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3 SESSÃO LEGISLATIVA ORDiVARiA DA ir LEGISLATURA

Matéria extraída do "Diário do Legislativo"
(1 0 a 3n de abri! de 2001)



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2001

ATA

ATA DA 143- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28/3/2001
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: Ata - 2 3 Parte (Ordem do Dia):
Questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de
Proposições: Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.271/2000; requerimentos dos Deputados Antônio Andrade, Sebastião Costa,
Rogério Correia e Miguel Martini; deferimento; Acordo de Lideranças; decisão da
Presidência; apresentação do Substitutivo n° 8; requerimento do Deputado Antônio
Andrade; aprovação do requerimento; discursos dos Deputados Miguel Martini,
Ermano Batista, Kemil Kumaira, João Leite, Mauro Lobo, Rémolo Aloise, Paulo
Piau, Sebastião Costa, Rogério Correia, Adelmo Carneiro Leão, Marco Régis,
Alencar da Silveira Júnior, Agostinho Silveira e Antônio Andrade; votação do
Substitutivo n° 8, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos ri os 1
a 7; votação das Emendas n°s 1 a 15; rejeição - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Wanderley Avila - Alvaro

António - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton -
Kemil Kuxnaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 20h15min, a lista de

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

PParte
Ata



- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

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

Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta.
Questões de Ordem

O Deputado Gil Pereira - Solicito a V. Exa., Sr. Presidente, que interrompa a
reunião por 10 minutos, já que as Lideranças estão em entendimento, para votarmos
ainda hoje o Substitutivo n° 8.

O Deputado Márcio Kangussu - Estranho o pedido do Deputado Gil Pereira, já que
estamos discutindo esse projeto, encaminhando e tentando o acordo há mais de 60
dias. Convocam-nos hoje, pela terceira vez, e agora ainda pedem a suspensão da
reunião. Acho que o projeto tem de ser colocado em votação neste momento, e não se
deve tentar mais nada. Todas as tentativas já foram feitas, a base de apoio do Governo
está presente e quer votar. O Deputado Durval Angelo está fazendo ironia porque está
sem óculos, mas o que precisamos é votar. Acho inconveniente a suspensão dos
trabalhos, já que tivemos bastante tempo para tentar o entendimento, que me parece
inócuo neste momento.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência entende o desejo do Deputado Márcio Kangussu,

mas, em atenção à questão de ordem suscitada pelo Deputado Gil Pereira, vai
suspender a reunião por 1 hora, para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
• Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei n°

1.271/2000, do Governador do Estado, que propõe a revogação da Lei n° 11.085, de
30/4/93, que extingue o Fundo SOMMA. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. O relator designado em Plenário, Deputado Antônio Andrade, opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 7, que apresentou, e pela rejeição
das Emendas n°s 1 a Se 7 a 15, ficando prejudicada a Emenda n°6 e os Substitutivos
n°s 1 a 6. Foram deferidos os seguintes requerimentos de votação destacada: do
Deputado Sebastião Costa, Líder do PFL, para os arts. 1° e 3° do Substitutivo n° 7; do
Deputado Rogério Correia, Vice- Líder do PT, para a alínea "b" do inciso IV do art.
3° e o parágrado único do art. 5°, ambos do Substitutivo n° 7; e do Deputado Miguel
Martini, Líder do PSDB, para o art. 5° do Substitutivo n° 6.

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,



rs

nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Antônio Andrade, em que pede a retirada do requerimento solicitando seja
mantida a preferência regimental na apreciação do projeto e seja este apreciado pelo
processo simbólico; e Sebastião Costa, Rogério Correia e Miguel Martini, em que
solicitam a retirada dos pedidos de votação destacada.

ACORDO DE LIDERANÇAS
A totalidade dos Lideres com assento nesta Casa acordam em que seja recebido

substitutivo do Colégio de Lideres.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 28 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente
- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO N°8 AO PROJETO DE LEI N°1.27112000
- O Substitutivo em epígrafe foi publicado na edição de 31/3/2001.
O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade,

solicitando que o Substitutivo n° 8 tenha preferência na votação. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o Deputado
Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos encaminhar
favoravelmente a esse Substitutivo n° 8, por considerar que vem atender as demandas,
as reivindicações e as exigências que fizemos para votar o Projeto de Lei n° 1.271- A
lógica do de Minas Gerais continuasse usufruindo desses recursos para saneamento
básico, para infra-estrutura básica, para meio ambiente. Queríamos garantir que esses
recursos não fossem alocados no caixa único do Estado e utilizados em outros
objetivos. E foi exatamente a esse acordo que chegamos. Queria destacar a
participação do Deputado Antônio Andrade, Líder do Governo nesta Casa, pela sua
habilidade em fazer o papel de embaixador, de levar ao Governo as reivindicações da
Oposição e conseguir sensibilizá-lo e fazer esse acordo junto à Oposição. Nós, da
Oposição, não fazemos oposição pela oposição; fazemos oposição com um objetivo
definido. Sempre dissemos isso. Continuamos a afinnar e comprovamos agora,
quando ontem, numa entrevista coletiva, apresentávamos para a imprensa os pontos
fundamentais das nossas reivindicações. Hoje, no substitutivo que vamos votar, estão
contempladas aquelas reivindicações que fizemos ontem. Então; nos damos por
satisfeitos com esse acordo. Tivemos que abrir mão de algumas posições,
considerando que acordo se faz quando não há radicalismo de nenhum lado. E nunca
houve radicalismo da nossa parte; houve, sim, posições das quais não abrimos mão.

Então, nesta noite, nós, como Líder do PSDB, nos damos por satisfeitos, por
considerar que teremos aproximadamente R$370.000.000,00 dos R$549.000.000,00
existentes hoje, que é o patrimônio liquido de todos esses fundos. Aproximadamente



R$370.000.000,00 estarão resguardados no BDMG para, de acordo com a lei, serem
aplicados de acordo com o Fundo Estadual de Saneamento Básico para a infra-
estrutura urbana e o meio ambiente. Então, isso era o que estávamos defendendo
desde o principio. Admitimos até a possibilidade de uma parte desses recursos serem
destinados ao acordo de contas com a COPASA. Aceitávamos até que uma parte
desses recursos servisse para pagar os R$60.000.000,00 que o Estado deve ao BIRD
neste ano de 2001. Isso foi contemplado nesse substitutivo. Além disso, tínhamos a
visão de que o BDMG, como Banco de fomento, que hoje detém um patrimônio
líquido em tomo de R$160.000.000,00, de que esse capital, ao ser integralizado com a
receita desses fundos, aumentasse sua capacidade de captação de recursos, quer seja
no Brasil, quer seja no exterior, de aproximadamente RS1.300.000.000,00 a mais. Isso
significa dizer que o Estado pode beneficiar-se desse recurso para implementar o seu
desenvolvimento, o seu crescimento. Então, além de garantir o saneamento básico,
além de garantir as verbas para aquilo a que estavam destinadas quando foi feito o
contato celebrado com o B[RD, esses recursos estarão garantidos. E, além disso, ao
capitalizarmos o BDMG, aumentamos a possibilidade desse Banco servir ainda mais
ao Estado.

Então, o PSDB aceitou esse acordo considerando que interessa ao Estado, e não
necessariamente ao Governo de Minas Gerais. Por esse motivo, a Bancada do PSDB
votará favoravelmente a esse substitutivo, que é fruto do acordo dos Líderes desta
Casa. Quem define é o Poder Legislativo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o
Deputado Ermano Batista-

0 Deputado Ennano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, atendendo ao
apelo do ilustre Deputado Irani Barbosa, a quem respeito e admiro profundamente,
prometo falar apenas por meia hora, se o Presidente assim autorizar. Em reunião
pretérita, dizia que o processo de obstrução oferecia a oportunidade de discutir a
matéria até a exaustão, de decantar a idéia a fim de que ressurja cristalina. Felizmente,
foi exatamente isso o que aconteceu. A idéia inicial foi discutida, o processo de
decantação foi realmente concretizado. Hoje, chegamos à conclusão de que o
Substitutivo n° 8 congrega idéias as mais diversas das bancadas da Oposição,
representadas durante o processo de obstrução pelo PSDB, pelo PFL e pelo PT, assim
como idéias de partidos que representam a base do Governo. Não houve imposição de
nenhum lado. O Deputado Miguel Martini fez justiça ao ressaltar o procedimento do
ilustre Deputado Antônio Andrade, verdadeiro embaixador das idéias das Oposições
junto ao Governo do Estado. Isso é muito importante, porque é o confronto de idéias.
E no confronto de idéias só quem não tem o que mostrar é que apela. Quem tem o que
mostrar coloca na mesa das negociações, e assim surgem bons negócios. Estejam
certos, senhoras e senhores, telespectadores, de que a votação do Substitutivo n° 8,
que extingue os fundos sem extinguir as finalidades, é boa para o Estado, é boa para o
nosso povo. Dessa forma, PT. PFL e PSDB, votaremos a favor do Substitutivo n° 8,
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por ser hoje o que há de melhor nesse projeto para Minas Gerais. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o

Deputado Kemil Kumaira.
O Deputado Kemil Kumaira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta noite, o

parlamento mineiro lavra um dos seus mais belos tentos, numa comprovação de que a
democracia deva ser exercitada dentro da Casa do povo. Exatamente isso ocorreu
quando a Oposição e a Situação, depois de entendimentos, depois de analisar
profundamente os termos da lei a ser votada, chegou a esse resultado, de que hoje nos
orgulhamos, como Oposição, de termos tentado, através dos debates, lavrar esse tento,
qual seja o aperfeiçoamento de uma lei remetida pelo Poder Executivo. Sr. Presidente,
servir ao povo não é votar sem o aprofundamento necessário na análise dos termos da
lei.

Desde o primeiro momento, atuamos no Plenário da Assembléia, muitas vezes
incompreendidos por aqueles que desejavam que a votação fosse rapidamente
decidida. Estou convencido de que o Poder Legislativo se engrandece todas as vezes
em que há debate, às vezes acalorado, porque traz beneficios como resultado final.

Por essa razão, estamos dando o nosso apoio e vamos votar favoravelmente ao
Substitutivo n° 8, numa comprovação de que buscávamos exatamente esse
aperfeiçoamento da lei. Não houve da nossa parte, em momento algum, a intenção de
fazer oposição apenas por fazer, para que pudéssemos nesta noite estar nos
vangloriando de termos colocado algum sinal da Oposição dentro da lei, através de
sugestões que tivéssemos apresentado.

Na verdade, todos somos vitoriosos, porque nos cabe a função de lutar para que o
Poder Legislativo seja realmente um Poder independente e autônomo. É bem verdade
que é necessário haver harmonia entre os Poderes, mas não podemos colocar o Poder
Legislativo como uma filial do Palácio da Liberdade.

Quero cumprimentar a todos os Deputados, a todos os companheiros que estão hoje
participando desta noite memorável, em que a democracia foi exercitada em todos os
momentos. Cumprimento, em especial, a Liderança do Governo, o ilustre Deputado
Antônio Andrade, que teve paciência suficiente para discutir os termos que a
Oposição propunha. Realmente conseguiu o que buscávamos anteriormente:
transformar o Poder Legislativo numa casa em que pudéssemos sempre trabalhar sem
perder a paciência, buscando o que há de melhor. Foi um exercício da democracia, da
tolerância, uma demonstração de capacitação para o exercício da vida pública.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, gostaria
também de encaminhar favoravelmente ao Substitutivo n° 8 e creio que era essa a
intenção da Oposição na Assembléia Legislativa. Para a assessoria da Oposição e para
nós, seria muito mais simples votarmos "não" ao projeto, porque não estávamos de
acordo com ele. Mas a Oposição deu uma contribuição, entendendo que era



fundamental para Minas Gerais e para a preservação da política de saneamentos
básico e ambiental os fundos e os recursos do BDMG. Estivemos aqui durante o
tempo todo tentando mostrar isso para os nossos companheiros.

Em alguns momentos, o debate foi mais acalorado, mas acho que todos saem
ganhando. Foi um sacrificio, mas o Estado ganha- A visão simplista de que o
Deputado só tem de votar não atende ao povo, não atende à democracia. O
parlamento é para parlamentar, e depois do debate alcançamos a vitória.

Essa vitória foi possível devido à tolerância dos Lideres e dos demais Deputados
desta Assembléia, que entenderam a importância do debate para se chegar a um
consenso. Não era tudo o que a Oposição esperava, mas foi o possível. Esta
Assembléia está de parabéns.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o
Deputado Mauro Lobo.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no Plenário, nas
comissões, entre a Oposição e a Liderança de Governo, discutíamos um dos projetos
mais relevantes, neste momento, para o Estado. O referido projeto trata, de imediato,
de um valor de R$560.000.000,00. E uni projeto que pode aliviar a responsabilidade
do Estado em relação a seus débitos com diversas instituições e, no caso, com os
diversos fundos. Discutíamos o futuro do BDMG, que já prestou relevantes serviços
para o crescimento econômico-social de nosso Estado. Buscando o entendimento,
atendendo às expectativas da Oposição e do Governo, creio que chegamos a bom
termo. Por isso, acreditamos que o Banco do Desenvolvimento, nos próximos anos,
terá condições de crescimento, agregando mais recursos para o Estado, voltando a ser
aquele agente financeiro, do desenvolvimento, voltando a sua característica de
fomento.

Esperamos que esta discussão tenha servido para relembrar a todos as dificuldades
de caixa do Governo, que teve de vender 102 milhões de títulos federais para fazer
face a suas despesas. O Governo tem que se preocupar com a situação estrutural das
finanças do Estado, que, até o final do ano, deverá gerar um déficit na faixa de
R$1.000.000.000,00 a R$1.200.000.000,00. Acho que esta Casa se houve com muita
responsabilidade na presente questão. Peço a todos que votemos e aprovemos esse
projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o
Deputado Rémolo Aloise

O Deputado Rémolo Aloise* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ternos que fazer uma
reflexão do antes, do agora e do depois. Há alguns dias, esta Casa ouviu vários
oradores travando discussões para, ao final, chegarmos a urna conclusão sábia. Nesses
últimos dez dias, todos nesta Casa, suprapartidariamente, aqui colocaram suas
posições. Nós, do PFL, mamamos nossa posição, pautados no princípio do respeito à
posição dos companheiros Deputados. Em 1994, criaram-se vários fundos, em 2001 a
história é outra. A Assembléia, a partir desta noite, assume um compromisso muito



maior com o Estado. Passa a ser diretamente a fiscalizadora de R5370.000.000,00
que estão indo para o BDMG. E um ganho deste parlamento.

Esta tribuna, hoje, tenho certeza absoluta, ficou bem maior do que ontem, porque
nós, Deputados desta Casa, entendemos que era hora de a Assembléia marcar na sua
história que, quando se quer começar com independência, só se termina com
interdependência. Nesta noite nos unimos e, nessa interdependência suprapartidária,
demos ao Estado condições para que desenvolva o saneamento básico e os projetos
que, até então, não foram feitos. Muito obrigado.

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

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores presentes,
gostaria de dizer da longa trajetória desse projeto, que, desde o ano passado, foi
apresentado pelo Sr. Governador do Estado, visando à extinção do Fundo SOMMA.
Na Comissão de Constituição e Justiça, quando começamos a discuti-lo, a intenção do
Governo era buscar os títulos do Governo Federal, R$93.000.000,00, para
complementar o 13° salário do ano de 2000. De lá para cá, quanta discussão, quantos
debates houve, chegando-se agora a esse Substitutivo n° 8, ao qual daremos o nosso
voto favorável.

Estamos praticando, neste momento, a verdadeira democracia representativa. Num
contraponto, quando a bancada de sustentação do Governo coloca aqui a sua posição
com toda a clareza e a transparência, a Bancada da Oposição, para garantir esse estilo
democrático que o povo de Minas Gerais exige, cumpre, com muita galhardia, a sua
função, elevando, sem dúvida, este parlamento.

Sr. Presidente, não tenho dúvida de que demos um salto de qualidade nesta Casa,
que sempre foi referência para todos os outros Estados com relação ao seu "modos
operandi". Mas, neste acordo de hoje, meses depois de o projeto chegar a esta Casa,
quem ganha, não tenho dúvida alguma, é o povo mineiro, com o BDMG podendo
manter o programa de financiamento dos municípios. Mas, mais importante que isso é
a independência do Poder Legislativo, que está em processo de consolidação. Parece-
me que esse é o saldo mais positivo que temos de todo esse processo do Fundo
SOMMA.

Queria também evidenciar que foram resguardados recursos para o Fundo de
Desenvolvimento de Recuperação das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas
Gerais - FHIDRO. O FHIDRO não é um projeto originário do Governo, é originário
desta Casa. E, hoje, o Governo o está defendendo, o que, normalmente, é coisa rara.
Temos de dar mais uni voto de louvor ao Governador Itamar Franco, que sancionou,
no início de 1999,0 FEIDRO, tão importante para o meio ambiente.

Também os fundos para o desenvolvimento rural foram resguardados nessa
negociação. Esperamos que a CPI possa continuar e mostrar a todos os mineiros o
resultado desse trabalho.

Para finalizar, quero evidenciar as pessoas que mais se empenharam nessa



negociação. O Deputado Sebastião Costa mostrou, neste inicio de liderança em
nosso partido, oPFL, que sua força realmente é expressiva. Acreditamos muito em V.
Exa. no comando da nossa bancada. Também o Deputado Miguel Martini, do PSDB,
empenhou-se bravamente.

O Deputado Adelino Carneiro Leão, do PT, desde a Comissão de Constituição e
Justiça se empenhou para preservar o programa de saneamento e organização
administrativa. Por último, o Deputado Antônio Andrade mostrou sua liderança junto
ao Governo e a esse parlamento.

Também quero fazer uma nota de que gostaríamos muito de ter neste Plenário a
presença do Deputado Sebastião Navarro Vieira, mas, na defesa do Regimento
Interno desta Casa, foi abatido em uma discussão. Sebastião Navarro Vieira e nosso
Presidente viveram um momento de infelicidade, mas, com certeza, haveremos de
crescer porque esta Casa se engrandece acima das desavenças. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o
Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Maria
José Haueisen quero, inicialmente, dizer aos senhores que estão nas galerias, que,
naturalmente, têm interesse em alguns dos vetos da pauta, que a votação deste projeto
permitirá que a Assembléia Legislativa possa avançar na direção da apreciação dos
vetos, e, consequentemente, as próximas reuniões serão também, a exemplo desta,
muito produtivas.

Quero fazer um registro especial da atuação dos Líderes das bancadas desta Casa e
dos parlamentares que em todo o tempo buscavam o entendimento. Para o
telespectador pode parecer que a Assembléia ficou algum tempo sem votar matéria,
mas não se deve votar a toque de caixa, sem estar devidamente convencido, apenas
praticando o ato de votar simbolicamente. Votar a toque de caixa nada acrescenta à
vida do parlamento nem aos interesses do Estado.

O relator, Deputado Antônio Andrade, solicitou que o Substitutivo n° 8, com
algumas pequenas modificações, tivesse preferência na votação. Ele sintetiza o
esforço de todos os Deputados desta Casa em buscar um ponto de convergência. A
verdadeira sabedoria não consiste em massacrar, em vencer, em ser vencedor ou
vencido, mas sim em buscar sempre o entendimento, o ponto de convergência, em
que os interesses maiores possam ser preservados.

Faço um registro da participação de V. Exa., Sr. Presidente, que cedeu seu gabinete
para que pudéssemos, há 10 ou 15 dias, tentar, com a direção do BDMG e com a
Liderança do Governo iniciar ali o embrião para o entendimento que se consumou
agora.

Registro também a participação da Liderança do Governo nesta Casa, que teve a
sensibilidade de acompanhar e acolher a sugestão que elaboramos ontem, juntamente
com os Deputados Miguel Martini e Adelmo Carneiro Leão. Quando fizemos isso,
estávamos apenas sintetizando o pensamento de cada uma de nossas bancadas.
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Quero, ao concluir, lembrar que, quando há um debate acalorado como o que
ocorreu em função desse projeto de lei, ele serve também de lição para o debate de
futuros projetos.

Espero que esse processo sirva de lição para todos nós, permitindo que o Regimento
desta Casa e as Lideranças de nosso Presidente, das bancadas e de Governo sejam
respeitadas, cada vez mais. Assim, estaremos caminhando para um parlamento forte,
respeitado, consciente de suas responsabilidades e porta-voz da sociedade. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
depois desse longo período de discussão do projeto, chegamos a um substitutivo, a
partir do que foi possível ser acordado. Resultou de um espírito comum dos
parlamentares de procurar dar transparência à alocação das verbas em fundos
próprios, que foram aprovados por lei na Assembléia Legislativa, a partir de 1994, e
que tiveram sempre a intenção de alocar verbas em programas sociais, assinados a
partir de investimentos e empréstimos. O substitutivo, então, vem coroar essa
preocupação de que as verbas sejam aplicadas no que a Assembléia Legislativa
definir.

Isso não é o ideal, pois esta Casa, com seus parlamentares eleitos pelo povo mineiro
para fiscalizar o Poder Executivo, não tem condições de fiscalização absoluta do
conjunto dessa verba. Ao contrário do que alguns falaram, no fundo não há o que se
comemorar, pois, na verdade, essa lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal de
terminar com os fundos criados, típica desse sistema neoliberal que vem sendo
implantado no País, é perversa, pois verbas que estavam em fundos para a aplicação
em programas sociais serão simplesmente liquidadas, e seus fundos, extintos. E como
se pensássemos, por exemplo, em extinguir o Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Fundamental - FIJNDEF -, quando, hoje, existe pressão da sociedade para a criação
do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDEB. E como se pegássemos
o dinheiro da saúde, resgatado a partir de uma discussão com a sociedade sobre a
necessidade de se reservar esse dinheiro, para extingui-lo. Portanto, terminar com
esses fundos é uma imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, numa lógica de um
programa neoliberal de que Minas Gerais não pode fugir, e isso não é algo que
devamos comemorar, já que é evidentemente um retrocesso.

Entretanto, a partir desse retrocesso anunciado, que significava, além de um
retrocesso social, um retrocesso no que diz respeito à transparência no uso da verba,
conseguimos, através do substitutivo, garantir maior clareza. Nesse sentido,
compreendendo que não há o que comemorar, pois essa não é a lógica de aumento
dos programas sociais, mas considerando-se que foi feito o possível para que haja
transparência, votaremos favoravelmente a esse substitutivo. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o
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Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelino Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, destaco
o trabalho valioso e importante das nossas consultorias, que nos ajudaram muito na
elaboração do Substitutivo n° & Parabenizo todos os que contribuíram com a
elaboração desse substitutivo.

Não apenas nós, que compomos as Bancadas do PSDB, do PFL e do PT, nos
debruçamos sobre essa questão, mas também muitos outros parlamentares, que,
durante todo o tempo, de diferentes formas, ajudaram-nos a avançar. O Deputado
João Leite disse que não chegamos aonde queríamos. Isso é verdade, mas também não
ficamos onde estávamos quando iniciamos a discussão. Avançamos e fizemos muitas
conquistas importantes com a elaboração desse substitutivo e durante esse tempo de
obstrução. Muitos ficam querendo que votemos às pressas. Hoje, estava conversando
com o Presidente sobre isso. Devemos nos lembrar de que existem 14 mil leis no
Estado e urna quantidade enorme delas são dispensáveis, ultrapassadas, caducas e, até,
inconvenientes. No inicio da noite, discutíamos sobre a importância da modernização
do Estado e do nosso esforço para melhorar a sua estrutura.

Quanto à extinção dos fundos, muito surgiu a respeito do significado do Estado e da
realidade que estamos enfrentando. O Deputado Rogério Correia expôs que essas
transformações são resultantes da imposição de uma lei de responsabilidade fiscal que
tem alguns méritos. Podemos encontrar mérito em tudo, mas há também a
perversidade e o lado negativo, que é muito mais negativo do que benéfico. Neste
caso, apesar da extinção dos fundos, compreendendo que a lei estabelece barreiras
intransponíveis, e procuramos criar situações para que esses recursos pudessem ser
aplicados, dando continuidade aos programas e projetos de modernização do Estado e
de saneamento. Isso significa que a Assembléia Legislativa conseguiu manter urna
programação ideal da aplicação dos recursos na área do saneamento e da
modernização do Estado.

Durante essa discussão, avançamos muito, porque fizemos um contraponto com
uma realidade que está acontecendo no Estado, que é a questão do SOMMA, ou seja,
do que já foi aplicado. Isso levantou inúmeras suspeitas. Por meio da CPI do
SOMMA, já foram constatadas irregularidades graves na aplicação dos recursos.

Concluo que conseguimos avançar ao elaborar esse substitutivo, destacando o
apoio, a sensibilidade e a atenção especial do Deputado Antônio Andrade, Líder do
Governo. A obstrução ajudou-nos, inclusive, a chegar ao entendimento de acolher
várias questões. Destaco duas delas, de grande valia para nós: a transparência e a
garantia dos recursos serem aplicados, a partir de agora, com controle trimestral da
Assembléia Legislativa. Isso é extremamente positivo. O Deputado Rémolo Aloise
disse que esse processo aumentará a responsabilidade da Assembléia e, seguramente,
o seu papel será o de não permitir que aconteça o que aconteceu no passado.

Há outra questão importante que estávamos discutindo hoje. Na CPI da Saúde, o
Dr. Joaquim José da Cunha, Auditor-Geral do Estado, falava sobre o grande problema
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do Estado. Concordo e tenho dito isso há muito tempo. Trata-se da questão do
controle e do planejamento. Lamentavelmente, os recursos têm sido aplicados sem
controle e sem planejamento. O que também asseguramos nesse substitutivo foi que
os recursos deverão ser aplicados de acordo com o Plano Estadual de Saneamento,
com programas e projetos, ou seja, de maneira planejada. Somente dessa forma
conseguiremos garantir que esses recursos virão beneficiar a sociedade.

Por isso, fico satisfeito, porque conseguimos chegar, apesar do tempo relativamente
longo, aonde chegamos: a uma situação em que todos ganhamos, Assembléia
Legislativa, Governo do Estado e, principalmente, o povo de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o
Deputado Marco Régis.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de contar com a
paciência de todos por um breve tempo. Na verdade, por ironia, o projeto ficou em
discussão aqui por dois dias. Mas, quando chegou a minha vez de discuti-lo, entrou o
processo de obstrução, e não pude exercer meu direito. Primeiramente, gostada de
parabenizar os colegas. Depois de dias aguerridos, de embates travados em momentos
delicados, chegamos a esse memorável consenso estabelecido no Substitutivo n° 8,
que ora votaremos. Parabéns a todos.

O "Diário do Legislativo" do dia 19/4/96 registra a minha posição, e eu estava nesta
Assembléia há pouco mais de um ano. O Projeto SOMMA havia sido constituído pela
Lei n° 11.085, de 30/4/93, portanto na legislatura anterior à nossa entrada nesta Casa.
Os Deputados que estão aqui há três mandatos ou mais participaram da votação desse
projeto. Naquela época, sabíamos que a Bancada do PT, com sete Deputados, era a
única que fazia oposição ao Governo Azeredo. Sejamos claros. Isso já foi dito e
repetido.

Por um lampejo nosso, passamos a observar o SOMMA e encaminhamos vários
requerimentos ao Governador do Estado, ao Secretário do Planejamento, Walfrido
Mares Guia e ao Presidente do BDMG, Marcos Raimundo Pessoa, pedindo-lhes que
sustassem o SOMMA, pelo menos naquele período de eleições municipais, de abril a
31/12/96.

Fizemos, ainda, outro requerimento, que até hoje não foi respondido pelo então
Presidente do BDMG, Sr. Marcos Raimundo Pessoa, a quem, através da TV
Assembléia, quero criticar e dizer que os homens passam, mas os Governos ficam.
Itamar Franco criticou Azeredo, dizendo que deixou o 13° salário sem pagamento e
que não o pagaria, mas viu que tinha que cumprir os ônus deixados pelo Governo
anterior. Hoje, Itamar recebe os bônus de uma herança de 300 milhões em fundos.
Portanto, em vez de discussões acaloradas, acho que precisamos ter muito
discernimento, porque a política é esse jogo de vai-e-vem, de ida e volta, como
sabemos.

Mas quero também dizer que o nosso requerimento ao Sr. Marcos Pessoa, o qual
recebeu o n° 1.240/96, estava fundamentado no art. 62 da Constituição Estadual, o
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qual trata da competência privativa da Assembléia; e no art. 74 da mesma
Constituição, o qual trata da fiscalização das contas do Estado. Naquela época,
baseava-me em discurso proferido aqui, no dia 11/4/96 em três possibilidades de
corrupção no Fundo SOMMA que deu no que deu: a CPI do Fundo SOMMA. Falava
também sobre o principio da administração pública de não se gastar mais do que se
arrecada, que muitos municípios entrariam nesse projeto e depois não conseguiriam
pagar.

Nesta legislatura, um projeto de autoria do meu Líder do PPS, Deputado Márcio
Kangussu, foi aprovado e sancionado pelo Governador, estendendo de 120 para 240
meses o prazo de pagamento para muitos municípios que já estavam iriadimplentes
com o Fundo.

Ao fazer essa ressalva, quero simplesmente mostrar a intuição e coerência deste
parlamentar, que, naquela época, era um Deputado solitário do PPS. Fui o único
Deputado que veio à tribuna, mesmo o PT não percebendo isso. Denunciava a
possibilidade de corrupção, de não-pagamento. Faço isso aqui para que os anais da
Assembléia Legislativa demonstrem minha coerência naquela oportunidade e nesta.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o
Deputado Alencar da Silveira Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, ontem fazia uma colocação nesta Casa: mudaram
os atores, mas o cenário continua o mesmo. Tínhamos a Oposição, quero parabenizá-
la porque conseguiu o que queria, e tínhamos uma base de Governo, que não tinha o
número suficiente para a aprovação do projeto. Esse projeto volta, entra em discussão,
e, como sempre aconteceu nesta Casa, encontramos um denominador comum.

Já foi falado que não há vencidos nem vencedores. Aqui temos um substitutivo com
a assinatura de todos os líderes. Foi assinado pelos Deputados Paulo Pettersen, do
PMDB; Miguel Martini, do PSDB; Sebastião Costa, do PFL; Cristiano Canêdo, do
PTB; Marcelo Gonçalves, do PDT; Cabo Morais, do PL; Luís Fernando Faria, do
PPB; Márcio Kangussu, do PPS; Elaine Matozinhos, do PSB; Djalma Diniz, do PSD;
Adelmo Carneiro Leão, do PT; Luís Tadeu Leite, Líder da Maioria, e o Líder da
Minoria, João Leite.

Não adianta hoje chegar e falar que foi feito isso ou aquilo. Acho que a Oposição
fez o seu papel. Nesta Casa, o Governo pode ver hoje quem é base, quem é Governo e
quem não é. Tivemos o primeiro embate. A Casa vai começar a andar, vai voltar a
andar, correr, caminhar. Tenho certeza de que vai valorizar, acima de tudo, o
parlamento mineiro.

Desta tribuna, gostaria de parabenizar o Líder do Governo, Toninho Andrade,
porque conseguiu mostrar independência em sua liderança. A partir do momento em
que pôde sentar com esses líderes, negociar, falar sem consultar, mostrou a
independência de um Líder de Governo que valoriza, acima de tudo, o parlamento,
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acima de tudo, seus liderados.

Como base de Governo nesta Casa, gostaria de agradecer a independência de
Toninho e a independência desta Presidência, desta Mesa, que, em todos os momentos
de crise, de embate, soube conduzir os trabalhos, apesar das gozações, dos
achincalhamentos por parte da Oposição. Muito obrigado. Está de parabéns o
parlamento mineiro, esta Casa. Mais uma vez, repito, só mudou o lado. Os times
continuam os mesmos: Oposição e Situação, que acabaram chegando a um acordo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o
Deputado Agostinho da Silveira.

O Deputado Agostinho Silveira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, pessoal
da galeria, assessores, assisti ao grande espetáculo da democracia neste início de
exercício, aqui na Casa do povo das Alterosas. Assisti aos Deputados da Oposição
cumprirem estritamente o dever que lhes competia na Casa do Legislativo de Minas
Gerais.

Deram, sim, contribuição relevante neste momento em que o povo mineiro esperava
dos seus representantes o cumprimento estrito do dever. Entretanto, jamais vamos
permitir que se desprezem os companheiros que aqui participaram e deram soberba
contribuição à aprovação, ao acordo do projeto ora objeto da nossa votação. E
gostaria de voltar um pouquinho atrás e lembrar aos Deputados da Oposição que essa
situação determinada a Minas e ao Brasil deve-se exclusivamente à caneta do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, ao assacar contra o povo brasileiro a Lei
de Responsabilidade Fiscal, determinou a extinção dos fundos e de todos os
programas, nas entrelinhas de uma lei espúria, a serviço dos organismos
internacionais, vendendo mais uma vez o Brasil, tentando usurpar o sacriflcio do
nosso povo. O Governo teve a coragem de voltar atrás e, ainda na Comissão de
Constituição e Justiça, rever a sua posição, acatar a sugestão que lhe foi dada e,
obedecendo aos reclamos do povo, fazer o encaminhamento dos fundos para o
BDMG. E, graças a Deus. Minas ainda tem o seu organismo financeiro para manter e
encetar o projeto que estamos votando nesta noite. E aqueles Estados que não contam
com um Banco de desenvolvimento?

Gostaria, Srs Deputados, de dizer que todos deram a sua contribuição, mas tem que
haver o reconhecimento do trabalho do Presidente da Casa e, principalmente, do Líder
do Governo, Antônio Andrade, que, com tranqüilidade e equilíbrio, soube conduzir os
Deputados, principalmente a Bancada do PT, que deu a sua contribuição, gerando os
mecanismos para que o programa pudesse ser cumprido.

Mas gostaria ainda, ao encerrar as minhas palavras, de levá-los à reflexão, porque
os vândalos que são capazes de quebrar as imagens de suas próprias aspirações se
encontram encastelados lá em Brasília, porque Minas ainda tem no nome de Itamar
Franco a bandeira da seriedade, da honradez e da dignidade. Ninguém pode, aqui em
Minas, assacar nada contra a moral, a seriedade e a dignidade do Governador, para o
bem do povo de Minas e do Brasil- Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o

Deputado Antônio Andrade.
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

galeria, o que vi hoje neste parlamento foi o exercício da democracia, foi o estilo do
povo mineiro na discussão dos projetos que interessam, que vai até à exaustão, mas
que procura sempre o que é melhor, não para o Governo, não para a Oposição, mas
para o Estado. Não era um projeto simples, era um projeto que tratava de quase
R$600.000.000,00, praticamente a arrecadação de um mês do orçamento do Estado. E
o projeto foi conduzido com independência. Posso afirmar a todos os Deputados que,
como Líder do Governo, em momento nenhum desse processo o Governador ou
mesmo o Secretário da Casa Civil fez nenhuma pressão a fim de aprovar desta ou
daquela forma, entendendo que este parlamento tem toda a independência para votar,
mesmo que seja contrário ao seu pensamento político.

Agradeço ao Governador. Até agora, afirmo como Líder do Governo, juntamente
com os Vice-Líderes, com o Líder da Maioria e com todos os Lideres dos partidos
que compõem a base de Governo, não houve, por parte do Executivo Estadual,
pressão para votar um projeto que diz respeito a quase R$600.000.000,00. Poderia o
Governo, com a extinção dos fundos, ficar com todos os recursos, encaminhar para
esta Casa um projeto destinando todos os recursos para seu caixa único, uma vez que
estaria cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Preferiu dar continuação a um
programa que trata do saneamento básico, da infraestrutura de nosso Estado,
destinando quase todas as suas parcelas, a maioria dos recursos, ao cumprimento
desses programas, apesar de, no ano que vem, o Governo ter que pagar praticamente
US$60.000.000,00 anuais até 2008, para cumprir os empréstimos que os fundos
contraíram junto ao BIRD. O Governo deixou que se destinassem praticamente 400
milhões para a continuação do programa, que hoje tem atingido quase todos os
municípios. Este parlamento conseguiu melhorar muito o projeto inicialmente
proposto, na busca do entendimento. Como diz o Deputado Adelino Carneiro Leão, o
projeto é transparente, e esta Casa poderá, a todo instante, fiscalizar os atos que
determinarão o cumprimento do programa de saneamento básico do Estado com esses
recursos. Serão encaminhados trimestralmente todos os relatórios. E esta Assembléia,
que não apenas legisla, terá também a oportunidade de exercer seu principal papel: o
de fiscalização. Este parlamento teve a paciência e o cuidado de apreciar um dos
melhores projetos já votados nesta Casa nos últimos seis anos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 8, sem parecer, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Com a aprovação do Substitutivo n° 8, ficam prejudicados os Substitutivos n°s 1 a 7.
Em votação, as Emendas n°s 1 a 15, que receberam do relator de Plenário parecer pela
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.271/2000
na forma do Substitutivo n° 8. A Comissão de Redação.



15
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada,
ficando desconvocadas as reuniões extraordinárias da mesma data, às 9 e às 20 horas.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 2/4/2001
Presidência do Deputado Marco Régis

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

- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrásio Pinto -

Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Geraldo Rezende - Marco Régis.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - As 20h 1 Smin, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os Deputados para a reunião
ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 219' REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
15/3/2001

Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho e Ivo José
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários

- Palavras do Sr. Presidente - Registro de presença - Palavras do Sr. Cláudio Girardi -
Palavras do Sr. Djalma Bastos de Morais - Palavras do Sr. Marcelo Correia de Moura
Baptista - Palavras do Sr. Luis Pinguelli Rosa - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- A Presidência convida a tomar assento

à mesa os Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, 1°-Vice-Presidente desta
Casa; Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG; Hans Kampik, Cônsul
Honorário da República Federal da Alemanha em Minas Gerais; Romeu Donizete
Rufino, Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -; Cláudio Girardi, Procurador-Geral da
ANEEL; Luiz Pinguelli Rosa, Vice-Diretor da Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação em Engenharia - COPPE - da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Marcelo Correia de Moura Baptista, Coordenador-Geral do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais - SINDIELE11W; e
Alexandre Heringer Lisboa, Conselheiro do CREA-MG.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta interrupção dos trabalhos ordinários à realização

do Ciclo de Debates Desverticalização da CEMJG.
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Palavras do Sr. Presidente

A realização deste ciclo praticamente coincide com o recebimento por esta Casa de
duas proposições oriundas do Poder Executivo: a primeira, em forma de projeto, é
emenda que estabelece, entre outros requisitos, a exigência de referendo popular para
alienação de empresas públicas; a segunda, como projeto de lei, vem cumprir
compromisso assumido com a União pela administração anterior de desmembrar a
CEMIG em quatro empresas distintas.

Poderia parecer contraditório o envio simultâneo das duas propostas, mas não é
bem assim. Afinal, a emenda à Constituição evitaria, futuramente, as conseqüências
de um projeto agora apresentado exclusivamente para atender a obrigação jurídica.
Ambos devem ser examinados sob a ótica específica, mas igualmente isenta. E o que
pretendemos fazer durante sua tramitação nesta Assembléia, sendo que, para tanto, o
ciclo de debates ora aberto irá fornecer-nos bons subsídios.

E importante ressaltar que não estamos gratuitamente predispostos a aceitar a cisão
da CEMIO. Pessoalmente, nunca concordamos com a alienação de 33% do capital da
empresa a um grupo privado. Mais ainda: rejeitamos o acordo de acionistas que havia
transferido ao sócio privado o controle da organização. Isso porque sempre
entendemos haver setores em que a atuação empresarial do Estado é estratégica e
indispensável.

Com esse pressuposto abrimos o encontro de hoje, embora a responsabilidade
parlamentar nos deixe abertos ao reexame da questão. Existem argumentos, sobretudo
de ordem jurídica e socioeconômica, contrários à desverticalização da CEMIG.
Juridicamente, por exemplo, salta aos olhos que o contrato celebrado entre o Estado e
a ANEEL é inconstitucional, já que não foi precedido de autorização legislativa.
Economicamente, a cisão proposta vem opor-se à moderna tendência verificada no
mundo empresarial: as fusões ocorrem como forma de obter eficiência, qualidade e
racionalização de custos. Já socialmente, imagina-se um impacto sobre os usuários
com a operação fragmentada em geração, transmissão e distribuição. Vamos ter
aumento de tarifas e baixa de eficiência nos serviços prestados.

Dizer, portanto, da oportunidade deste ciclo de debates será desnecessário.
Reiteramos apenas que a cisão da empresa é a primeira etapa do processo de
privatização total. Aliás, quanto ao programa privatizante do Governo Federal, vamos
transcrever recente afirmação do respeitado jornalista Hélio Gaspari, cujas palavras
nos inquietam e nos reforçam a tomada de posição: "As leviandades cometidas
durante o processo de privatização do patrimônio público levaram o Presidente da
República a viver assombrado pelo risco de uma CPI, que, além de necessária, é

'	inevitável". Em nome da Assembléia Legislativa, apresentamos boas-vindas. Nossos
votos de bom trabalho e muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença nas galerias dos alunos da

UEMG, que muito nos honram com a sua presença. Os estudantes estão muito
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preocupados com a efetivação da nossa UEMG. No entanto, hoje temos esse
compromisso com o SINDIELETRO, com a CEMIG e com os Deputados, que estão
participando deste ciclo de debates tão importante na vida do Estado, denominado
"Desverticalização da CEMIG".

Portanto, queremos agradecer a presença dos alunos da UEMG e dizer que a
Assembléia estará sempre aberta, como sempre esteve, à UEMG. Os Deputados
criaram todo o mecanismo para que o Estado pudesse ter a sua universidade. Falta,
agora, apenas a vontade do Executivo, da Secretaria da Educação, do Governo do
Estado, para a sua efetivação, já que esta Assembléia já providenciou todos os
mecanismos legais para que o atado possa concretizar o sonho da maioria dos nossos
jovens. Muito obrigado pela participação neste momento importante. Se a UEMG é
importante para nós, a CEMIG também oé.

Palavras do Sr Cláudio Girardi
Sr. Presidente, senhores componentes da Mesa, parlamentares presentes, sociedade

mineira, aqui representada por todos esses membros, acho bastante nobre e
enaltecedor que a sociedade esteja presente nas mudanças que se propõe fàzer nas
instituições do Estado. Isso demonstra que ela está vigilante, o que enobrece o debate.

Inicialmente, gostaria de dizer que eu, Procurador-Geral da Agência, e o Dr. Romeu
Donizete estamos representando o Dr. José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da
ANEEL, que, por compromissos assumidos anteriormente, lamentou não poder estar
presente a esta audiência.

Gostaria de fazer uma breve retrospectiva, para que se possa melhor compreender
essa questão da desverticalização da empresa de eletricidade do Estado. Sempre digo
que o setor elétrico brasileiro, em sua parte jurídica, é marcado por duas normas
essenciais: uma é o Código de Aguas, que data de 1934, que veio estabelecer, com
muita clareza, quais os papéis de um concessionário de serviço público, no caso a
empresa de Minas Gerais, a CEMIG, e qual o papel de um alto produtor de energia
elétrica, uma indústria que gerasse energia para ser consumida em suas próprias
instalações. Apenas recentemente esse código vem sendo mudado com mais
profundidade.

A outra norma é a Lei Maior do País, a Constituição Federal de 1988, que, em seu
art. 165, ao prever a obrigatoriedade de concessão para outorga de licitação, para
outorga de concessão de serviços públicos, começou a abrir todos os serviços públicos
no Brasil. A Constituição, então, é o outro marco histórico pelo qual a sociedade, as
indústrias, os empresários que desejavam investir nos setores públicos passaram a ter
oportunidade, uma vez que impôs a figura da licitação pública para a outorga dessas
concessões-

Esse dispositivo constitucional não vem sem motivação maior. Está atrelado a
outros dispositivos da própria Constituição em que o legislador constituinte, em nível
federal, estabeleceu para o Estado uma opção em relação à economia: o Estado deve
manter-se na economia somente em caso de relevante interesse público ou de
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segurança nacional, conforme determinado em lei. Caso contrário, deverá retirar-se
da economia, das atividades econômicas e abrir oportunidade para que os empresários
invistam dinheiro nesses setores públicos, o que parece bastante lógico.

Darei uru exemplo: há bem pouco tempo, se uma empresa quisesse produzir energia
elétrica para consumir nas suas próprias instalações, o chamado auto-produtor
primeiramente teria que perguntar à concessionária do serviço público local se queria
ou não fazer aquele aproveitamento. Somente se isso não interessasse à
concessionária é que o investidor privado poderia gerar a sua própria energia.

Isso é um contra-senso no mundo moderno, na atualidade, em que não há recursos
públicos para investir sequer nos serviços essenciais. Estamos cansados de ver os
jornais anunciando. os Governos informando e atraindo a iniciativa privada. Mas,
para atrair a iniciativa privada, é preciso criar legislação que dê sinalização segura de
que o investimento que farão poderá ter retomo.

Esse é o nosso papel dentro da área de energia elétrica. Nos últimos anos, temos
procurado aperfeiçoar a legislação no sentido de atrair os investimentos e fazer com
que a população não venha a sofrer falta de energia. Essa é uma luta incansável.

Como os senhores estão acompanhando pelos jornais, os reservatórios de energia
elétrica estão em estado bastante critico de acumulação de água, e as chuvas têm sido
escassas - o atual índice médio de chuvas é dos mais baixos da história do País, pelo
menos nos últimos 50 anos -, o que tem preocupado o Governo, que é responsável
pela geração de energia elétrica. Assim, quando o Governo transfere para a iniciativa
privada a responsabilidade de gerar energia elétrica, ou seja, de prestar um serviço
que, de acordo com a Constituição Federal, a ele competia, deve estabelecer regras
que possam atrair os investidores.

E claro que, no momento em que o Governo Federal transfere esses encargos que
lhe são próprios para a iniciativa privada - que vai prestá-los em seu nome -, deve
também ter um órgão regulador e fiscalizador que possa dar aos consumidores de
energia elétrica a garantia de que terão um serviço prestado com qualidade.

Foi assim que, na área de energia, o Governo criou a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL -, que hoje estamos representando, que, a exemplo das outras
agências criadas pelo Governo Federal, como a Agência Nacional de
Telecomunicações e a Agência Nacional do Petróleo, deve exercer um papel que
realmente dê segurança à sociedade de modo geral, segurança aos investidores e
segurança com relação à qualidade do fornecimento do serviço público aos usuários
finais. Esse é o nosso papel, e estamos fazendo tudo para cumpri-lo da melhor
maneira possível, porque é nosso dever fazê-lo. A Agência tem três áreas de
fiscalização: uma, relativa ao serviço; outra, à parte contábil e financeira, cujo
representante, Dr. Romeu, está presente; e outra, à geração. Gostaria de informar aos
senhores que a ANEEL, em seus três anos de existência - pois começou a funcionar
em dezembro de 1997 -, conseguiu fiscalizar 100% das empresas de energia elétrica
no Brasil. Jamais, em todos os anos, um órgão fiscalizador conseguiu tal feito. E não
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somos só nós, na Agência; temos feito convênios com universidades, que estão
atuando conosco no trabalho de fiscalização para manter um serviço adequado à
sociedade. Também temos utilizado as agências estaduais - que estão sendo criadas
por lei -, que celebram com a ANEEL um convênio de delegação, para que possam
atuar no respectivo Estado, fiscalizando o serviço de energia elétrica e outro serviço
que o Estado a elas confira. E essas agências devem ter normas rigorosas e
consistentes, além de sanções - porque a obrigação, sem sanção, seria nula. Então,
também temos de ter as sanções e, sempre que possível e necessário, delas temos
lançado mão.

Especificamente em relação à desverticalização da CEMIG, o Estado Federal, por
meio da Lei n° 9.648, de 27/5/98, sancionada pelo Presidente da República, mas
votada e aprovada pelo Congresso Nacional, instituiu um novo modelo para o setor
elétrico; um modelo cujo mote é a competição. Segundo ele, temos quatro atividades
básicas: geração, produção e distribuição de energia elétrica aos usuários, além da
nova atividade de comercialização de energia elétrica. Temos, então, como atividades
reguladas, a distribuição de energia elétrica, em que temos todas as regras da
qualidade desse serviço público prestado ao usuário, e o serviço de transmissão de
energia elétrica, que, da mesma forma, tem preços regulados. Já a geração de energia
elétrica, com as usinas hidráulicas, térmicas ou alternativas - a energia eólica,
principalmente, que já vem tendo bastante aproveitamento no País - e a
comercialização de energia elétrica são atividades livres, competitivas. Por que, então,
esse modelo novo, aprovado por leis federais, pelo Congresso Nacional, traz a
necessidade dessa separação de atividades?

No modelo que temos hoje, da verticalização, a CEMIG produz, transmite e
distribui energia; faz as três atividades. Se o novo modelo traz essa proposta de
desverticalização é porque não é possível que urna atividade competitiva, como a
geração, conviva com uma regulada, como a distribuição; ou outra atividade
competitiva, como a comercialização de energia elétrica - que ainda vamos explicar
melhor -, conviva com as atividades reguladas da distribuição e da transmissão de
energia elétrica. Isso é fácil de ser entendido: precisamos de transparência nos custos
operacionais dessas atividades; não podemos permitir que uma atividade de caráter
competitivo conviva com uma regulada, que tem preços regulados - pagos pelo
usuário de energia -, de forma que esta possa ser contaminada por aquela. E não há
como termos segurança no controle da fiscalização desses custos operacionais quando
essas atividades são feitas em conjunto. Essa é a necessidade da separação da
empresa: ou seja, que a CEMIG crie uma empresa de geração, urna de distribuição,
uma de transmissão e uma de comercialização de energia elétrica. E isso não é algo só
para este Estado.

Estamos em um debate, em Minas Gerais, falando sobre a concessionária CEMIG,
mas esse problema é nacional. Outros Estados já estão fazendo essas separações.
Podemos citar como exemplo o Estado de São Paulo, nosso vizinho, que já fez todo
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esse trabalho de cisão empresarial; aliás, segmentaram as próprias empresas - é
claro que ali houve, também, outra finalidade, mas não nos compete entrar nesse
mérito, pois não é papel da ANEEL falar em privatização.

Aliás, como percebi que há, no folheto, pelo menos, uma sinalização em termos de
privatização, aproveito para dizer que não compete à ANEEL falar sobre esse assunto.
Somos um órgão de controle do serviço, que regula o serviço e fiscaliza as atividades
das empresas de energia elétrica; a privatização está em outras esferas. Fique claro
para todos que, sendo a CEMIG uma empresa do Estado - que é quem detém o
controle da CEMIG -, ele tem soberania para decidir sobre a privatização da empresa.
Esse não é um papel da ANEEL.

Estamos aqui para, com transparência, tentar esclarecê-los sobre a necessidade da
segmentação das atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização,
uma vez que há atividades reguladas, que têm tarifas estabelecidas pela ANEEL, e
atividades livres. E essa liberdade tem uma motivação muito grande: possibilitar a
atração do investidor para o serviço público de energia elétrica; para a produção e a
comercialização de energia elétrica. Quanto mais investidores tivermos nesse setor,
maior concorrência haverá, e, com isso, certamente, poderão ser praticados preços
mais baixos para os consumidores de energia elétrica. Esse é o raciocínio essencial
que gostaria de transmitir aos senhores. Como ainda tenho 5 minutos, gostaria de
perguntar ao Dr. Romeu se deseja fazer alguma observação complementar.

• Sr. Romeu Donizete Rufino - Não; acho que você já esgotou essa parte.
• Sr. Cláudio Girardi - Então, só para concluir o raciocínio, gostaria de informar

aos senhores que, nesse novo modelo setorial, aberto à sociedade, os empresários que
quiserem investir para gerar a sua própria energia têm muito mais liberdade. Hoje, já
não precisam perguntar à concessionária de seu Estado; basta que se dirijam à
ANEEL, façam os estudos de inventário e a elaboração do projeto básico e esse
projeto seja aprovado na ANEEL.

Digo mais: temos aberto a legislação. O que, até 1995, era 150kw - uma potência
ínfima - passou, em 1995, para 10.000kw - estou falando dessa liberdade dos
produtores em fazer suas próprias usinas -; em 1998, a lei que introduziu o novo
modelo elevou esse limite para 30.000kW. Assim, as usinas hidráulicas até 3 0.000kw
poderão ser feitas, desde que os estudos e os projetos sejam apresentados à ANEEL e
por ela aprovados. Os interessados poderão, então, gerar a sua própria energia. E nada
mais lógico, para o Estado, do que transferir essa responsabilidade de geração de
energia elétrica à iniciativa privada, que está querendo fazê-lo. Estamos, então,
segundo a legislação, promovendo uma abertura para dar segurança a esses
investidores. E são essas aberturas que permitiram à própria CEMIG participar de
aproveitamentos em outros Estados da Federação, o que antes não era possível - só
podia fazê-lo dentro de seu próprio território, o Estado de Minas Gerais. A CEMIG já
tem vários consórcios celebrados no Estado, com empresas de fora ou do próprio
Estado, para a geração de energia elétrica, e tem participado de várias licitações fora
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de Minas Gerais, sozinha ou consorciada com outros empresários - evidentemente,
tem perdido algumas e vencido outras, como linhas de transmissão, algumas das quais
tenho aqui relacionadas, e, até mesmo, aproveitamentos em potenciais hidráulicos.

Então, gostaríamos de deixar esta mensagem, tranqüilizando os senhores com
relação à desverticalização das atividades da CEMIG; isso é uma necessidade, em
termos globais, para o Pais. Evidentemente, os Deputados terão o espirito crítico de
analisar essa lei que aqui está, mas façam-no segundo essa ótica: a de que não haverá
prejuízo para o Estado de Minas Gerais - ao contrário, com essa separação, a CEMJG
se tomará uma empresa mais competitiva - e isso permitirá que esse modelo do setor
elétrico brasileiro implantado, realmente, dê frutos para Minas Gerais e toda a
sociedade brasileira.

Esta é a mensagem que queríamos trazer aos senhores. Muito obrigado.
Palavras do Sr. Djalma Bastos de Morais

Companheiro Alberto Pinto Coelho, Coordenador da Mesa, queria agradecer pela
possibilidade deste debate para esclarecer à opinião pública o motivo da reação do
Governador ao problema da desverticalização. Quero agradecer, também, pela
oportunidade rara de estar na Casa para prestar esclarecimentos, agradecendo aos
companheiros da CEMIG, à diretoria, ao SINDIELETRO.

Queria fazer a exposição inicial a respeito do problema que nos atinge diretamente,
que é a desverticalização da CEMIG. Primeiramente, faremos uma comparação entre
os riscos. Com a empresa integrada, dentro de um lucro de "x". pagamos impostos de
R$197.000.000,00. Quando ela estiver desverticalizada, vamos pagar
RS261.000.000,00. Evidentemente, o lucro passará de RS471.000.000,00 para
RS424.000.000,00. A tarifa, certamente, poderá ter um patamar de acréscimo de
2,4%, e o papel social fica inalterado nos dois casos. Teremos alguns riscos
institucionais.

A diminuição do lucro da empresa, mediante o maior pagamento de impostos,
atingirá diretamente não só o acionista, como também as possíveis reservas da
empresa para investimentos. Este é uru ponto sobre o qual o nosso Governador tem
batido e ao qual a empresa tem reagido, mas, como expuseram os companheiros da
ANEEL, eles acreditam que haverá vantagens. Por enquanto, os nossos problemas são
os custos impostos pela desverticalização.

Resumindo: ela, integrada, pagará RS197.000.000,00 de impostos; desverticalizada,
pagará R$261.000.000,00, havendo uma diferença de, aproximadamente,
RS63.000.000,00 para mais.

Vemos os riscos envolvidos com o não-cumprimento dessa determinação da
ANEEL e desse acordo assinado pelo Governo anterior como muito importantes. O
primeiro é a impossibilidade de participação em licitações por parte da empresa,
porque, ao nos tomarmos inadimplentes com o órgão regulador, poderemos sofrer
algumas sanções.

Outro problema é o vencimento antecipado de dividas e a caducidade de concessões
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que tenhamos. Quanto ao mercado, estando inadimplente com um órgão como a
ANEEL, teremos algumas dificuldades; primeiro, para a aquisição de recursos para
investimento; segundo, para a rolagem de dívidas, que, esse ano, somam,
aproximadamente, US$400.000.000,00.

Atualmente a CEMIG age de forma monolítica na área de geração, transmissão,
distribuição e, ainda, com algumas subsidiárias, a GASMIG e infovias.

O projeto para a desverticalização teve origem no Governo anterior, por meio do
Contrato de Concessão n° 4/97. Governo anterior e CEIvHG, ao receber a concessão
de mais 30 anos, obrigaram-se a assinar junto à ANTEEL esse contrato de
desverticalização. Os senhores podem ver todo o contrato na segunda página, com as
assinaturas; entre elas, a do então Presidente da empresa, Carlos Eloy, e do então
Governador Eduardo Azeredo.

Nesse contrato, tínhamos, separadamente, uma área de geração, urna de transmissão
e quatro de distribuição. Ao assumirmos a empresa, começamos a trabalhar tendo em
vista o que considerávamos um fato consumado e verificamos que esse conjunto de
distribuidoras era nocivo à empresa. Fizemos, então, nova proposta à ANEEL, tendo
uma "holding" e apenas três grupos distintos na área de geração, transmissão e
distribuição.

Meus antigos, esse é o fato que temos sobre a mesa e o assunto que está sendo
debatido hoje com os senhores. E uma questão que temos debatido com o Executivo
e, agora, com o Legislativo. Queremos trazer para a sociedade esses problemas,
principalmente porque nos é imposta uma carga mais onerosa de impostos, o que,
certamente, se refletirá em nossos investimentos e, provavelmente, no aumento de
nossas tarifas.

Ouvimos atentamente a exposição dos companheiros da ANEEL, e é evidente que
temos um pensamento diferente sobre o que são setores em que a desregulamentação,
a privatização possa ser efetivada.

Não é o pensamento da empresa nem do Governador que a energia elétrica e a
siderurgia façam parte do enfoque de privatização. Hoje, temos alguns
empreendimentos com iniciativa privada majoritária. Não é desverticalização. A
nosso ver, haverá maior aporte de recursos. Todos os dias, batem à nossa porta novos
investidores. Dois de nossos funcionários são graduados no exterior. As propostas de
recursos são cada vez maiores, a juros menores, apesar da crise. Evidentemente, nesse
mercado globalizado, há preocupação com entrada de dinheiro no Brasil, mas não
temos tido problema para aporte de recursos na CEMIG. Temos trabalhado com a
iniciativa privada, desde que chegamos, sempre de forma minoritária. Estão em
andamento Porto Estrela e Queimados. Nos próximos dias, talvez em maio,
lançaremos uru grande projeto em Aimorés, divisa com o Estado do Espírito Santo.
Certamente, em abril, será anunciado pelo Governador um novo empreendimento, no
vale do Jequitinhonha, a Usina Irapé. Inicialmente, será anunciada urna primeira fase
de acesso à usina. 0 início das obras está previsto para janeiro. Estamos fazendo com
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iniciativa privada, sempre de forma minoritária, e, como afirmei anteriormente, não
temos tido problema com recursos, ao contrário; temos recursos que dariam até para
Queimados, em Unai. Estávamos pensando em trazer a iniciativa privada. Hoje, em
face da fartura de recursos de que a CEMIG desfruta, provavelmente no
empreendimento de Queimados continuaremos junto com a Companhia Energética de
Brasília-

No que diz respeito à competição, ainda não tivemos nenhum tipo de problema.
Estamos vendendo energia para São Paulo e adquirimos duas hidrelétricas no interior
de Santa Catarina. Se isso não fosse desregulado, talvez tivéssemos dificuldades.
Evidentemente, a empresa tem sido agressiva em seus empreendimentos. Gostaria de
informá-los de que, até o momento, mesmo agindo monoliticamente, de forma
integrada, não tivemos nenhum problema, ao contrário, tem havido até excesso de
empreendedores querendo estar conosco.

Recentemente, estivemos juntos em uma concorrência e ganhamos Porto Estrela,
onde temos um conjunto de grandes empreendedores; a CEMIG tem 20%. O
companheiro falou que perdemos algumas concorrências. Desconheço qualquer
empreendimento em que tenhamos entrado e perdido.

Ganhamos a construção de um trecho na área de transmissão. Estamos prontos a
participar de qualquer empreendimento junto à iniciativa privada. O que nos deixa um
pouco preocupados é que o setor está passando por uma fase complexa. Tenho
conversado muito com o Governador. Na imprensa, já vemos sinais de que, em um
futuro próximo, ainda este ano, poderemos enfrentar escassez de energia-

Um dos pontos que julgamos, no que diz respeito à provável privatização do setor, é
que a iniciativa privada não correspondeu às necessidades do Governo. A ANEEL,
que está presente, pode informá-los.

A CEMIG é uma das poucas empresas que investe maciçamente em geração. No
exterior, questiona-se por que a CEMIG não é mais agressiva na área de geração. E
porque não temos tido fôlego. Diviijo um pouco quando se referem à participação do
Estado, até porque, nos modelos adotados, os investimentos são da iniciativa privada.
Não há um investimento do Estado na área de geração; há um investimento da
CEMIG junto com empreendedores- Não temos tido essa dificuldade. Acho que o
modelo implantado pelo Governo pode levar o Pais a uma série de problemas e, o que
é mais grave, à escassez de energia. O Governo, que, a meu ver, deveria ter investido
em novas gerações, investiu na aquisição de usinas existentes- Considero um erro
grave. Os companheiros de sindicato têm a visão de que a finalidade da
desverticalização é, no futuro, facilitar a privatização. Talvez seja esse um dos pontos
mais levantados pelo sindicato- Gostaria, apenas, de reagir um pouco às observações
dos companheiros da ANEEL. Em Minas, não temos o aporte do Estado na empresa,
ao contrário, a empresa tem gerado bons dividendos para o Estado, tem atingido suas
metas sociais, por meio de eletrificação rural e urbana. Temos uma das maiores
concentrações de baixa renda; mesmo assim, acredito que nossos acionistas estejam
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satisfeitos. Obrigado.

Palavras do Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista
Boa-tarde. Farei uma apresentação de transparências, mas, antes, agradeço ao

Deputado Alberto Pinto Coelho, aos demais Deputados e aos companheiros da
CEMIG a oportunidade de participar deste debate de que, infelizmente, no acordo de
acionistas, somos privados. A Assembléia propicia a nós, do Sindicato, e à sociedade,
a oportunidade para debater esse tema.

Em primeiro lugar, sobre o contrato de concessão, o que chama a atenção
imediatamente é que já se coloca a questão do sócio estratégico. Na época, o Governo
do Estado assinou esse acordo junto ao sócio estratégico, que detinha apenas 33%.
Como já fhlamos, a questão da desverticalização estava caminhando junto com a
privatização da empresa. Naquela época, já se obrigava a três etapas da
desverticalização; primeiramente, uma desverticalização apenas contábil. Dariam os
números separados nas áreas de concessão. Foi concluída em 31/12197, depois de
ativos compromissos contratuais e administrativos até 31/12/98, também concluídos.

O representante da ANEEL referiu-se à questão da transparência. Em primeiro
lugar, para cada uma das empresas, a transparência já estaria garantida nesses dois
itens. E mais garantida ainda a partir de 1998, depois da criação do NS, atualmente
responsável pela organização do sistema. Então, não há como a CEMIG produzir e
distribuir energia sem que a ANEEL tenha completo controle. Na prática, a questão
da transparência, que o representante da ANEEL aborda, não existe mais. Existia
antes, na assinatura desse contrato. Mas hoje, depois da criação do NS, deixou de ser
uma exigência prática. Em primeiro lugar, isso é um contrato de concessão. Não
existe lei no Brasil que obrigue as empresas a se dividirem. Existe um projeto que
ainda não foi votado. Essa cláusula terceira fere o principio da legalidade. O
administrador público não pode fazer o que não está previsto em lei. A Assembléia
Legislativa foi ultrajada no momento em que é responsável, conforme o art. 14 da
Constituição Estadual, por fazer essa divisão. Se a Assembléia não fizer, essa cláusula
é nula. Portanto, não cabe nenhuma punição do órgão regulador, porque não está
baseado em nenhuma lei. Pelo contrário, o Governo não pode fazer isso sem a lei.
Então, o Governo Itamar encaminhou urna lei para a Assembléia, que esperamos não
seja aprovada. A seguir, demonstraremos os prejuízos que a desverticalizaçào traria.

Em primeiro lugar, está a perda da eficiência. O Dr. Luiz Cláudio, do Conselho da
CEMIG, que foi Presidente de Fumas, já dizia da vantagem competitiva da CEMIG,
que coordena as três etapas do processo de energia elétrica, o que é fundamental para
se ganhar eficiência. Essa já é uma prática que vem acontecendo no Brasil. As
empresas de distribuição que foram privatizadas estão, o tempo todo, comprando
ativos de geração, procurando se verticalizar, procurando ganhar a eficiência que a
CEMIG estaria perdendo com essa divisão. O Governo copiou esse modelo da
Inglaterra, onde, atualmente, vem ocorrendo uma reverticalização, até porque todo
mundo quer ganhar em eficiência.
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A segunda questão é a desvalorização do patrimônio público. As três empresas

separadas não terão o mesmo valor da CEMIG integralizada. A COPEL, que o
Governo quer vender, não aceita dividir. O Governo Federal está estudando como
vender Fumas integralizada, porque sabe do prejuízo ao se dividir a empresa. Chamo
a atenção para o fato de que estaremos perdendo nosso patrimônio público por uma
exigência ilegal do contrato de concessão. O Dr. Djalma referiu-se muito bem ao
esforço da CEMIG, junto à iniciativa privada, para garantir o desenvolvimento
socioeconôniico em nosso Estado. Temos vários exemplos, começando por Iganpava.
Não é necessário dividir a CEMJG para fazer o que, há 48 anos, temos feito muito
bem. E o fazemos juntamente com a iniciativa privada. Na verdade, a CEMJG
promove isso, na medida em que chama a iniciativa privada para compor esses
projetos de desenvolvimento do Estado. Construiu-se dessa forma e, certamente,
enxergando as três áreas contínuas, haverá condições de fazer muito melhor do que se
enxergasse de maneira separada.

Quanto ao atendimento social, é claro que urna empresa que for desverticalizada - e
existem alguns créditos próprios como Lumiar, Luz Real, foram vários durante alguns
anos - têm um fôlego em tomo da distribuição. Dificilmente teria isso para a
transmissão, e uma questão maior de geração.

Os problemas que afligem o Norte de Minas e algumas áreas do Estado são de
geração e de transmissão, não só de distribuição. Certamente, se essas empresas
estivessem separadas, seria mais difícil conseguir levar a cabo programas
fundamentais para o atendimento a populações carentes ou distantes que estariam
prejudicadas.

Hoje a CEMIG fala na construção de Jrapé, que talvez não tenha esse retomo
econômico que os sócios e a iniciativa privada esperam. E no esforço do Governo do
Estado, da CEMIG e da empresa privada que certamente estaremos construindo um
pólo importante para o desenvolvimento do vale do Jequitinhonha_

O custo de transação, segundo a CEMIG, é de R$63M00.000,00 por ano de
prejuízo, com o aumento de contribuições e taxas de impostos. Pela conta que
tínhamos feito, o aumento era maior e chegaria a RS320.000.000,00 por ano, O
DIEESE fez essa conta, em tomo de 8% de aumento. Tudo isso seria repassado às
tarifas.

Outra questão fundamental para nós, trabalhadores da CEMJG, é a tecnologia e a
soberania. A CEMIG é famosa em Minas, no Brasil e no mundo. Ganha vários
contratos de consultoria internacional. A maior parte das grandes figuras do setor
elétrico do Pais saíram da empresa. E uma das empresas mais antigas. Temos grande
possibilidade de manter alternativas energéticas, porque a CEMIG tem um largo
estudo produzido nas áreas de energia solar, eólica e biomassa. Tudo isso ficaria
impossível com a divisão da empresa. Essa área não agrega, no imediato, nenhum
valor à empresa. Isso ficaria preso à distribuição? A geração? Ficaria dividida? Onde
estaria essa área de estudo que é fundamental? A capacidade técnica de pesquisas é
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fundamental.
Cabe ressaltar que os sócios estrangeiros que assinaram o acordo de acionistas e

que também assinaram o contrato de concessão não colocaram uma vírgula, conforme
a CPI ficou de comprovar, para melhorar ou trazer tecnologia ao nosso País.

Vou detalhar os investimentos e começarei com uma provocação à ANEEL sobre as
tarifas. O primeiro marco regulatório de que se fala na ANEEL é que antigamente as
tarifas se baseavam nos custos e, na prática, o Governo Federal, na ditadura, utilizava-
se das estatais para conter a inflação. Isso não é novidade.

Com a mudança desse marco regulatório, o resultado é que as tarifas estão sendo
planejadas para garantir retomo e para que os investimentos privados pudessem vir.
Há uma pequena série, de 1997 até junho de 2000, já que houve um atraso na
implantação, em que vemos o reajuste médio da energia da CEMIG em 55% contra
uma inflação de INPC de 15%, no mesmo período. Todo esse ganho em tarifas é para
ser aplicado em investimentos. O reajuste está ali e é garantido no próprio contrato de
concessão. Esse reajuste garantido baseia-se em custos fixos pelo IGPDI, em custos
variáveis pelo JGPM. Custos fixos como Itaipu seriam por um preço apresentado pela
CEMIG. Isso pode acontecer na alta do dólar. Isso fará com que este ano a CEMIG
apresente um aumento entre 15% a 18% contra uma inflação em tomo de 6%. Toda
empresa de energia elétrica tem garantida a tarifa, no mínimo, como a inflação, ou,
como estamos vendo, acima dela.

Neste gráfico, vemos os setores comercial, residencial, rural e o industrial. Explica-
se por que houve tanto aumento na tarifa residencial. Deve-se ressaltar que a CEMIG
é a única empresa que mantém, em nível aceitável, o número de consumidores
cadastrados com baixa renda, o que deve estarem tomo de 800 mil. No Piauí existem
500 famílias cadastradas com baixa renda. E inadmissível imaginar que no Piauí
existam 500 famílias de baixa renda, enquanto em Minas Gerais existam 800 mil.
Esse é o reflexo da política que a ANEEL impõe- Como a CEMIG é estatal, ainda se
mantém isso.

Destaco a questão das tarifas para entrar nesta transparência, em que colocamos os
investimentos feitos pela CEMIG. O que está em azul é o realizado; em vermelho, o
previsto. De 1994 a 2000 dá uma média de R$525.000.000,00 por ano de
investimentos. E a empresa que mais investe em Minas Gerais.

A ANEEL diz que toda essa modificação foi para trazer investimentos da iniciativa
privada, mas é uma grande inverdade. Os investimentos, segundo balanços da
CEMIG, estão colocados. A CEMIG é a empresa que mais investe em Minas Gerais.
No tempo em que estivemos no Conselho de Administração da CEMIG, todos os
investimentos em geração foram votados contra os votos dos sócios. Eles votaram
contra, até porque os investimentos da iniciativa privada deveriam ser através de
financiamento do próprio BNDES. Com o dinheiro da empresa não se teria feito nada.

E fUndamental a constatação de que se não tivesse acontecido aquilo, estaríamos
assistindo à remessa de lucros. Não seria investimento, seria fazer a remessa de todo
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esse dinheiro ao exterior. Essa é a política que a ANEEL se nega a ver. Compraram
um ativo com dinheiro público e estão esperando pagar esses ativos através de
dividendos. Esses investimentos não existem em outros locais do País, a não ser onde
existe estatal. E o contrário do que está sendo feito.

Nesse investimento é fundamental entender que a CEMIG integrada investimentos
de uma área integrada, e os coloca em outra. Isso acontece, por exemplo, no caso de
Queimados, que é um investimento que tem uma atratividade um pouco menor. Se
compararmos, primeiro, com a necessidade da região, veremos que, agora, a
necessidade da região de Unaí, Paracatu é de investimentos pesados na agricultura,
principalmente em irrigação.

Então, se há necessidade de distribuição e há recursos em outra conta - por
exemplo, para levar energia através de linhas de transmissão, em tomo de 50 milhões,
ou um investimento de geração, como no caso de Queimados -, a conclusão será de
que esse investimento é muito bom para o Estado de Minas. E um investimento que
tem toda essa facilidade na empresa integralizada. Numa empresa privada, ou
dividida, certamente não teríamos os mesmos recursos. Cada um estaria puxando
recursos para sua necessidade, sem solucionar os problemas. E o que tem acontecido
no Brasil, de maneira geral.

Ontem, na "Gazeta Mercantil", saiu uma matéria sobre a Light. Quando essa
empresa era estatal, sua distribuição de dividendos era de 47%. Passou para 98%
depois da privatização. Então, onde está o investimento privado que o Governo,
através daquelas tarifas, estava garantindo? Arrancar o dinheiro na conta de luz, ela
arrancou, mas transfonná-lo em investimentos, não transformou. Esta é a verdade da
iniciativa privada. Estivemos também com o Presidente da Federação Nacional dos
Urbanitários - FNU -, Gonzaga, e ele nos relatou que, por causa da Light, até os
postes estão sendo importados do Chile. O investimento da CEMIG que é feito em
Minas Gerais agrega aqui, certamente, muito mais do que o emprego dos
eletricitários, muito mais do que os empregos diretos, porque agrega na indústria e no
desenvolvimento do Estado. Se ela for privatizada, sabemos onde irá parar.

Parece até que já adivinhei o que os representantes da ANEEL iriam dizer. Aqui
estão as fontes de investimentos da CEMIG, também em um período grande: de 1994
a 2000. Temos, ali, 47% de capital próprio. A tarifa que está sendo arrancada lá atrás,
principalmente de área residencial, está garantindo o investimento. A maioria dos
consumidores - 21% - faz contrato de pré-venda. Ou seja, esse também é um dinheiro
da CEMIG, porque ela vendeu a energia antecipadamente, para aplicar. Isso quer
dizer que 78% do volume investido, daqueles 525 milhões por ano de dinheiro que a
sociedade paga em contas de luz, principalmente em área residencial, estão com uma
tarifa extremamente elevada. O residual - 2% - foi o dinheiro que o Estado de Minas
colocou durante todos esses anos. Provavelmente, isso ocorreu no anel rodoviário ou
se refere a alnum investimento menor.

Então, a CEMIG dá 525 milhões de investimentos ao Estado, dá dividendos e aplica
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a troco de quase nada. Aí, alguém pode dizer que a sociedade construiu toda a
CEMIG nesses 48 anos- Mas, depois de tudo isso, é muito fácil para a ANEEL vir
aqui e dizer que ela tem que ser vendida, ou dividida. Vendida para quê? Dividida,
para quê? Vamos correr o risco de perder tudo?

O Governo Itamar Franco apresentou um projeto de lei autorizando a criação das
subsidiárias integrais, ou seja, promovendo a desverticalização. Gostaria de chamar a
atenção para o assunto tratado lá no inicio. A Assembléia Legislativa precisa ter
soberania e independência, tanto em relação ao Executivo, quanto ao Judiciário, para
entender essa questão e exercer a sua soberania. Acho que ela precisa se guiar pelos
interesses do Governo e do povo de Minas Gerais, protegendo o patrimônio público.
A opinião do Sindicato é que a Assembléia precisa dar um passo adiante e votar
contra essa desverticalização. Esse papo de que a CEMIG pode ser ameaçada pela
ANEEL, etc. Nós não vemos legalidade nenhuma na desverticalização. Ela é ilegal e
inconstitucional. A Assembléia deve manter sua independência e sua soberania agora
para proteger o maior patrimônio do Estado.

O projeto de emenda à Constituição que o Governo mandou visa a que a
desestatização da CEMIG e da COPASA sejam precedidas, primeiro, por uma lei
complementar, que exige um "quorum" qualificado e, na seqüência, por um referendo
popular. Em primeiro lugar, rapidamente, gostaria de falar que, na CEMIG como na
COPASA, existe a questão da água. Todo mundo apontava para o milênio que se
inicia como sendo a época em que esse mineral seria mais disputado. Acho que a
Assembléia e o Governo de Minas, bem como toda a sociedade, precisam encarar o
problema. Minas Gerais é a caixa d'água do País. Aqui, estão as reservas de água
mais importantes para a geração de energia. Estão aqui as nascentes dos mais
importantes rios do País, e acho que isso precisa ser preservado. Considero
extremamente correta a colocação desta forma: tem de partir de Minas a coragem e a
responsabilidade de manutenção dessa riqueza, que é nossa e do Brasil inteiro. Esse é
o marco que precisamos para a campanha contra a privatização de Fumas, da CHESF,
da ELETRONORTE ou da COPEL. Então, essa é a importância da proposta de
emenda à Constituição que o Governo está enviando- Também é uma alegria para nós
participar deste processo.

A última questão que foi colocada é sobre a Califórnia. Queremos lembrar que, ali,
apesar de tudo o que o representante da ANEEL disse, o Governo do Estado mais rico
dos Estados Unidos inverteu a desverticalização exatamente pelos apagões que
ocorreram. Imaginem o que não ocorrerá no Brasil. E outra coisa: lá, a energia é
térmica. Aqui, certamente, a escassez que iremos sofrer será de energia elétrica e de
água.

Palavras do Sr. Luiz Pinguelli Rosa
Eu agradeço a honra do convite e peço desculpas pelo atraso do avião. Por esse

motivo, não assisti às exposições anteriores. Então, não poderei me basear nelas,
como pretendia, para começar este debate. Certamente, as pessoas que já falaram têm
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um conhecimento profundo do problema e já colocaram muito bem a questão.
Então, não me cabe acrescentar muitas informações Em face de não ter estado aqui
nessa parte, vou partir de uma visão gemi da situação brasileira e, depois, darei minha
opinião sobre a questão da CEMIG, que tenho acompanhado, por várias razões. Tive
a honra de ser convidado pelo Governo de Minas e pela própria empresa para fazer
uma análise da gestão do parceiro estratégico norte-americano, associado a um Banco
brasileiro de investimentos, que já se encerrou há algum tempo. Tenho também, em
outras ocasiões, estado nesta Assembléia ou no CREA e participado de outras
atividades que tratam da questão elétrica do Brasil e de Minas Gerais.

Este Estado encontra-se em uma situação privilegiada, porque seu Governo, desde o
primeiro momento, assumiu uma posição contrária à privatização do setor elétrico.
Mesmo em Governos de oposição que não são partidariamente incluídos no bloco de
sustentação do Governo Federal, no Congresso ou na participação de Ministérios, este
Governo teve o importante papel de sinalizar para o problema, até com a iniciativa
bem-sucedida de retomada do controle da empresa. Isso motivou uma reação
internacional e uma declaração, não muito feliz, de um alto funcionário do Governo
Federal, fora do Brasil, sobre a CEMIG. Era como se a retomada do controle da
CEMIG por parte do Governo de Minas fosse desestabilizar a economia brasileira ou
os investimentos estrangeiros. Criou-se um quadro um pouco catastrófico,
completamente estapafurdio e desprovido de qualquer realidade, porque estamos
muito bem com o controle estadual da CEMJG. E o Brasil está tão bem ou tão mal
quanto estava. Até o momento, não fomos invadidos pelos "mariners", nem há sinal
de desembarque das tropas americanas nas praias brasileiras para a retomada do
controle da CEMIG. Esse foi um exemplo fundamental. Concordo com o último
expositor no que diz respeito ao papel crucial que essa empresa tem em Minas Gerais.
E um absurdo o que foi a privatização do setor elétrico brasileiro. Não se trata de
preferência.

Formei-me como físico, embora trabalhe na universidade, há bastante tempo, em
áreas ligadas à questão da energia como um todo, depois de algum tempo trabalhando
como fisico. Essa formação obriga-me, intelectualmente, a dar atenção ao que
acontece no mundo real. A ciência da natureza tem por hábito confrontar suas
previsões e teorias com o que acontece. Isso começou com Galileu há bastante tempo.
Mas o mesmo não ocorre na política e, particularmente, na economia. Evidentemente,
as teorias permanecem, a despeito do que acontece no mundo real. O que acontece no
Brasil, no setor elétrico, não somente no Brasil, mas também no mundo, é que a
questão da privatização do setor elétrico foi um absoluto fracasso, sob todos os
aspectos. Não se trata de ser socialista ou capitalista, nacionalista ou liberal. Não há
como defender a privatização do setor elétrico, porque deu tudo errado, de A a Z. As
tarifas aumentaram insuportavelmente. O consumidor residencial brasileiro paga uma
das tarifas mais caras do mundo, com um padrão salarial muito menor. Paga-se, por
MW/li, cento e poucos dólares, duzentos e poucos reais, valor que supera o de várias
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cidades americanas e européias. como Paris, por exemplo. É muito caro, ainda mais
em um País de geração hidroelétrica.

A geração em usina, especificamente em Fumas, tem custo de geração pouco acima
de R$5,00 por MW/b. Fumas vende essa energia, no "mix" de todas as suas usinas,
por R$40.00 o MW/h. A concessionária de serviço de energia elétrica e distribuição,
no setor residencial, atinge mais de R$200,00 por MW/h. E claro que se fizermos as
contas a média será menor, porque o setor industrial paga aproximadamente a metade
disso.

E complicado descrever o processo, apenas a média não é R$200,00,
provavelmente, ficará próxima dos R$ 150,00 MW/h. é muito mais do que R540,00. E
claro que a empresa não compra energia só de Fumas, mas também pode ter geração
própria, o que a favorece, pois pode comprar apenas uma parte. Pode comprar de
Itaipu, que cobra mais caro que Fumas. Não estou exagerando, apenas dando os
números e explicando seu significado.

O Brasil está, nesse aspecto, em situação contrária a da Califórnia. Lá, com a
desverticalização, veio a idéia de que a competição na geração ia baixar o custo.
Ocorreu o contrário, aumentou muito o preço da energia gerada vendida à
distribuidora. Mas na Califórnia o consumidor ficou protegido. Por isso, a
distribuidora quebrou, a tarifa ficou congelada para o consumidor e teve de pagar
mais e mais pela geração, irresponsavelmente, sem limites. Alguns fatores
contribuíram também, como o aumento do preço do petróleo, que puxou o do gás
natural.

Outro ponto importante é omito do gás natural no Brasil. O mito da privatização no
Brasil vem junto com o mito do gás natural, que já aumentou de preço.

Com relação à energia, não estamos protegidos, então, a situação é pior que a da
Califórnia. Aqui não é a concessionária que vai quebrar, mas sim o consumidor
brasileiro. Vai quebrar empresa que dependa muito de energia elétrica e aqueles que
têm de pagar sua conta mas não têm o salário corrigido em dólar.

Há uma estatística recente, publicada na imprensa, que mostra que as tarifas
públicas já superam a componente "alimentação" na despesa familiar brasileira. Esse
dinheiro sai do País. A análise da CEMIG deixou claro que dos US$500.000.000,00
colocados em dois anos, US$300.000.000,00 já haviam sido convertidos em
dividendos, pagamentos e outras coisas. Isso aconteceu no Brasil como um todo. O
dinheiro da tarifa não é investido no Brasil. Pagam-se dividendos, em boa parte, aos
parceiros internacionais. Não estou condenando nem julgando, esse é o jogo. Cabe
aos brasileiros prestar atenção no que estão julgando.

Em primeiro lugar, minha posição é valorizar o Estado de Minas, a CEMIG e o
Governo por estarem, até o momento, mantendo uma posição importante em nível
nacional, mantendo sua empresa estadual, retomando-a do controle indevido, segundo
a justiça brasileira, do seu parceiro estratégico, e chamando a atenção para essa
posição exemplar, que deve continuar. Na minha opinião, a questão da
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desverticalização deve chegar a bom termo de entendimento.

Pelo debate de que participei no CREA, com representantes da CEMIG e da área
dos engenheiros não empregados no Estado, engenheiros em geral, representados no
CREA, entendi que a idéia de subdividir a empresa, de acordo com aquilo que deseja
a ANEEL, não implicará em sua privatização. O controle acionário se manteria no
Estado, apenas seriam unidades diferentes para cada atividade.

O objetivo de separar a geração da distribuição e da transmissão está no quadro da
privatização do setor elétrico brasileiro. O que deseja a ANEEL, no meu entender, é
claramente a privatização da CEMIG. Temos aqui um problema complexo. A
ANEEL, usando suas prerrogativas, busca fazer o Governo Estadual cumprir um item
que diz respeito à desverticalização. O Governo Estadual não deseja chegar à
privatização. Não quer dizer que o Governo Estadual seja autorizado a fazer a
desverticalização. Entendo que o Governador faz o seu dever ao enviar a mensagem
que acabou de ser aqui projetada por esta Assembléia. Mas, na discussão, esta
Assembléia poderá, perfeitamente, aprovar a segunda parte da mensagem, e não a
primeira, dando, dessa forma, total prestígio ao Sr. Governador, que tem como
objetivo maior a não-privatização da empresa.

Não vejo como a ANEEL poderá, com uma decisão da Assembléia Legislativa,
obrigar o Governo Estadual a fazer o contrário. Por meio da aprovação e da
declaração de apoio à política do Estado de manter sua empresa elétrica, a Assembléia
estará dando o escudo de que o Governo Estadual precisa para enfrentar a pressão da
ANEEL.

A visão das agências reguladoras, muito clara, felizmente, já está superada. Isso
ficou muito claro na discussão original sobre elas, em especial a do petróleo, que dava
uma espécie de poder paralelo ao Estado brasileiro. Um instituto de governabilidade
internacional.

E a idéia de que o mundo da economia fugiu à soberania dos países. A soberania
passa a ser internacional, o que, de fato, é a soberania norte-americana, secundada
pelos países europeus mais ricos e pelo Japão. Felizmente, hoje está bastante clara a
vinculação das agências ao Governo Federal, independentemente de qualquer crítica à
sua posição. Seria um absurdo entender que as agências de energia funcionassem
como árbitros de interesses de grupos estrangeiros ou privados brasileiros operando
no Brasil, como um juiz de futebol. Não, se fosse assim, teria de ser paga pela ONU.
Agora, se é paga com recursos nacionais, deve cuidar dos interesses do País. Não é
urna FIFA, segundo a qual ganha o melhor, é um instituto para defender o interesse do
povo brasileiro porque é pago para isso. Seria uma traição o fato de a Agência
Nacional de Energia Elétrica, a de petróleo ou a de telecomunicações funcionar em
beneficio de grupos muito ricos, que se tornam ainda mais ricos operando em países
como o Brasil, enquanto no Piauí - acabamos de saber isso - há apenas 500 famílias
pobres. Isso é uma brincadeira.

Na minha opinião, a maior importância deste debate é dar suporte à posição de
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manter as estatais, no caso, a CEMIG, sob o controle do Governo e reforçar a
discussão nacional sobre a Companhia de Fumas, a maior geradora de energia do
País, que detém grande parte dos recursos hídricos deste Estado. O Governador já
tomou a corajosa decisão de utilizar o seu poder de polícia para assegurar que a água
do Estado seja um bem público, como é por princípio e pela Constituição, para que
não se privatize um pedaço do território.

E possível encontrar uma solução. Chamo atenção para a questão de Fumas, que
não está desligada da questão da CEMIG. Será muito dificil manter a questão da
CEMIG estadual se Fumas for privatizada. Portanto, esta discussão é também a de
Fumas, cuja situação é interessante.

O Presidente da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional é contra a
privatização de Fumas. O ex-Ministro Mendonça de Barros, numa matéria importante
da revista "República" com chamada na capa, declarou-se contrário à privatização de
Fumas. Então, essa questão não é Oposição e Governo, é uma questão de interesse
nacional por todas as razões aqui postas a respeito da CEMIG. Não vamos
desprivatizar o que foi privatizado, não vamos desmontar a ANEEL. Precisamos
corrigir o rumo de uma privatização equivocada, que prometeu, e não cumpriu.
Participei de debates, tenho as fitas gravadas da televisão, de canais comerciais
públicos em que pessoas do Governo, no inicio da privatização, respondiam às nossas
questões dizendo que iríamos ter tarifas menores, melhor qualidade de energia e
investimentos de expansão. Acontece que hoje temos tarifas maiores, apagões - na
minha cidade, o Rio de Janeiro, é um desastre - e agora unia crise de energia elétrica
confessada pelo Governo Federal e pelo ONS. Só falta a ANFEI, que está para se
manifestar com clareza. Mas o operador nacional do sistema já admitiu a necessidade
de racionamento.

A crise nacional de energia elétricajá é reconhecida. Há pouco tempo comprei uma
briga terrível com o Ministro de Minas Energia por ter dito numa Comissão do
Congresso que não podíamos responsabilizar os céus, ou seja, um raio, pela queda de
energia por várias horas em todo o País em março de 1999. Isso era injusto com Deus
e São Pedro porque naquele dia não caiu raio algum em Baum pela detecção dos
raios, que é feita com bastante precisão. Se caiu um raio numa linha de transmissão,
provocando a queda de energia no sistema brasileiro, que Deus me perdoe, mas
provavelmente estão caindo todos os dias de chuva raios em linhas de transmissão,
que são verdadeiros pára-raios. Então, cada vez que cair uni raio numa linha de
transmissão que se propagar para uma subestação, cairá Rio. São Paulo, Belo
Horizonte, Brasília? ...O problema é falta de equipamento, falta de investimento. A
expectativa de que o investidor estrangeiro viria para o Brasil investir no setor
elétrico, naquilo que o Estado deixava de fazer, não era válida. Respeito quem
acreditava, que é um liberal de convicção, que lê o livro de Mao Tsé Tung às avessas,
o manual do FMI, da Universidade de Chicago ou simplesmente o Adam Smith, como
respeito qualquer religião e opção sexual; porém, empiricamente, está mostrado que

1
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isso foi um erro porque não houve investimento. Pelo amor de Deus, provem-me o
contrário! O que aconteceu em Minas é claro, interrompeu-se o investimento no
período de controle do parceiro estratégico. E ele foi retomado no mesmo momento
em que a companhia voltou ao controle estadual.

A Califórnia é um exemplo para o mundo de que esse sistema não funcionou. E
hoje os nossos reservatórios estão vazios não é por culpa de São Pedro. Já dizia um
preceito da religião católica: "Não tomar seu santo nome em vão...", referindo-se a
Deus, para cuidar de assuntos terrenos entregues ao livre arbítrio humano. Atribuir a
Deus, a São Pedro, às nuvens, aos raios os reservatórios vazios é uma calúnia contra
os santos. Os reservatórios estão vazios porque foram operados à exaustão. A
imprensa informa tudo errado em boa paz com a opinião pública, criando uma burrice
nacional. Imaginem um sistema hidrelétrico que não levasse em conta a variabilidade
pluviométrica? Seria de urna estupidez tão cavalar, que nem nós no Brasil chegamos a
esse ponto. Ao contrário, o sistema hidrelétrico brasileiro foi muito bem planejado e
trabalhou por mais de 25 anos com um desempenho invejável fora do Primeiro
Mundo. Quem viaja pela América Latina sabe que o sistema de energia elétrica cai
com freqüência. E aqui no Brasil não caia até as privatizações. Cai porque Deus está
nos prejudicando, está perseguindo os brasileiros? Não é isso. Cai porque os
reservatórios construídos para armazenar água, alguns por até cinco anos, estão
operando contra os futuros cinco anos por falta de geração, por falta de capacidade
instalada, por falta de transmissão. As empresas estatais, como Furnas, pararam de
investir, não por falta de recurso, pois não depende do Tesouro Nacional há muito
tempo, mas porque é do compromisso com o FMI que o setor estatal não invista,
porque isso é considerado no negativo da contabilidade.

Penso que devíamos fazer grande esforço para uma solução que mantenha este
Estado unido em tomo do principio da não-privaúzação e para que a desverticalização
da empresa tenha encaminhamentos específicos, em que não se confrontem as duas
questões. Acho possível esse entendimento. Se a Assembléia aprovar a segunda parte
da mensagem do Governador, descartando a primeira, com a clareza desse ponto de
vista que exponho, estaremos fortalecendo a posição do Governo mineiro contra a
pressão do Governo Federal, da sua agência da energia elétrica e do FMI, como
ocorreu na retomada de controle da CEMIG.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Neste instante, daremos inicio à

fase dos debates.Dispensada a formalidade das saudações pessoais, cada participante
disporá de até 3 minutos para a sua intervenção. Os expositores disporão também de 3
minutos para cada resposta.

Debates
O Sr. Cláudio Girardi - Esclareço unia dúvida do Dr. Djalma Bastos, Presidente da

CEMIG. No atual sistema de concessões por meio de licitações e leilões, tanto em
linhas de transmissão como em usinas hidroelétricas, toda sociedade que tiver
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interesse em participar estará livre para fazê-lo.

Quando disse que a CEMIG teria participado e não teria tido êxito, não quis,
absolutamente, desmerecê-la, até porque há licitações de que participam dez ou mais
interessados. Tenho relação de licitações de que a CEMIG participou e não venceu.
Houve outras, no próprio Estado, de que a CEMIG não participou. Não é demérito
para a empresa.

A CEMIG está a caminho de viabilizar as concessões que já tinha. Aproveito a
oportunidade para esclarecer a seu Presidente que nos temos, pessoalmente,
empenhado em viabilizar os empreendimentos em que a CEMIG já tinha concessões e
temos tido paciência com os consórcios em que entra empresário, sai empresário, o
que retarda o trabalho. Temos tido a complacência de prorrogar prazos, de aceitar
pedidos. E, portanto, de longa data nossa atenção especial para com a empresa, que,
sem sombra de dúvida, tem sido exemplar para o setor.

O que discutimos em relação à desverticalização nada tem a ver com o que foi
falado aqui. Gostaria que o Dr. Luiz Pinguelli Rosa tivesse explicado melhor as
razões da desverticalização.

Absolutamente não se trata de privatização. Deixei isso claro em minha exposição e
volto a enfatizar. A privatização depende do Governo do Estado. Ele escolhe. Faz, se
quiser- Não estamos propondo. Não compete à ANEEL nem mesmo propor. Somos
órgão fiscalizador. E, digo mais, dependerá de passar urna lei por esta Casa. Assim
sendo, não vim aqui discutir privatização. O fórum pari 	é outro.

Cabe, ainda, esclarecer ao representante do Sindicato, Marcelo Moura, a
transparência da transmissão do GCOJ ou ONS. O GCOI - Grupo da Operação
Interligada - era urna verdadeira caixa-preta. Ninguém conhecia seus custos e seus
mecanismos operacionais. Hoje, o ONS trabalha com total transparência, uma vez que
é regulado por normas da Agência Nacional da Energia Elétrica e mediante contrato.
Dessa forma, tudo é transparente no ONS.

Quanto ao fim do atendimento social, tenho a dizer ao Marcelo que, ao contrário,
nossos contratos de concessão para todas as empresas no Brasil exigem a
universalização do atendimento. Claro que levará um tempo para que possam fazer
isso, mas a meta da A}4EEL, o que estamos perseguindo, é, em curto ou médio prazo,
atingir a totalidade dos lares brasileiros no atendimento de energia elétrica.

Cláusula inserida em todos os contratos de concessão que celebramos diz que não
permitiremos que as empresas de energia elétrica atendam apenas os centros urbanos
e deixem as áreas rurais e mais carentes, consideradas antieconômicas, sem energia
elétrica. Estamos atentos a isso, e há compromissos contratuais nesse aspecto.

Em relação às tarifas, a ANEEL apenas cumpre os dispositivos que estão nas leis e
nos contratos, e esses contratos já vieram prontos e acabados do Governo Federal para
a ANEEL, com cláusulas tarifárias definidas que seguem dispositivos legais. A
ANEEL tem feito apenas cumprir esses contratos e não pode alterar cláusula tarifária.

Em relação à proteção das águas, nunca se fez tanto em termos ambientais no



Brasil, na área da energia elétrica, como agora. No art. 142 do Código de Água, de
1934, estão especificadas as destinações da água. A primeira é o abastecimento
público para as populações. Portanto, a energia e outras atividades relacionadas à
água passam a ser secundárias. Todos os projetos hidroelétricos feitos no Brasil levam
em conta as necessidades do uso da água.

O Prof. Pinguelli Rosa referiu-se à qualidade do serviço. A ANEEL tem exigido
muitíssimo a qualidade do serviço de energia elétrica. A lei esclarece o que é o
serviço adequado, e a ANEEL tem feito tudo para cobrá-lo das concessionárias. Para
exemplificar, chegamos a abrir um processo de declaração de caducidade da
concessão de uma empresa do Nordeste, contra a qual havia excesso de reclamações e
com a qual a população estava insatisfeita. O objetivo era tomar a concessão e colocá-
la em leilão, ou seja, concedê-la a quem tivesse competência para prestar bom
serviço. Mas, acionada e pressionada pela ANEEL, a concessionária, muito
rapidamente, fez com que a qualidade dos seus serviços se elevasse. Pesquisas no
Estado mostraram seu êxito e fizeram com que a ANEEL encerrasse o processo.
Informe-se que a concessionária em questão pertence ao capital estrangeiro.

Com relação aos investimentos, uma concessionária - não vou nomeá-la -, em um
ano após a privatização, investiu mais que a estatal havia investido em dez anos. Não
estou defendendo a privatização. Estou apenas prestando esclarecimento em função
do que foi dito aqui.

Nosso diálogo com os senhores é para esclarecer a desverticalização, para que o
modelo possa funcionar harmoniosamente, sem que haja influência ou contaminação
de custos de um serviço regulado por outro que é competitivo, que é o que propõe o
modelo.

O modelo existe para beneficiar a sociedade. E possível que, por ter sido
implantado recentemente, ainda não esteja atingindo seu objetivo de, em médio prazo,
oferecer melhor serviço à sociedade brasileira. Sua meta, no entanto, é essa.

O Sr. Romeu Donizete Rufino - Enfoquemos o tema central desta reunião: a
desverticalização.

E preocupante o eventual custo adicional na parte tributária em função da
desverticalização. Há dois grandes conjuntos de tributos: os que incidem sobre receita
e os que incidem sobre resultado.

Em tese, os tributos que incidem sobre receita, na medida em que há a
desverticalização, sofrem acréscimo na sua base- E o efeito cascata. Aqui se
enquadram, especificamente, o COFINS, o P15 e o PASEP.

Em todos os projetos de reforma tributária que conheço está prevista a extinção
dessa forma de tributar. Ainda que não seja concluído o projeto de reforma tributária,
há uma ação de que a ANEEL está participando - até porque, se essa ação não for
levada a efeito, inviabilizará o mercado atacadista de energia -, que é um modelo
parecido com que já fez o segmento de petróleo. Trata-se de deslocar o momento da
tributação para apenas urna das pontas da cadeia de faturamento: ou da geração ou da
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venda ao consumidor.

Depois de entendimentos com a Receita Federal, podemos dizer que está bem
encaminhada a adoção de modelo similar ao que já está valendo, há algum tempo,
para o petróleo e outros segmentos. Citei o petróleo, porque é exemplo parecido com
o nosso.

Como não conheço os estudos feitos pela CEMIO e pelo sindicato, não tenho como
avaliar o efeito que foi comentado, mas no caso dos dois tributos que, imagino, seja
deles de que trata o estudo, temos horizonte relativamente curto para resolver a
questão. Nossa expectativa é pela reforma tributária ou pela modificação na maneira
de tributar a energia elétrica.

Hoje, o modelo tem duas formas de pôr preço na energia elétrica. Uma é a parte
competitiva, que é o segmento de geração e comercialização, e a outra é o serviço
público, que tem tarifa.

A desverticalização, a nosso ver, faz sentido, porque não é razoável conviverem, na
mesma empresa, dois regimes de preço completamente diferentes. A possibilidade de
se ter isso apenas com uma separação contábil não se tem mostrado adequada. Várias
empresas, até mesmo a CEMIG, desde 1998, têm condição de assim proceder, porque
é obrigatoriedade para todas elas, mas a prática não se tem mostrado suficientemente
adequada, porque a barreira entre os diversos segmentos não é tão clara, a ponto de
mostrar empresas distintas-

0 valor da tarifa hoje é um limite. A ANEEL, cumprindo o que reza o contrato, tem
regras claras de como reajustar e fazer revisão periódica da tarifa. Quando autoriza
um reajuste tarifário, se a empresa desejar praticar tarifa inferior à autorizada, tem
toda a liberdade de fazê-lo, desde que de maneira uniforme para todas as classes de
consumidores. A própria CEMIG já fez isso. O que não se pode é privilegiar um
consumidor em detrimento de outro. Estamos inteiramente convictos de que a
ANEEL está trabalhando pelo interesse público. Temos a preocupação fundamental
de que todo o regulamento defenda o equilíbrio.

Não há continuidade dos serviços, se não há uma remuneração adequada. O que é
remuneração adequada? Em processos de audiência pública de revisão tarifária
estamos discutindo isso. Então, tem que ser uma tarifa justa, tem que ser módica, mas
suficiente para garantir a continuidade da empresa.

A ANEEL, no momento da revisão tarifária, tem efetivamente uma preocupação
com esse modelo e permitir - como está escrito no contrato - a revisão, com vistas a
reposicionar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Isso significa que a tarifa
poderá subir ou ser reduzida. Vamos revisitar esse equilíbrio, no momento da revisão.
No caso da CEMIG, que está com saúde econômico-financeira, possivelmente vai
poder oferecer um espaço maior para dividir com o consumidor, por ocasião da
revisão periódica da tarifa.

O Sr. Djalma Bastos de Morais - Gostaria de complementar alguns pontos da
ANEEL e da projeção do Dr. Marcelo.
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Ele referiu que provavelmente os aumentos da tarifa deste ano estejam na faixa

de 18%. Realmente, nossos estudos iniciais convergiam para este número. Mas o
Governador, em reunião conosco, solicitou-nos que esse aumento não estivesse na
faixa dos 15%. E esta foi a solicitação que fizemos. Ele está na faixa dos 15%, Dr.
Marcelo.

Mais um ponto sobre os consumidores de baixa renda. A CEMIG tem,
aproximadamente 1 milhão de usuários de baixa renda. E acreditamos que,
considerando-se uma residência com três pessoas, estamos com aproximadamente 3
milhões de consumidores propriamente ditos, dentro do nosso Estado. Esta é a maior
participação de baixa renda no País.

Outro ponto levantado aqui é sobre o projeto que o Governador mandou para a Casa
sobre desverticalização. Muito embora o Governador tenha entendido que a lógica
seria o envio do projeto para a Casa, o Governador está questionando a legislação
federal, no Superior Tribunal de Justiça. No mesmo dia em que o projeto de
desverticalização foi enviado a esta Casa, assinado pelo Governo anterior, com
obrigatoriedade de continuidade do processo, o Governo está questionando junto ao
STJ o poder da ANEEL de definir esse tipo de ingerência na empresa. E um
questionamento em nível superior e acreditamos que possamos ter sucesso no futuro.
Era só esse complemento, Dr. Roberto. Muito obrigado.

O Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista - Vou procurar ser breve em algumas
questões. Em primeiro lugar quero falar sobre o posicionamento da ANEEL.
Certamente, ela não vai se insurgir contra a decisão da Assembléia Legislativa. Acho
que isso já é uma boa noticia. Podemos dizer que a Assembléia Legislativa tem a sua
soberania reconhecida pela ANIEEL.

A segunda questão refere-se ao fato de se dizer que a ANEEL não tem um
posicionamento político. Ela é apolitica e está aí para obedecer a todos. Em breves
palavras quero fazer um comentário sobre o que ele disse a respeito dos recursos
públicos para investimentos. Depois ele disse que o Estado estaria fazendo todo esse
arcabouço jurídico, toda essa mudança, para uma sinalização segura e atrair a
iniciativa privada. Nas palavras dele, atrair investimentos e evitar problemas de
abastecimento. São palavras do representante da ANEEL. Acho que não existe
nenhuma posição apolitica. A ANEEL, certamente, está indicada pelo Governo
Federal e está aqui para defender a privatização, sim. E o contrato de concessão foi
para isso. Colocar a questão da desverticalização nesse sentido. Não acredito de forma
alguma nessa questão.

Com relação à outra questão, concordo com o que disse o representante da ANEEL,
Dr. Cláudio, o Governo é responsável pela garantia do fornecimento de energia
elétrica. Acho que é responsável por muito mais do que isso.

Quanto à questão do ( .... ), dizendo que é uma caixa-preta, etc,, de fato não conheço
as normas aplicadas, mas era um órgão reconhecido pelo Ministério de Minas e
Energia. Enfim, não concordo - estou falando por mim - é com que se coloque um



39
órgão privado para tomar conta do sistema elétrico, um órgão privado, por mais
representativo que seja de todas as empresas que operam no setor, responsável pela
operação do sistema; com isso eu não concordo. Se eu fosse Presidente da República,
acharia um absurdo colocar apenas as empresas de energia elétrica para comandar a
vazão de águas dos rios.

Temos um caso aqui que talvez não tenha sido muito bem colocado. Chegamos à
beira de calamidade. No ano passado, a represa de Três Marias ficou com 13% da sua
capacidade. Com 12%, ela teria que parar de gerar energia elétrica. Com 10%,
provavelmente, teríamos que parar de verter água para o rio São Francisco. Portanto,
é uma questão que não deveria estar na mão de entidade privada. Isso é só a minha
opinião, porque fui provocado. Tomara que fique tudo transparente e que possamos
cobrar do Governo Federal, caso aconteça um desastre, tanto na parte de energia,
como na do abastecimento de água. conforme está colocado aqui.

E a última questão, meta social. Falamos em meta social só na distribuição? E meta
social na geração? E na transmissão? Ou o vale do Jequitinhonha tem que ser o vale
da miséria o resto da vida? Não vamos poder ter ali meta social para
desenvolvimento, onde esse País precisa? Vamos falar só em distribuição e manter
energia na casa? E só manter uma lâmpada na casa do caboclo? E isso que é a meta
social? De maneira nenhuma. Podemos pensar sobre isso. Acho que deveria estar
escrito no contrato de concessão, a garantia de investimento para o desenvolvimento
de indústria, do comércio e do setor financeiro e econômico das áreas mais pobres do
País.

A última questão é a contaminação de custos entre as empresas. Não acredito nisso.
Na transparência do ONS, que controla tudo que foi gerado e está sendo transmitido
na distribuição, mas ainda existem dúvidas quanto a esses custos de urna área para
outra. Então, absolutamente, não posso concordar com isso.

O Sr. Luiz Pinpielli Rosa - Vou me concentrar nos comentários dos nossos
companheiros da ANEEL. Ora, há uma profunda contradição no que foi dito aqui
quanto à desverticalização, por análise e discurso. Foi dito que desverticalização está
incluída em um modelo, que é o modelo que inclui a criação da ANEEL e inclui a
privatização. Então me desculpe, mas nem sendo cartesiano ou aristotélico, basta
buscar os silogismos para chegarmos à conclusão do óbvio: que a desverticalização
está no modelo da privatização. Porque o modelo criado foi o da privatização.

Então, o discurso da ANEEL é contraditório. A desverticalização tem tudo que ver
com a privatização. E essa a nossa preocupação.

A qualidade do serviço não é unia abstração teórica. Lembro-me, quando caiu
tragicamente o viaduto da Paulo de Frontim no Rio de Janeiro, morreram várias
pessoas. Há pouco tempo o Palace II, no Rio de Janeiro, caiu. Ora, não me interessa o
cálculo. Alguém errou. Não é possível cair um prédio, e todos estarem certos. Os
senhores, que estão no novo modelo, construíram um edificio que caiu, porque o
futuro que os senhores nos prometem não chega a beneficiar as pessoas. E mais ou
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menos assim: dá-se um remédio para um doente, e ele morre, e dizem: "Vocês não
sabem como o paraíso é bom. Ele morreu e a alma dele está feliz". O médico diz: "De
fato eu errei, dei veneno, ao invés de remédio. Agora, não queira saber como o seu
amigo está feliz no paraíso. O futuro dele é uma maravilha". Mas estou falando é do
presente. Porque, empiricamente, analisamos é o presente. O futuro não pode ser
analisado, porque não aconteceu ainda. O futuro é teoria, mais nada. O presente é
objeto de verificação. Está tudo uma porcaria. Há apagão? Há. O ONS diz que vai
faltar energia porque não há água no reservatório. Sabemos que o reservatório tinha
água acumulada para cinco anos, e não foi gasta porque não foi feito investimento.
Agora vão dizer de quem é a culpa? Sabemos que Fumas foi proibida de investir, por
exemplo, O Presidente de Fumas declarou que teria 20 milhões para investir em
alguns anos e levou um pito do Ministro da Fazenda, dizendo que ele não podia falar
nisso. Já passa de dois anos. Se tivessem feito alguma coisa nessa época, não faltaria
tanta energia agora. Quem está fazendo as termelétricas? Das 49, 15 estão em
providência de andamento. Treze são da PETROBRAS, por iniciativa dela, com
parceiros privados estrangeiros, mas é dela a iniciativa e o dinheiro original.

A privatização é uma falência no momento. "O futuro a Deus pertence", já disse
uma pessoa ilustre. Estamos falando do presente. Até temos que rediscutir a
privatização. Agora continuar nessa maluquice, que até na Califórnia deu confusão,
por causa da desverticalização...

Isso é uma bíblia. Essas bíblias são produzidas pelos economistas, são distribuídas,
e quem não concordar com aquilo perde o emprego, faz o papel da Geni, na música
do Chico Buarque, todos a atacam. E comum na China maoísta não ler o livro
vermelho. O sujeito que não ler essa coisa - desverticularização - é que nem "check
list" de partida de avião. Então, temos desverticalização, capital estrangeiro (não
gostam do capital nacional), tecnologia estrangeira, gás natural, enfim, tudo é uma
bíblia. E está dando tudo errado. Agora temos que respeitar a ANEEL? Vejam só, a
ANEEL é uma instituição, até a elogiei, porque houve um momento que os teóricos
queriam que essas agências fossem órgão da govemabilidade mundial.

Participo de reuniões internacionais. No quadro da economia não compete ao
Governo brasileiro tomar muitas decisões, daí vem a idéia de acabar com a moeda
nacional. Tem que ser arbitragem internacional. As agências seriam órgãos mundiais
instalados em cada pais, para cuidar do interesse mundial. O que são os órgãos
mundiais? O que seria interesse mundial? E o interesse dos grupos financeiros, que se
abarrotam de dinheiro, porque eles são irracionais e não têm nem mais o que fazer
com o dinheiro. Dinheiro que é aplicado em dinheiro. Com medo de perderem o
dinheiro, ficam loucos, ou são pessoas à beira da loucura. Os rapazinhos que conheço,
que foram para lá ficam todos lelé da cuca. Rapazes de vinte e poucos anos vão para
lá, e alguns escapam e voltam para serem "hippies", mas cheios do dinheiro, porque é
lá que se ganha muito dinheiro. Para mim, não posso separar. Mas eu respeito a
ANEEL, na sua intenção. Isso é inegável.
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Conheço lá vários colegas que foram meus alunos. A ANEEL é uma instituição

respeitada como qualquer outra. Acho até que devemos pensar num papel para ela
dentro de um novo modelo de setor elétrico. Esse modelo que está aí é uma falência
na Califórnia, no Brasil e em toda parte. E claro que é melhor, por exemplo, no Chile
do que na Argentina.

A privatização que foi feita tem que ser administrada. Essas empresas elétricas não
são transparentes coisa nenhuma. Já não há mas estatística. Os índices de ( ... ) ficaram
uma confusão. Quanto aos antigos do DNAE, hoje, não temos informação. Aqui, na
CEMIG, temos. Trabalhei para a CEMIG e tive acesso às informaçôes que precisei.
Mas, com a Light não é assim. Não há informação nem nos "sites" de acesso pela
Internet.

Então, na minha opinião, temos, de fato, que mudar esse modelo, o que não
significa que devemos destruir o que existe, dinamitar. Não, isso não. Palhaço não
toca fogo na lona, porque cai na cabeça dele.
Somos palhaços desse circo e temos que consertar, temos que trocar a lona, mas não
colocar fogo nela. E a ANEEL é uma instituição que também deve participar, pensar
o que se deve fazer.

Agora, o que não dá é exportar dólares, importar postes, não ter energia elétrica e as
tarifas serem caríssimas. As tarifas estão absurdamente caras hoje e ainda vão
aumentar, com o gás natural. Se privatizarem CEMIG, Fumas e COPEL, aumentarão
mais ainda, porque, pela teoria do custo marginal, não interessa qual é o custo de
geração. As empresas vão buscar atingir o preço da venda de energia próximo do
custo maior possível do sistema. Lutarão por isso. A ANEEL deverá estar contra, sim.
Acho que vai ser essa a tendência.

O Sr. Presidente - Há duas questões semelhantes, ambas dirigidas ao representante
da ANEEL. A primeira foi formulada por Marcelo Andrade, da CEMJG: "A A}4EEL
não se sente desconfortável ao defender para o setor elétrico um modelo que já
apresenta os efeitos nefastos em países e Estados mais ricos que os nossos, como é o
caso da crise no Estado da Califórnia?".

A outra foi apresentada por José Antônio Pereira de Matos, do Movimento dos
Trabalhadores Nacionalistas: "O modelo desenhado para o setor elétrico no País é o
mesmo, ou melhor, é baseado no modelo adotado na Califórnia e que, hoje, está em
xeque? Por que adotar um modelo que fracassou em sua essência?".

O Sr. Cláudio Girardi - Gostaria de esclarecer que a ANEEL cumpre políticas do
Governo, não cria modelos. Se o modelo está no Brasil, evidentemente tomou-se uma
política do Governo. Então, temos que cumpri-lo.

O modelo que está no Brasil foi criado pelo Congresso Nacional, pela Lei n° 9.648,
de 27/5/98. Portanto, estando essa lei em vigor, a nós compete apenas cumpri-Ia e
fazer cumpri-Ia da melhor maneira possível.

O Sr. Pinguelli falou quejá ruiu o modelo. Não ousaria contradizé-lo, Dr. Pínguelli,
não teria essa ousadia a respeito do seu posicionamento, da sua inteligência, mas
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gostaria de dizer que ainda estamos em fase de implantação de um novo modelo no
Brasil. Acredito que a sociedade precisa dar um voto de confiança a esse novo
modelo, às instituições que surgem, até porque as empresas estão investindo e a
ANEEL está vigilante, está cobrando e continuará cobrando.

Que os senhores acompanhem as ações da ANEEL. Os nossos telefones e o nosso
"site" estão abertos para receber sugestões ou reclamações. Existimos para fazer
cumprir a lei da melhor maneira possível, em beneficio da sociedade. Agora,
exigimos o controle e a qualidade do serviço. E a qualidade não existe sem energia.

Se houve falhas, se temos, hoje, alguns apagões, talvez existam falhas de
planejamento, talvez não existiram os investimentos necessários. Teria sido a ANEEL
a culpada? Teria sido o planejamento o culpado?

Acho que nem se trata de buscar culpados, mas de verificar o que se cometeu de
errado no passado e evitar suas repetições no futuro. E essa a resposta que poderia
dar.

O Deputado Paulo Piau - Dirijo a minha pergunta ao Dr. Cláudio, representante da
ANEEL. Tenho algumas perguntas, mas vou me ater ao tempo de 3 minutos.

Primeiro, quanto à sugestão de criação de quatro empresas: isso não aumentaria o
custo administrativo? A tendência do mundo hoje é a união, é a junção para o
barateamento de custos. Então, por que essa separação, por que esse modelo?

O Brasil está cheio de pessoas que acreditam que as coisas vão dar certo? V. Ex& já
respondeu que o Con gresso Nacional votou, mas o fez por influência nossa ou por
influências externas? Será que existem elementos concretos para que possamos
acreditar e dar esse voto de confiança? Ou, quem sabe, o modelo da Califórnia não
sirva de comparação para o que pode acontecer aqui também no Brasil?

Segundo: essa "holding" proposto pela CEMIG não resolveria o problema, ao invés
de se criarem quatro empresas diferentes?

Terceiro: acredito que a ANEEL deve ter um pensamento quanto ao futuro da
energia elétrica frente a outras alternativas de energia que podem existir no Pais.
Assim, por que a iniciativa privada não está investindo mais, já que teve tempo, está
resgatando esse investimento nas empresas que comprou?

Como é esse compromisso de investimento dessas empresas? Ou simplesmente vão
salvar o seu investimento, ter o seu lucro, e depois o Brasil que se dane?

Com relação à última questão, por que privatizar Fumas? Não estamos entendendo
onde o Governo quer aplicar esse dinheiro. Seria em termelétricas. Por que o
empresário não investe direto nas termelétricas? O custo é- mais alto? São essas as
indagações a que gostaria que o Dr. Cláudio respondesse

O Sr. Cláudio Girardi - Pediria a colaboração do Dr. Romeu para responder à
primeira parte, que é mais técnica.

O Sr. Romeu Donizete Rufino - Sobre o aumento dos custos administrativos.
depende da forma como é implementada a desverticalização. Temos vários casos já
efetivados de desverticalização em que não há esses sinais. 0 modelo que a CEMIG
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propôs, em nosso entendimento, atenderia, sim. Não estamos questionando o
modelo de se criar uma "holding" que controle diversas empresas, cada uma nos
segmentos de geração, transmissão, distribuição, etc. Esse modelo nos atende e, em
nossa interpretação, dá cumprimento ao que estabelece o contrato de concessão.

Ainda que possa existir aumento de custo, dependendo do modelo a ser
implementado - refiro-me ao custo administrativo, e não à questão tributária, que
comentei anteriormente -, entendemos que o ganho de produtividade na
competitividade, que haverá nos dois segmentos, possa compensar eventual aumento
de custo.

Há a questão do volume de investimento da iniciativa privada. Posso até tabular
isso depois, mas todas as empresas são obrigadas a divulgar informações, em
demonstrações contábeis anuais, e lá consta o volume de investimento. De acordo
com o nosso acompanhamento, tem havido investimentos significativos, superiores,
em vários casos, ao histórico do investimento que havia ainda quando da empresa na
sua condição de estatal. Não sei se o Cláudio quer complementar a outra parte.

O Sr. Cláudio Girardi - O Deputado Paulo Piau, em sua indagação, falou das opções
de geração de energia. Temos acompanhado isso dentro das nossas competências e até
sugerido alterações legais, a fim de facilitar a implantação de outros projetos
hidrelétricos alternativos. Num projeto que tramita no Congresso Nacional, que
estende o que já existe para as usinas termelétricas de qualquer origem térmica, temos
incluído que, até 5.000kW, não há necessidade alguma de autorização da ANEEL.
Qualquer empresa que tiver interesse em investir em geração térmica até 5.000kW
poderá fazê-lo, bastando apenas comunicar à ANEEL que o está fazendo. Estamos
estendendo isso também, com esse projeto, às usinas eólicas. Não existia norma no
Brasil a respeito de energias alternativas. Estamos incluindo isso pela primeira vez e
estendendo esse mesmo beneficio de liberdade de investimentos até 5.000kW para as
usinas térmicas.

Sobre a questão de Fumas, a Ai'1EEL não discute as privatizações. A empresa é
federal, e é o Governo Federal que decide. Se ocorrer a privatização de Furnas, a
ANEEL terá de fazer o contrato de concessão, porque o assina em nome da União.

O Sr. Presidente - Pergunta formulada por Paulo Almeida ao Sr. Luiz Pinguelli
Rosa: "Como avalia a gestão do setor elétrico brasileiro na década de 80 e no início
da de 90, antes da privatização, quando o calote entre as empresas elétricas era
generalizado, o custo de construção das usinas era extremamente alto e as
concessionárias não tinham remuneração dos investimentos realizados? O Tesouro
Nacional destinou vários bilhões de reais, ou seja, impostos, para cobrir a deficiência
tarifária cobrada principalmente das indústrias. Se o modelo dessa época tivesse
continuado, avalia que a situação atual seria melhor?".

O Sr Luiz Pinguelli Rosa - Não, seda, talvez, pior. Esse modelo estava deteriorado.
Não é o modelo em si que estava errado, a meu ver, mas o seu uso, a sua aplicação em
alguns Governos Estaduais, principalmente. Não é o caso da CEMJG, não foi o caso
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da COPEL. Vamos citar pelo menos essas duas empresas estaduais, que são
modelares. No Estado de São Paulo, apesar da sua riqueza, as empresas elétricas
foram usadas como cabides de emprego, como lugar para políticos colocarem seus
correligionários. Aconteceu até em nível federal a influência de grandes empreiteiras
e dos contratantes das obras, inclusive fabricantes de equipamentos, etc. Isso é
verdade e aumentou custos. Houve, de fato, inadimplência generalizada contra as
empresas geradoras federais, principalmente, e que foi corrigida pela chamada Lei
Eliseu Resende, no mandato de Itamar. quando era Vice-Presidente, tendo assumido a
Presidência da República no "impeachinent" de Collor.

A partir da Lei Eliseu Resende, chamada Lei de Desequalização Tarifária, no
período do Governo Itamar, essas empresas foram saneadas. Poder-se-ia, a partir de
então, fazer o modelo funcionar isento dos vícios que foram acumulados. Essa
deterioração se deu especificamente no período de decadência do governo militar. E
digo decadência referindo-me ao setor elétrico, não estou elogiando nada do governo
militar, exceto que houve um período em que o setor elétrico se degenerou, após o
Governo Geisel, portanto no Governo Figueiredo, sendo bastante objetivo.

E se degenerou não só por essas mazelas, mas também porque a área econômica do
Governo tomou empréstimos internacionais em dólar, endividando as empresas
artificialmente, utilizando o seu alto crédito. Se essas empresas fossem muito ruins,
não captariam recursos. A CEMIO e Furnas eram empresas que captavam recursos no
mercado internacional, como a PETROBRÀS faz hoje, com muita facilidade. E
depois jogaram a dívida sobre ela, quando os juros dispararam no mercado
internacional.

Isso é real, ninguém é a fuvor disso. Vamos tratar do que está acontecendo hoje.
Está havendo investimento, mas em quê? Dividendos estão sendo levados para fora
em proporção absurda, como foi dito aqui. Quem disse que esse investimento
interessa ao consumidor? Quem disse que todo investimento de uma empresa
interessa ao consumidor? A que consumidor? Então, tem-se de analisar o
investimento: troca de relógio, melhor contabilização dos pagamentos. etc. Isso é
interessante para a empresa, e acho correto. Mas interessa ao consumidor? Colocar
transformadores franceses em linhas brasileiras, não casando um com o outro, até
porque as linhas são velhas, e "cai" toda hora, interessa, sem en genharia adequada
para saber do que se tratava exatamente? Acho que foram feitos investimentos errados
e investimentos certos. A Light melhorou seu desempenho no Rio de Janeiro no início
do seu desastroso período.

Mas vamos deixar claro que estamos nos referindo à geração, à transmissão, quando
falamos em falta de investimento. No momento ninguém está pensando em recomprar
a Light pelo Estado brasileiro. Estamos falando em não privatizar Fumas, não
privatizar a CEMIG. Vamos direto ao assunto. Não estamos falando da teoria das
privatizações. Isso existe, há belos livros mostrando que o mundo é melhor assim ou
assado. Estamos falando do mundo real que está do nosso lado. 0 edificio da
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Califórnia caiu com tijolos na cabeça da empresa concessionária. A tarifa brasileira
aumentou, e o que caiu na nossa cabeça foi ela. Estamos pagando energia muito cara
no setor residencial. O apagão existe. Saiu há poucas semanas que Angra II teve um
problema de segurança e "caiu" metade do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo! Cair
um raio em uma linha e desligar o Rio, São Paulo e Brasília também é um absurdo.
Não ocorria isso antes, naquele tempo a que a pergunta se está referindo. Havia a
bandalheira financeira, a questão dos Governadores que colocavam seus apaniguados
nas empresas, mas tecnicamente o sistema funcionava. Agora não. E não estamos
falando aqui de energia elétrica? Está faltando no Brasil hoje. Não dá para tapar o sol
com a peneira.	 -

O Deputado Anderson Adauto - Gostaria de saudar o Deputado Alberto Pinto
Coelho, porque, no momento em que Minas atuou para ajudar na preservação de
Furnas, criamos a Frente Parlamentar, da qual ele foi o Presidente.

Dr. Cláudio, mesmo entendendo a questão, é importante que isso seja levado a
Brasília. Hoje o senhor vem a um Estado que, no decorrer dos últimos dois anos,
atuou de forma muito clara contra o modelo de privatização e também contra as
políticas macroeconômicas praticadas pelo Governo Federal. Sou ex-Presidente desta
Casa, que procurou, em todos os momentos, atuar em busca da preservação do
património nacional. Isso é verificado nas ações praticadas pelo Executivo, pelo
Legislativo mineiro e até pelo Judiciário. Num momento importante da nossa história,
no qual comemorávamos o 21 de abril, o próprio ex-Presidente do Tribunal de Justiça,
em reunião em Ouro Preto, posicionou-se de forma muito veemente tanto contra o
modelo de privatização como contra as políticas macroeconômicas. Posso dizer,
então, que é o sentimento de Minas manifestado através dos três Poderes.

O respeito que temos por todos os órgãos governamentais, temo-lo também com
relação à ANEEL. Mas queria dizer a V. Exa. que o conceito que temos da ANEEL
não é muito bom, talvez por causa da realidade da CEMIG e também por causa das
ações políticas desenvolvidas nestes últimos dois anos. A sensação que temos é que
falta à ANEEL sentimento nacional e espírito de brasilidade no processo de condução
do modelo, principalmente no que diz respeito ao setor elétrico, sem falar dos outros.
Mas, no setor elétrico, sobrou alguma coisa. E nós, em Minas, estamos nos
organizando para lutar contra a privatização do pouco que sobrou, tanto em relação a
Furnas quanto do primeiro passo, e, em nossa modesta avaliação, a desverticalização
da CEMIG é um desses pontos. Pude ouvir e compreender o posicionamento de V.
Exa., como técnico, respeitamos essa condição. V. Exa. não discute o modelo, V. Exa.
está lá para executar, mas gostaria de fazer apenas um apelo. Em vista de todo o
processo, de tudo a que assistimos e, principalmente, da situação presente de
constatação do que já aconteceu nesse modelo, vimos que as coisas, efetivamente, não
avançaram da forma prevista. Os resultados não são aqueles que foram apregoados
pelo Governo Federal. Então, em nome das constatações que podemos fazer com toda
a segurança, solicitamos uma mudança no processo. Acho que é fundamental que haja
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uma revisão. Em Minas, com o projeto do plebiscito que já está na Assembléia
Legislativa, poderemos fazer um julgamento popular com a maior clareza. Acho que
essa é uma oportunidade imperdivel. O Brasil terá de conhecer o sentimento da
população de um Estado a respeito de um processo em curso, que é o processo de
privatização do sistema elétrico.

Já divulgamos uma outra linha que é de não privatizar, de não continuar o modelo,
mas acho que em Minas teremos - democráticos que somos - espirito público para
poder interpretar o sentimento de Minas. Se Minas votar, no plebiscito, que é a favor,
que deve haver a desverticalização, que deve haver a privatização, então, seremos
obrigados a reconhecer que estamos errados em nossa pregação- Mas se o sentimento
de Minas for de forma diferente, vai revigorar o nosso sentimento de luta e de defesa
pela privatização. Então, gostaria de deixar registrado que, na condição de ex-
Presidente desta Casa que teve uma participação ativa no momento em que o Governo
disse que iria privatizar Fumas, saímos em campo. Hoje percebemos que já que o
Governo vem de forma mais resoluta, mais decidida, mais determinada, Minas deverá
ter uma determinação ainda maior para poder lutar contra o processo de privatização
de Fumas e pela preservação da CEMIO. Gostaria, Dr. Cláudio, apenas que o senhor,
ao voltar pata Brasília, levasse aos seus superiores esse sentimento de Minas Gerais.
Muito obrigado.

O Sr. Cláudio Girardi - Deputado, não só ouvi com muita atenção as suas palavras,
como anotei em termos de títulos. Levarei isso à direção da ANEEL para que, nas
suas competências, proceda à avaliação. Independentemente disso. V. Exa. faz unia
critica à ANEEL dizendo que ela não é bem-vista perante a sociedade. Em relação a
isso, diria que as agências são novas e talvez por isso ainda não sejam conhecidas pela
sociedade, mas têm um grande papel a cumprir perante a população. Somos cobrados
pela sociedade. somos cobrados pelo Congresso Nacional. Por várias vezes, o nosso
Diretor-Geral e nós, assessores, estivemos atendendo a chamados do Congresso
Nacional. Temos também que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Sendo
assim, temos todas essas responsabilidades e procuramos executá-las sempre
satisfatoriamente.

Em nome do Diretor-Geral, convido V.Exa. a fazer uma visita à ANEEL onde V.
Exa. poderia obter informações melhores a respeito da instituição. Independentemente
disso, V. Exa. apresenta uma questão maior, a questão do sentimento de Minas Eu
me permitiria fazer a V. Exa. a sugestão de que, talvez antes do plebiscito, se fizesse
um debate maior. Hoje percebo que há aqui uma discussão, um receio com relação à
privatização da CEMIG. A questão da privatização sempre vem à tona em que pese -
e já deixamos isso claro - a não ser nossa finalidade discutir a privatização, não nos
compete discutir a privatização. Fica a sugestão para que Minas Gerais promova um
debate maior a respeito das privatizações, convidando "experts" como o nosso ilustre
Prof. Pinguelli Rosa, que tem tido grande atuação nessa discussão e que tem sido
bastante ativo em relação a essa questão em esfera nacional, e também autoridades
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governamentais que são responsáveis pela condução do processo de privatização,
como as autoridades econômicas e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social-

0 Sr. Presidente - A próxima questão foi formulada por Alexandre Lisboa, do
Sindicato de Engenheiros, e foi dirigida ao Sr. Djalma Morais: "Por que haveria risco
institucional no caso de a Assembléia negar a desverticalização? Uma punição da
ANEEL não é uma afronta à soberania da Assembléia, já que os Deputados têm a
prerrogativa de votar sobre essa matéria?".

O Sr. Djalma Bastos de Morais - O grande problema, Alexandre, é que enumerei
uma série de riscos a que a empresa CEMIG estaria sujeita caso ficássemos
inadimplentes com a ANEEL. Vindo o projeto para o âmbito do Legislativo e aqui se
processando, como já começaram as discussões até com este fórum, não acredito que
a ANEEL venha realmente a tomar a CEMIG inadimplente entrando em confronto
com a Assembléia. Acredito muito no espírito público da ANEEL. O que o Executivo
tinha que fazer foi feito. Enviou o projeto à Assembléia, que é soberana. Tenho a
certeza. Dr. Alexandre, que não haverá um confronto da ANEEL com o Poder
Legislativo, tomando a empresa CEMIG inadimplente. Tenho a certeza que deve
haver uma acomodação. Caso a Assembléia venha realmente a negar a
desverticalização, temos a certeza que a ANEEL entenderá.

O Deputado Mauro Lobo - Apresentaria uma questão ao representante da ANEEL.
Temos uma história. Acho que as decisões têm que ser tomadas a partir de uma
experiência, principalmente quando ela é longa e valiosa. A CEMIG começou
"Centrais Elétricas de Minas Gerais" e, posteriormente, tomou-se "Companhia
Energética" exatamente ao perceber que sua área de atuação tinha que se expandir
cada vez mais. A CEMIG foi um modelo de empresa, pois a própria Co pa, citada
como urna das mais eficientes, seguiu o modelo e, mais ainda, há o egresso da
CEMIG que trabalha na COPEL, como também na ESCELSA. no Espírito Santo.
Então, a CEMIG tem uma história de inovação, de competência. Acho que esse
problema de desverticalização da CEMIG ou de qualquer outra empresa, uma
exigência legal, é uma intromissão talvez não muito inteligente dentro de uma
experiência. Acho que ela até poderia ser desverticalizada se a própria CEMIG
chegasse a essa conclusão. Mas não como imposição.

O que estamos querendo é que as nossas empresas sejam eficazes, sejam
competentes. Esta é a grande questão: a imposição tem que ser nesse novo modelo,
desconhecendo todo o passado. Se ela fosse ineficiente, tudo bem, mas não é o caso.
A CEMIG, no Brasil, é um consenso. Ela pode ter as suas falhas, mas, numa
avaliação global isenta, é uma empresa eficaz e que trouxe grande contribuição para o
desenvolvimento desse segmento, não só de Minas Gerais, mas também de todo o

-.E	País.
Então, quero me convencer do porquê dessa desverticalização. Se foi realmente um

preparativo apenas para um processo de privatização, acho que esse processo tem que
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ser revisto. O que estamos vendo? De um lado, sabemos que a própria sociedade
brasileira está buscando, hoje, a garantia do seu futuro nos fundos de pensão, como a
própria CEIvIIG tem um fundo. As empresas de capital aberto são privatizadas e em
seguida são fechadas, como vimos acontecer várias vezes. Se estão fechando é porque
o negócio é bom, e se é bom, por que vamos dividir com mais gente? Por que os
fundos de pensão não terão essa opção também? Esse modelo tem que ser
questionado. Por isso, gostaria que o senhor se aprofundasse mais, para nos convencer
de que essa desverticalização é importante. Muito obrigado.

O Sr. Romeu Donizete Rufmo - Gostaria de fazer uma consideração a respeito do
que disse o Deputado Mauro Lobo, porque foi colocado como se fosse uma imposição
da ANEEL. Na verdade, é uma condição do contrato de concessão que foi uma
vontade entre as partes, foi um contrato representado pela ANEEL e pela CEMIG
com um acionista controlador. Portanto, foi um compromisso, como vários outros que
dizem respeito a reajuste e revisão tarifária, que tem sido observado na sua plenitude.
Essa é uma condição contratual. Quando estamos cobrando o atendimento, quando
estamos cobrando a questão do contrato de concessão, estamos apenas zelando por
uma responsabilidade, que é da ANEEL, de fiscalizar os contratos de concessão. E
essa é uma condição do contrato, não é uma imposição da AINEEL. Na época, foi
assinado pela concessionária e pela ANEEL, pelo acionista controlador.

O Sr. Cláudio Gerardi - Sr. Presidente, complementando as palavras do meu colega
Romeu, diria que essa questão da desverticalização é uma adaptação às regras do
setor. Como sabemos, o serviço de energia elétrica é um serviço regulado. E as
concessionárias devem se adaptar a ele. Se a CEMJG não se adaptar, fica prejudicada
em relação a isso. Criamos, em 1995, a figura da produção independente de energia
elétrica. O que significa isso? E que a produção de energia elétrica, nessa figura de
emancipação, independe daquelas regras de serviço público. A CEMIG, hoje, é uma
concessionária de serviço público de distribuição, é uma concessionária de serviço
público de geração. E foi uma falha nossa, interna, que permitiu que um dos projetos
da CEMIG passasse a ser produção independente. O que digo nas minhas exposições
pelo Brasil afora é que se trata de um caso de psicanálise, porque, nessa situação, a
CEMIG tem duas personalidades. Ou seja, ao mesmo tempo em que é serviço público
é uma produtora independente. E o que ocorre? Uma concessionária de serviço
público não pode praticar preços livres, ela tem preços regulados, controlados,
enquanto na produção independente a empresa tem liberdade para negociar preço com
quem for adquirir energia. São questões de adaptação às regras que disciplinam o
novo modelo setorial, que inclui uma série de coisas. O modelo mais simples foi
instituído agora, mas a abertura da legislação já ocorreu na última década. Foi o que
possibilitou que a CEMIG construísse Igarapava; foi a questão dos consórcios de
capitais, porque antes ela não podia fazer isso. Tivemos lá uma atuação muito forte.
Não está aqui presente o ex-Presidente da CEMJG e ex-Deputado Estadual. Dr.
Carlos Eloy, que teve uma atuação muito próxima a nós, com quem debatemos muito
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essa questão dos consórcios e que contribuiu muito com os projetos que a CEMIG
hoje executa na geração de energia elétrica no Estado. Trabalhamos, e isso frvoreceu
a CEMIG e favoreceu o País, porque criamos uma nova regra que possibilitou a
conjugação de capitais públicos e privados para a construção de novas usinas, para a
conclusão daquelas usinas que se encontravam paralisadas.

O Sr. Presidente - A próxima pergunta, formulada pelo Fabiano Leite, Vereador à
Câmara Municipal de Machado, é dirigida ao Marcelo, Diretor do SrNDIELETRO:
"Com a desverticalização, ou seja, com a subdivisão dos seus vários serviços, não
seria um risco para o Estado tomar-se ineficiente, piorando o atendimento, já que,
com a CEMIG integrada, o serviço de energia é homogéneo e centralizado?".

O Sr. Marcelo Conta de Moura Baptista - Durante a exposição, mostrei que essas
empresas, caso sejam cindidas, serão mais frágeis, gerando uma dificuldade de manter
um nível no meio dessa concorrência imposta pela ANEEL. Em uni primeiro
momento, a ANEEL informou que aceitaria essa questão da "holding". mas isso não é
o que está escrito no contrato de concessão, que também previa a manutenção do
acordo de acionistas. No próprio contrato de concessão, havia a previsão de algo que
está sendo discutido na Justiça. Não sei se, hoje, para a ANEEL, é suficiente essa
questão da "holding". Amanhã, pode não ser. Ela poderá entender que tenha de ser
feita a cisão das empresas. Qual é a deliberação a ser tomada? A lei que o Governador
mandou prevê, no máximo, uma "holding", e a CEMIG criaria subsidiárias integrais.
Teríamos de estudar melhor essa questão da integração entre essas empresas. Como se
poderia investir o lucro de uma empresa para ser investido em outra de mesma
"holding"? Não sei quais seriam as implicações práticas disso. A princípio, caímos
naquilo que foi questionado. Para que isso? Onde está o ganho disso? Enxergamos
apenas a perda e a deficiência administrativa. Essa é a questão que estamos expondo.
O motivo disso tudo consta em um parágrafo do contrato de concessão. Mas não
haverá esse direito caso a Assembléia não aprove a lei.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, exporei a posição da Bancada do PT.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão teve de se ausentar antes do término da reunião.
A nossa bancada é favorável à emenda à Constituição enviada pelo Governador à
Assembléia Legislativa, a qual se refere a qualquer privatização, seja da CEMIG, seja
da COPASA, dependente tanto da aprovação da Assembléia Legislativa quanto,
posteriormente, de uma consulta popular por meio de um referendo. Isso é
fundamental para procurar barrar esse desejo de privatização que já foi sinalizado
pelo Governo Federal. Ao mesmo tempo, expresso um posicionamento contrário a
esse processo de desverticalizaçào da CEMIG. Inverto um pouco o posicionamento
feito pelo representante do Sindicato dos Engenheiros. Pergunto aos representantes da
ANEEL o seguinte. Ao que tudo indica, o posicionamento da Assembléia Legislativa,
como já disse o ex-Presidente desta Casa, Deputado Anderson Adauto, e o próprio
representante do PSDB, Deputado Mauro Lobo, e o posicionamento também da
Bancada do PT e do PMDB é de que esse projeto de desverticalização enviado pelo



50
Governador, que ele próprio questiona, deve ser rejeitado pela Assembléia. Qual
será o posicionamento da ANEEL? Ela respeitará essa vontade da Assembléia, que é
a do povo mineiro, ou continuará ameaçando multar e expor como inadimplente a
CEMIG? Deixamos aqui essa pergunta além de uma pergunta ao SNDIELETRO e à
CEMIG, por meio do Dr. Djalnia. O que o Governo do Estado e o movimento sindical
pensam sobre a realização de um plebiscito nacional com relação à privatização de
Furnas?

O Sr. Cláudio Girardi - Não gostaríamos de discutir, neste evento, qual seria a
eventual posição da ANEEL em relação à não-aprovação do projeto. Lembramos que
vivemos em um sistema democrático e legal, em que as leis devem ser cumpridas. A
Lei n° 8.987, que trata dos serviços públicos no Brasil e é utilizada tanto pelo
Governo Federal quanto pelo Estadual em qualquer serviço público, tem figuras e
sanções. Os contratos de concessões celebrados, em decorrência dessa e de outras leis,
prevêem sanções pelo seu descumprimento. Não discutiremos aqui se as aplicaremos
ou não, até porque não nos cabe discutir isso neste evento. Certamente, a direção da
ANEEL saberá avaliar esta questão em toda a sua amplitude-

0 Sr. Djalma Bastos de Morais - E evidente que seria muito bom para o Estado de
Minas e para o Pais se conseguíssemos fazer um plebiscito ou um referendo sobre o
problema de Furnas. Em nosso caso, acredito que a Assembléia referendará também o
projeto do Governador; e a questão da privatização, se existir, terá de ter o referendo
público.

Seria muito bom para o País, se também fizéssemos um referendo para FURNAS.
A operacionalização disso está nas mãos dos partidos, principalmente do PT, que tem
uma amplidão nacional muito forte. Quem sabe?

O Sr. Presidente - Há uma questão formulada pelo engenheiro Nelson Antônio
Prata, da Assembléia Legislativa, que é similar a outras que já foram respondidas
cotejando o modelo adotado no Brasil, com o existente na Califórnia. Mas há um
princípio que preceitua - ordem absurda não se deve cumprir. Não é chegada a hora
de recusarmos esse modelo ou repensá-lo? Outra pergunta, do Sr. Umbelino, é
dirigida ao Sr. Djalma de Morais, produtor rural de Agua Comprida.

O Sr. Umbelino - Senhores, boa tarde. Sou produtor rural e avicultor em Agua
Comprida. Há quatro anos, venho tendo problema com quedas de energia, o que me
traz grande perda de frangos. Há também proprietários na região que estão perdendo
leite. No dia 19, do mês passado, houve novamente uma queda de energia que me
trouxe o prejuízo da perda de 2.700 aves Quando ligamos para o 0800, não somos
bem atendidos, porque, às vezes, chegam com uma demora de até 9 horas.

Gostaria de solicitar que o plantonista que havia, há cinco anos, em Agua
Comprida, voltasse. Muito obrigado.

O Sr. Djalma Bastos de Morais - Sr. Umbelino, primeiramente, em nome da
empresa, quero pedir desculpas pelos problemas que têm sido acarretados por falta de
energia. Vou entrar em contato com o nosso Gerente de Área para tentar resolver
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especificamente o seu problema e o de outros companheiros, em volta, que também
devem estar sofrendo.

Quanto à questão de o plantonista voltar para Agua Comprida, vamos estudar essa
possibilidade com o Dr. Aloisio. Mas queria lhe adiantar que a retirada dos
plantonistas de algumas áreas, inclusive de Agua Comprida, deveu-se ao fato de que,
através do 0800, estaremos resolvendo esse tipo de problema, provavelmente, com
mais agilidade. Por quê? Porque, através do 0800, podemos também, de imediato, via
satélite, detectar aquele veículo ou equipe que esteja mais próxima para resolver o
problema.

Vou estudar, com o Dr. Aloisio Vasconcelos, aqui presente, os problemas, não só
de sua área, como também em volta, para que possamos agilizar esse tipo de
atendimento. Quanto à volta do plantonista, é possível que haja dificuldades, porque,
embora haja o saudosismo e talvez um melhor atendimento direto com o nosso
plantonista, a verdade é que o 0800 tem sido muito ágil no atendimento à nossa
população. Mas, de qualquer maneira, vamos fazer um estudo específico da sua área,
para ver em que podemos melhorar.

O Sr. Presidente - A próxima pergunta é dirigida ao Sr. Luiz Pinguelli Rosa e foi
formulada pelo Sr. Josias Aguiar Ribeiro, da Câmara Municipal de Machado. E a
seguinte questão: "Não seria uma farsa a M4EEL falar em desverticalização, tentando
confundir e esconder a palavra privatização?".

O Sr. Luiz Pinguelli Rosa - Repito a minha interpretação de que a lógica do modelo
inclui as duas coisas. Em seu papel, a ANEEL segue uma legislação, mas temos que ir
além dessa questão. O importante é pensar o que é melhor para o Governo de Minas.
Há também a questão do pacto federativo, que está em jogo. Antes de serem
aplicados, os princípios que governaram esse modelo foram muito discutidos
internacionalmente. Havia também a idéia da chamada governabilidade mundial, que
estava na pauta das reuniões internacionais. Dizia-se que a economia não comportaria
mais o excessivo (assim pensado) poder de intervenção dos Estados nacionais nos
seus negócios internos. Entre outras coisas, isso incluía a privatização desses setores
em que o Estado intervinha muito.

E as agências foram pensadas como instrumentos da governabilidade. Nesse ponto,
defendo a ANEEL ao se declarar seguidora de uma política de governo, favorável à
legitimidade do voto e da eleição. Hoje, entende-se a ANEEL como um instrumento
de governo. Também estamos discutindo o pacto federativo. Se esta Assembléia
resolve algo sobre a sua empresa, prevalecerá o entendimento do Governo Federal ou
não? Há uma hierarquia de leis complicada, no Brasil, que precisa ser discutida. Neste
caso, não coloco a ANEEL no fogo, pois há uma legislação sobre o assunto. Mas
coloco o modelo no fogo, já que faliu na Califórnia. Temos que muda-lo. Não há nada
que nos obrigue a seguir modelo algum, já que este tem que se adequar à realidade.
Também a ANEEL terá que se adequar à realidade. A sua posição, no caso das
energias renováveis, é muito interessante, tentando estimular formas de investimento
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em pequenas hidrelétricas com a liberação de certas restrições. A solução para a
crise de energia elétrica exige medidas emergenciais que passarão pelo uso de
energias renováveis disseminadas, pelo uso do gás natural diretamente pelas empresas
consumidoras, pela conservação de energia. São políticas de energia, não só de
geração na rede. Repito, o modelo inclui desverticalização num quadro de
privatização para estimular a competição entre as diversas fases, em particular na
geração de energia.

O Sr. Presidente - Neste final, tentaremos exercitar nossa capacidade de síntese,
sem perda da qualidade. Apresentarei três questões ao Dr. Djahna Bastos de Morais.
A primeira é de Marcos Barbosa: "A represa de Fumas está com seu nível de água
abaixo do normal. Quais são os motivos? A tendência é a de abaixar mais?". A
segunda é feita por Vanteir do Couto: "O Brasil se tomou o cartel geral do crime
organizado. Todas as empresas estatais lucrativas serão doadas em forma de
privatização. O que restará para os brasileiros?". A terceira é de Eugênio, do
S[NDLELETRO: "O senhor poderia esclarecer melhor a posição do Presidente da
CEMIG quando coloca como ponto negativo somente o aumento de impostos? O que
dizer quanto à desverticalização? Seria só isso?".

O Sr. Djalma Bastos de Morais - Quanto à primeira pergunta, a represa de Fumas
está com seu nível abaixo do normal. Relativamente aos motivos que levaram a isso,
o Prof. Pinguelli já os expôs. Há uma definição do órgão regulador para que se
produza energia com conseqüente rebaixamento do nível da represa, não só da de
Fumas como também da de Três Marias. Então, o que fazer? O que resolver? O
modelo está falho. Precisamos de novas usinas em funcionamento. O modelo, quanto
à geração termelétrica, que poderia dar mais agilidade à produção de energia, está
falhando. Poucos são os empreendimentos em andamento. Como disse o Prof.
Pinguelli, apenas a PETROBRAS está agüentando, com 13 ou 14 projetos. Não tenho
a solução para esse problema. O nível de Fumas está baixo; se não tivermos chuvas,
ele piorará nos próximos 60 dias, e acreditamos num problema energético para este
ano.

Quanto à pergunta de Vanteir do Couto, digo-lhe que ainda confio, tendo a
esperança de que isso não seja realidade. O Brasil não se tomou nem se tomará cartel
geral do crime organizado.

Quanto às empresas lucrativas, embora estejam sendo vendidas, nós, aqui em
Minas, representamos um núcleo de reação a esse modelo, haja vista os esforços que
envidamos. O senhor ouviu nossos pronunciamentos. Todos estamos empenhados
para que isso não ocorra. E. quanto ao que restará para os brasileiros, tenho a certeza
de que. em Minas, muitas estatais sobreviverão.

Quanto à terceira pergunta, do Eugênio, do SrNDIELETRO, vamos sobreviver, se
Deus quiser.

Evidentemente, quando expus o motivo do prejuízo financeiro, é porque estava
julgando que é o maior prejuízo que a empresa teria com a desverticalização. Prejuízo
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financeiro é dentro das quantias mostradas aqui nas transparências. Mas outras
coisas que julgamos maléficas também ocorrem. Administrações distintas, com
pessoas distintas, quando houver a fusão. Muito embora, no modelo que propusemos
à ANEEL, de uma "holding" de três empresas integradas, a administração seja a
mesma para as quatro empresas, evidentemente, quando houver a cisão,
administrações distintas vão existir, com custos embutidos na tarifa. E outros
prejuízos que não quero enumerar. Quando citei o prejuízo financeiro é porque o
julguei o mais importante e visível já em curtíssimo prazo.

O Sr. Presidente - Temos aqui três perguntas para os representantes da ANEEL.
Uma, de Bruno Rennó Leite, da Faculdade de Direito da UFMG: "Quais são os
fundamentos para escolha do modelo desverticalizado, tendo em vista a dificuldade
da concorrência na transmissão e na distribuição? Como se dará a concorrência nesses
setores?". A segunda é de Teresa Vilas Boas, da Assembléia: "O representante da
ANEEL fez várias afirmativas em defesa da desverticalização, sem apresentar dados.
Todos os demais apresentaram dados bem objetivos que comprovam os prejuízos da
desverticalização. A ANEEL desconhece esses dados ou tem elementos para os
contestar?". A útima é de Marcelo Andrade, da CEMIG: "Como é possível se falar
em competitividade no setor elétrico quando se está monopolizando esse setor com os
poucos 'players' internacionais? E, ainda, a ANEEL tem força política para punir um
cartel internacional?".

O Sr. Cláudio Girardi - Respondendo ao Bruno Rennó Leite e já aproveitando para
responder à Teresa Vilas Boas, talvez pela escassez de tempo para a exposição do
tema e pela brevidade nas respostas, não pudemos mostrar, com maior clareza, a
questão da contaminação dos custos. O fato é que o modelo estabelecido é
concorrencial, e é difícil conviver com uma empresa que pratica, ao mesmo tempo, o
modelo concorrencial e aberto e o modelo regulado, tendo que praticar preços
regulados. Quando essa empresa exerce três atividades e, no caso, mais uma quarta
inserida - a comercialização de energia -, ao mesmo tempo, isso significa que pessoas
que trabalham na distribuição ou na transmissão de energia elétrica - atividades
reguladas - podem estar, simultaneamente, trabalhando para a produção ou
comercialização de energia elétrica, atividades competitivas, não reguladas. Este é o
centro da questão: a ANEEL ter segurança na apuração dos custos de todas as
atividades, pois ela não pode ter certeza de que os custos apresentados em uma
atividade ou outra sejam claros, isentos. E, não havendo essa isenção, pode haver um
prejuízo para todos os outros consumidores, em razão da concorrência em nível
nacional.

Por outro lado, se a CEMIG criar - se já não tiver criado - uma empresa
comercializadora, poderá vender energia elétrica a consumidores de qualquer outro
Estado. Já há situações como essa: a COPEL, através de sua empresa
comercializadora no Paraná, vende energia a consumidores em São Paulo. E. tendo
um preço competitivo, considerando-se a atividade competitiva de comercialização,
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ela pôde ofertar um preço melhor a um consumidor de outro Estado. Da mesma
forma, a CEMIO, não se adaptando à configuração proposta por esse novo modelo,
poderá ter prejuízos. se for impedida de praticar preços livres, ao perder grandes
consumidores para concessionárias de fora, que já tiverem criado suas
comercializadoras. Questões dessa natureza dificultariam a ação da empresa no
futuro.

Por isso, enfatizamos que não haverá prejuízos para a empresa. A desverticalização
não tem nenhuma tendência para a privatização da CEMIG.

O Sr. Presidente - Marcelo Andrade faz a seguinte pergunta: "Como pode haver
competitividade com poucos 'players'? A ANEEL teria condições de punir grupos
dos cartéis internacionais?".

O Sr. Cláudio Girardi - Veja, Marcelo, ocorrendo irregularidades ou desobediência
à legislação setorial ou aos contratos de concessão, com certeza, a ANEEL aplicará
sanção, seja à empresa nacional, seja à internacional. Para manter a qualidade do
serviço de um Estado do Nordeste, a ANEEL iniciou um processo de declaração da
caducidade da concessão, que significa retomar o serviço concedido à empresa. Só
não concluímos o processo, porque a empresa, de capital internacional, teve um
período, imposto por lei, para melhorar seu serviço e o fez, trabalhando diuturnamente
em todos os setores.

O Sr. Maurício Meio Dolabela - Boa-tarde. Tenho uma pergunta para o
representante da ANEEL e outra para o Presidente da CEMIG. Dr. Cláudio, o senhor
disse muito, durante sua exposição, dos aspectos da legislação e do contrato, que
devem ser respeitados pela ANEEL. A Lei de Concessões, em seu art. 6°, determina
que um serviço adequado de concessão pública é aquele que tem, entre outros
aspectos, a tarifa módica, ou tarifa barata. O art. 9° prevê que, quando da revisão
tarifária, os critérios de reajuste deveriam garantir o equilíbrio econômico-financeiro
do empreendimento. Para fins de operacionalizar esses artigos, os contratos de
concessão têm previsto cláusulas de reajuste tarifário, baseadas no modelo "price
cap", adotado na Inglaterra e pela ANEEL.

E importante ressaltar que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, ao pesquisar o modelo inglês, reconheceu que um de seus problemas é que as
empresas concessionárias de energia elétrica não publicavam suas informações, suas
demonstrações contábeis, de forma a se permitir o cálculo de ganho de produtividade
para fazer com que ele fosse repassado à tarifa por via de critério do "price cap", via

A ANEEL fará uma audiência pública, no dia 28 de março. em Brasília, sobre a
minuta de resolução dos critérios de reajustes tarifários, e está aberta até amanhã a
contribuição por escrito. Quero saber se até o momento a ANEEL está satisfeita com
a transparência das empresas concessionárias para fins de regulação tarifária.

Quero também fazer uma pergunta ao Dr. Djalma Morais. Muitas empresas do setor
elétrico têm avançado na publicação de suas demonstrações contábeis. Vemos a
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ELETROPAULO, a COPEL, publicar a demonstração do chamado valor agregado,
que mostra quanto de renda da empresa vai para os atores sociais, tais como os
trabalhadores, os acionistas da empresa, os Bancos e o Governo, pelos impostos;
porém a demonstração do valor adicionado mostra uma riqueza que fica apenas para
esses agentes econômicos, riqueza essa que poderia estar sendo obtida por via de
aumento de tari& A CEMIG teria vontade de publicar uma demonstração contábil,
divulgando os seus ganhos de produtividade e quanto está sendo repassado às
diferentes classes de consumidores mineiros?

A CEMIG está num processo de lançamento de ações na Bolsa de Nova Iorque e,
para isso, vai publicar as suas demonstrações contábeis de acordo com os padrões
norte-americanos. Acho isso muito normal já que elas serão negociadas na Bolsa de
Nova lorque, mas essas mesmas informações seriam importantes para a regulação
tarifária no Brasil. Ou o senhor acha que poderíamos avançar mais?

O Sr. Cláudio Girardi - Peço ao Dr. Romeu para dar a resposta-
0 Sr. Romeu Donizete Rufino - Com relação à questão do reajuste e da revisão

tarifária, o modelo que o senhor já enfatizou, realmente, as informações são
fundamentais. E urna questão muito delicada, é a chamada simetria das informações.
Temos todos os instrumentos para fizer com que essas informações sejam fidedignas,
corretas- Temos a área de fiscalização econômica e financeira, que é a minha área, um
modelo que estamos aprimorando, um instrumento para exigir qualidade dessas
informações. Não é o nosso desejo, mas dispomos de um processo punitivo, caso seja
necessário. Então, acreditamos que teremos condições de buscar essas informações. E
evidente que é um processo de contínuo aprimoramento. Se a empresa desejar
desvirtuar a informação, teremos muito trabalho em conseguir que ela seja fidedigna.
Acreditamos que essa não é a realidade de grande parte das empresas. Imagino que
não façam isso pela consciência de que prestam um serviço público e também porque,
se fizerem, estão sujeitas a sanções pesadas.

O Sr. Djalma Bastos de Morais - O Dr. Romeu já respondeu à parte da pergunta.
Quero apenas enfatizar que acho que nenhuma empresa do País sonega os ganhos de
produtividade. Eles são enviados à ANEEL e revertem ao consumidor. Caso precise,
podemos colocar à sua disposição os nossos dados.

E de fundamental importância para uma empresa como a CEMIG - que já tem uma
série de investidores no exterior - que tenha ações na Bolsa de Nova Jorque até porque
isso revela a nossa situação de liquidez junto a esses grandes conglomerados. E
importante que o investidor, principalmente o de fora, conheça a empresa em que está
investindo, a que está emprestando dinheiro, quando renovamos os nossos eurobônus
ou pedimos empréstimos para novos investimentos. Em nenhum momento a CEMIG,
o Governador Itamar Franco e com certeza os próximos governantes irão mostrar para
o exterior algo que sonegue o nosso consumidor, a nossa população. Os nossos dados
estão abertos a todos. Garanto que nenhum dado será sonegado aos nossos usuários,
aos nossos investidores e mostrado ao investidor estrangeiro. Percebi que o senhor é
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curioso e nos colocamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

O Sr. Presidente - Duas questões serão feitas oralmente. Uma pelo Sr. Franidin
Moreira Gonçalves, do SINDIELETRO, e outra pelo Prof. Paulo Jorge dos Santos, do
CONEN. As duas últimas questão serão formuladas pelo Natanael Marçal de Souza,
do SINDIELETRO.

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Todo e qualquer projeto nefasto do Governo Federal
vem sempre complicado, cheio de gafes e falácias, tentando mostrar para o povo que
ele bom. E como se se estivesse servindo pimenta em forma de doce de leite.

Sabemos que essa divisão é uma forma de melhor entregar o patrimônio público ao
capital internacional. Já dizia o meu avô, em sua pequena choupana, iluminada pelo
pequeno candeeiro, quando ainda nem existia a CEMIG: "Em time que está ganhando
não se mexe". Esse é um recado para o próprio Presidente. Nós, mineiros, lutaremos
até o fim para proteger o patrimônio de muitos que vieram antes de nós e tiveram de
mudar de suas casas, que hoje estão encobertas pelas águas das usinas, que engoliram
as suas cidades e a sua cultura. Tenho uma sugestão a fazer à Divisão de Património.
Existe uma fazenda em Buritis, de segurança nacional, que poderia ser dividida em
lotes para a reforma agrária. Assim, realmente, os mineiros seriam beneficiados.

Esse esquartejamento da CEMIG é imposição do Governo, da ANEEL ou do FMI?
O Sr. Cláudio Girardi - Acho que em nossa exposição ficou clara a razão e onde

está prevista essa questão da separação das atividades empresariais, mas vamos falar a
respeito mais uma vez. A Lei n° 9.648, aprovada pelo Congresso Nacional, é que
prevê a separação das atividades, e a ANEEL executa essas atividades

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Com a palavra, o representante do
SÍNDIELETRO, Sr. Franldin Moreira Gonçalves.

O Sr. Franldin Moreira Gonçalves - Boa-tarde a todos. Quero cumprimentar a
Assembléia por estar permitindo um debate sobre uma questão tão importante para o
povo de Minas Gerais.

A minha pergunta é dirigida ao Procurador-Geral da ANEEL, que, no início do
debate, disse que não queria entrar muito no modelo. Mas, no decorrer das questões,
acabou revelando que a ANEEL tem uma posição em relação ao modelo. Ele deixou
muito claro que, para que a desverticalização seja levada à frente, é necessário que
cada uma das empresas, tanto de geração, de transmissão e de distribuição tenha
sócios distintos, ou seja, não podem ser de um mesmo dono, uma "holding",
controladas por ela. Parece-me que a ANEEL admite claramente que o modelo de
reestruturação do setor elétrico deve atender ao objetivo de privatização. Isso é
público, basta olhar no "site" do Ministério de Minas e Energia, na parte de
reestruturação do setor elétrico, para ver que uma das recomendações é que, antes do
processo de privatização, deve-se fazer a desverticalização das empresas para que
possam vendê-las separadamente até pelo valor elevado de cada uma delas. Parece
que a ANEEL faz a defesa do modelo. Fica, então, uma dúvida: será que a "holding"
vai mesmo atender aos objetivos da ANEEL? Até que ponto, num segundo momento,



rÁ

o

o

57
a ANEEL não vai impor a cisão das empresas e que cada uma, tanto as de geração,
as de transmissão e as de distribuição, tenha donos distintos para poder atingir os seus
objetivos? Não há como separar, até porque a recomendação preliminar é para que se
faça a desverticali2ação.

Se a ANEEL está seguindo um modelo, uma lei, por que o Governo Federal
mandou para lá o Projeto de Lei n°2.905, que, no seu art. 10 fala da necessidade de as
empresas de geração, de transmissão e de distribuição serem separadas um ano após a
aprovação da lei? Se o Governo está mandando uma lei para tratar desse assunto, dada
a relevância do tema que é a divisão da CEMIG, com base em qual lei a ANEEL está
querendo impor a desverticalização da CEMIG? Parece que é com base em uma lei de
1934 ou de 1995, urna coisa muito antiga, quejâ mudou muito. Uma lei que não trata
especificamente da questão da desverticalização. Dai, a importância deste debate na
Assembléia de um assunto tão relevante. De repente, a ANEEL vem menosprezar a
importância da desverticalização. E urna incoerência com o próprio modelo do
Governo Federal que tenta aprovar o Projeto de Lei n° 2.905 sobre a
desverticalização. Realmente, o posicionamento da ANEEL é incoerente.

Em relação à Resolução n° 456, acho que a ANEEL deveria ter uma atuação mais
eficiente porque esperamos que haja, de fato, uma regulação social, preocupação com
tarifa, com o atendimento do consumidor. Ela fala que o consumidor não tem de sair
da sua cidade para ser atendido. Portanto, deveria haver uma agência de atendimento
em cada município. Grande parte das empresas privatizadas e a própria CEMJG vêm
fechando as agências de atendimento. Talvez essa não seja uma bandeira para a
ANEEL levar com mais ênfase, com mais eficiência, para garantir, de fato, a
regulação social? Será que a ANEEL não está deixando de cumprir o seu papel para
preencher uma lacuna, porque falta regulamentação social? Como fica a Resolução n°
456? Vai obrigar as empresas a abrir as agências em todos os municípios ou não?

O Sr. Cláudio Girardi - Franldin, a primeira questão que o senhor coloca é sobre a
segmentação. se haveria mais de um dono ou não. Parece-me que a proposta que a
CEMIG colocou é criar "holding" com as três empresas. E uma proposta viável,
segundo a avaliação do Dr. Romeu. Veja: a ANEEL já está confirmando essa
proposta que a CEMIG lhe fez de segmentação em três atividades, criando uma
"holding" do mesmo grupo, de modo que não haverá outros sócios nessa empresa.

Quanto à privatização, Franidin, esta passará, com certeza, pelo Governo do Estado,
ou seja, partirá do Governo do Estado de Minas Gerais e passará por esta Casa
Legislativa. Nós, insisto, não temos - nem devemos ter - influência alguma em relação
à privatização, qualquer que seja a empresa. Temos, sim, relação com a qualidade dos
serviços.

O senhor falou do Projeto n° 2.905. De fato, ele contém uma disposição expressa
em relação à separação das empresas. A Lei n° 9.648 segmenta as atividades. Estamos
fazendo uma exigência da CEMIG com base num contrato celebrado com a União,
representada, à época, pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica. Não
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foi a ANEEL que subscreveu o contrato. O Governo do Estado de Minas Gerais é o
acionista controlador, inclusive com seus sócios estratégicos. Estamos, hoje, fazendo
valer regras contratuais, assim como fizemos valer todos os aumentos tarifários, que
são cláusulas contratuais a que a CEMIG tem direito. Não negamos aumento algum
tarifário à CEMIG, porque está previsto no contrato.

Em relação à Resolução n° 456, diria ao senhor que é resultado de um trabalho do
setor elétrico brasileiro do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, que
vem de 1957, quando se regulamentaram, no Brasil, os serviços de energia elétrica. A
partir de então, a Resolução n° 456, que vem substituir a Portaria n o 444 - se não me
falha a memória -, de 1997. Ela atualiza, desde 1957, as condições gerais de
fornecimento. O que isso significa? E o relacionamento do concessionário com o
consumidor e do consumidor com o concessionário. O aperfeiçoamento que traz,
agora, é para valer, e a ANEEL vai fazê-lo ser cumprido.

Criação de impostos: se está colocada na resolução, é uma exigência que as
empresas deverão atender. E a ANEEL vai fazê-la cumprir.

O Sr. Presidente - Obrigado, Dr. Cláudio. Temos duas questões redigidas pelo Sr.
Natanael Marçal de Souza, do SINDIELETRO, dirigidas ao representante da ANEEL:
"Gostaria de saber quais são os parâmetros que autorizam o aumento de tarifas, sendo
que a inflação girou em tomo de 6% no ano e, conforme informação, o aumento
poderá chegar até 18%. E também foi informado pelo Presidente da CEMIG que o
Governador Itamar quer que fique em tomo de 15%. O salário mínimo, depois de
muita briga, chegou a 10% e foi alegado pelo Presidente da República que não teria
como aumentar mais. Como a ANEEL, conforme contrato assinado com as empresas
energéticas, vê a questão da inadimplência, haja vista que a classe menos favorecida
não está tendo como pagar suas contas? Existe alguma cláusula que prevê a garantia e
o fornecimento à classe menos favorecida?".

A segunda pergunta: "Devido à diminuição do subsidio da classe de baixa renda,
fixado atualmente em 30kW, houve aumento nas reclamações no valor das contas.
Hoje, para fazer uma inspeção de medidor residencial, é cobrado do consumidor
R$2,50. Se o consumidor não concordar com as explicações do eletricista da CEMIG,
tem o direito demandar seu medidor para o órgão federal para verificar a sua aferição
ao preço de R$1.100,00. Com que base técnica a ANEEL chegou a esse valor de
R51.100,00? E qual a cláusula que garante esse direito ao consumidor? Caso a
ANEEL não seja responsável por esse valor, qual o órgão federal que o estipulou'?".

O Sr. Cláudio Girardi - Nós, da ANEEL, herdamos a questão tarifária do Governo,
que criou uma cláusula tarifária - envolvendo reajustes tarifários - nos contratos de
concessões. Existe uma fórmula indicando os componentes que determinam o reajuste
da tarifa Normalmente, são os componentes operacionais, como energia comprada e
despesa de pessoal. No entanto, alguns desses componentes tarifários são reajustados
com base no IGPM, índice previsto nos contratos de concessão para alguns dos
reajustes, fazendo com que a energia elétrica suba um pouco mais do que a inflação.
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No contrato de concessão, existem as cláusulas de revisões tarifárias, em que,
havendo excesso de custo, de despesa ou um tributo novo, as empresas poderão obter
uma revisão tarifária. No entanto, é preciso que as empresas comprovem para a
ANEEL o impacto no seu equilíbrio econômico e financeiro. A ANEEL deve
comprovar que isso aconteceu, a fim de proceder à revisão. Fora isso, temos, a cada
quatro anos, em média, uma revisão tarifária global, em que é revisto o equilíbrio
econômico e financeiro inicial do contrato. Fizemos isso no primeiro ano da ANEEL,
na primeira data de revisão dessa natureza, em uma empresa do Estado do Espírito
Santo. A tarifa foi reduzida, em média, 3,4%. Para a classe residencial, foi reduzida
em 5,1%.

Com relação à questão da energia para os menos favorecidos, não existe uma
previsão legal de se entregar a energia, de graça, às pessoas menos favorecidas.
Existem programas, como o Baixa Renda. Na área de concessão da CEMIG, existem
em tomo de 1 milhão de unidades consumidoras que usufruem da tarifa do Baixa
Renda. Trata-se de uma tarifa social. O Estado de Minas, pela sua peculiaridade, tem
esse número elevado de pessoas que usufruem desse beneficio, ou seja, não deixam de
pagar a conta, têm urna tarifa bem mais barata.

Conforme informação sua, Natanael, o medidor teve o valor definido em
RS1.100,00. Desconheço isso. Confesso que não acredito em tal valor. A ANEEL não
o estabeleceu, mas vou verificar e agradecerei muito se você puder nos prestar mais
informações.

O Sr. Presidente - Esta Presidência manifesta seus agradecimentos aos ilustres
expositores, às demais autoridades e aos participantes, por sua honrosa presença-

ATA DA 13" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO FUNDO SOMMA
Às quinze horas do dia vinte de março de dois mil e um, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, João Paulo, Durval Angelo, Luiz Fernando
Faria e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a tratar de
assuntos de interesse da Comissão e passa a direção dos trabalhos ao Deputado
Durval Angelo, para apresentar requerimento em que solicita ao Presidente do BDMG
informações a respeito de contratos com financiamento do Fundo SOMMA firmados
com as Prefeituras Municipais de São Sebastião do Paraíso, Fmtal e Bocaiúva.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Durval Angelo retoma
a direção dos trabalhos ao Deputado Rêmolo Aloise, que agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encena os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - Luiz Fernando Fada - Anderson Adauto - Durval



60
Ângelo - Irani Barbosa. -

ATA DA 54" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

As dez horas do dia vinte e sete de março de dois mil e um, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Márcio Cunha
(substituindo este ao Deputado Adelino de Carvalho, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que os Projetos de Lei n°s 1.188, 1.221 e 1.282/2000
foram redistribuídos ao Deputado João Leite e, em seguida, designa os Deputados
Luiz Menezes e João Leite relatores, respectivamente, dos Projetos de Lei n°s 1.360 e
1.29912000. Na seqüência dos trabalhos, passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação das proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão.
O Presidente submete a discussão e votação, em turno único, os Projetos de Lei n°s
1.167, 1.253, 1.256 e 1.27512000 (relator: Deputado Adelino de Carvalho); 1.188,
com a Emenda n° 1, e 1.22112000 (relator: Deputado João Leite), que são aprovados.
Em seguida, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva passa a Presidência ao Deputado
Márcio Cunha, para que se possa votar matéria de sua autoria. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 1.96612001. Reassumindo a Presidência, o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva submete a votação o Requerimento n° 2.004/2001, que é
aprovado. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposição da Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva passa a Presidência ao
Deputado Márcio Cunha e apresenta dois requerimentos em que solicita seja enviado
oficio ao Delegado Regional do Trabalho pedindo que se tomem as providências
cabíveis com relação â denúncia do Sr. Wagner Alves de Meio, protocolada no Centro
de Atendimento ao Cidadão sob o a" FCO357-00; e seja realizada audiência pública
da Comissão para discutir o processo de integração social e promoção do trabalho da
pessoa deficiente. Submetidos a votação, são aprovados os requerimentos.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encena os trabalhos.

Sala das Comissões. 3 de abril de 2001.
Daimo Ribeiro Silva, Presidente - Bené Guedes - Luiz Menezes - João Leite.
ATA DA 3" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

MULTAS
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de março de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir o Sr.
Wilton Braga de Oliveira, ex-Diretor-Gemi do IPEM-MG. Passa-se à fase de debates,
ocasião em que a palavra é concedida ao relator, Deputado Sargento Rodrigues, e ao
Sr. Wilton Braga de Oliveira, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Mauro Lobo - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.161/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.161/2000, do Deputado Antônio Júlio, pretende declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária de São Paulo, com sede no Município de
Pará de Minas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1,

do Regimento Interno.
Fundamentação

A Associação Comunitária de São Paulo, localizada no Ramo Grão-Pará, em Pará
de Minas, foi instituída com a finalidade de coordenar as obras e reivindicações dos
moradores, no que se refere aos problemas sociais, econômicos e educacionais. Além
disso, presta serviços de assistência social e procura incentivar o espírito comunitário.

O meritório trabalho que a Associação empreende nos leva a desejar conceder-lhe o
titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1. 161/2000  na forma

proposta.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Benê Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.308/2000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.30812000, do Deputado Luiz Fernando Faria, pretende

declarar de utilidade pública a Obra de Assistência Social da Paróquia de Mercês -
OASPM -, com sede nesse município.
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Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que o considerou jurídico, constitucional e legal, cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A citada entidade desenvolve programas de proteção a família, a crianças e idosos,

enfatizando especialmente a área de saúde.
E relevante mencionar, também, que ela coordena obras e procura atender as

reivindicações dos moradores da comunidade, desenvolvendo ações nos âmbitos
social, econômico e educacional.

O meritório trabalho que empreende nos leva a desejar conceder-lhe o titulo
declaratário de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.308/2000 na forma

original.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.330/2000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Fazia, o Projeto de Lei n° 1.330/2000 visa

declarar de utilidade pública a Fundação Maria Mãe - FMM -, com sede no Município
de Juiz de Fora.

Preliminarmente, foi a matéria examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juricidade, constitucionalidade e legalidade.

Compete agora a este órgão colegiado apreciá-la, atendo-se aos limites
estabelecidos no art.103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação referida é uma entidade civil, sem fins lucrativos, tendo como objetivos

principais amparar, promover e recuperar adultos carentes e desabrigados da
comunidade em que se localiza.

Além disso, oferece a essas pessoas, em caráter permanente, lanche matinal,
condições para higiene pessoal, serviço de enfermagem, orientação religiosa, entre
outros serviços.

Em vista do relevante trabalho, entendemos ser pertinente e merecido o titulo de
declaração de utilidade pública que lhe está sendo outorgado.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.330/2000 na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Bené Guedes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.352/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Sebastião Costa, visa a
declarar de utilidade pública o Conselho Particular de Alvinápolis da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Alvinópolis.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o assunto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Particular de Alvinápolis da Sociedade São Vicente de Paulo é uma

sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolve atividades essencialmente de
caráter assistencial.

Assim, tem como objetivo o amparo a crianças e adolescentes carentes e, para tanto,
desenvolve campanhas de conscientização e esclarecimento sobre os hábitos
fundamentais de higiene e vários outros temas diretamente ligados ao
desenvolvimento da criança e do jovem.

E relevante mencionar também que ela procura encaminhar pessoas desempregadas
ao mercado de trabalho, nas empresas e nas instituições da comunidade, promovendo
a sua integração.

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a desejar conceder-lhe o
título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.352/2001 na forma

original.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.385/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado João Leite, pretende declarar

de utilidade pública o Projeto Bom Pastor, com sede no Município de Sabará.
Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto Bom Pastor presta relevantes serviços de cunho social à coletividade,

uma vez que desenvolve trabalho com menores abandonados, lutando para que eles
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sejam amparados e alcancem a realização de seus potenciais psicológicos,
escolares, sociais e espirituais.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição a torna merecedora
do título declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.385/2001 na

forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.386/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado João Leite, objetiva declarar

de utilidade pública a entidade denominada Comunidade Sião, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos do art. 103. J, "a", do
Regimento Interno

Fundamentação
A Comunidade Sião tem por finalidade anunciar o Evangelho de Jesus Cristo,

apoiando e custeando trabalho de missões e evangelização dos povos e nações. No
cumprimento dessa tarefa, organiza estabelecimentos educacionais voltados para a
formação de crianças e adultos.

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.386/01, na

forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Bené Guedes, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

28/2000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Procuradoria-Geral de Justiça, o projeto em tela, que altera

dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 12/9/94, e dá outras providências, foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e a esta
para receber parecer. A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria com as Emendas n°s 1 a 15, que apresentou. A segunda opinou
por sua aprovação com as Emendas n°s 1, 2, 13 e 15, da Comissão de Constituição e
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Justiça, e n°s 16 a 25, que apresentou.

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

Fundamentação
O objetivo do projeto é alterar a estrutura do Ministério Público e adequá-la à

proposta de reorganização judiciária do Estado contida na Lei Complementar n° 59,
de 2001, que dispõe sobre a organização e a divisão judiciárias do Estado.

O projeto em tela faz a adequação da estrutura do Ministério Público às disposições
da referida lei complementar, notadamente nas questões relativas à criação de varas e
à nova classificação atribuída às comarcas, o que trará repercussões nas promotorias
de P entrância e entrância especial e no desenvolvimento na carreira dos membros do
Ministério Público.

O Projeto de Lei Complementar n° 2812000 altera ainda o número de cargos do
quadro dos membros do Ministério Público, cria Promotorias Regionais e
Coordenadorias Especializadas como órgãos auxiliares e órgãos de assessoramento,
redefine algumas atribuições de seus membros e órgãos e altera critérios de remoção,
promoção, remuneração e beneficios.

Várias alterações e emendas propostas aprimoraram o projeto, e esta Comissão fará
algumas alterações relativas ao impacto financeiro de algumas propostas e outras com
o objetivo de se fazerem, a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça, alguns ajustes na
estrutura das Promotorias, bem como algumas adequações no texto final da lei do
Judiciário.

Todas essas alterações estão contempladas no Substitutivo n° 1, que segue ao final
deste parecer.

Nesse sentido foi retirada função do Procurador-Geral da Justiça Adjunto
estabelecida no art. 80 da Lei Complementar n° 34, o que representará economia de
despesa. Transferiu-se a Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado para
a estrutura das Promotorias Criminais. Foi suprimida a Promotoria de Fiscalização
dos Serviços Públicos e alterada denominação de outras três (arts. 60 e 61).

Alteramos o ait 75, que trata dos Centros de Apoio Operacional, com previsão
legal para o funcionamento das Secretarias das Promotorias de Justiça nas diversas
comarcas do Estado, atendendo a demanda da classe por um órgão de apoio
institucional nesses centros.

Foram incluídos no "caput" do art. 87 os membros do Ministério Público,
juntamente com os servidores de provimento efetivo, da ativa, como passíveis de
indicação para o provimento do cargo de Diretor-Geral, alterando-se a Emenda n° 25,
da Comissão de Administração Pública.

Foi suprimida da proposta em apreço a função de Procurador-Geral de Justiça
Adjunto Administrativo (arts. 88 e 89), o que representará economia de recursos.

Foi alterado o § 10 do art. 94, estabelecendo-se um teto para a remuneração dos
estagiários, corrigindo-se distorção do projeto que, ao estabelecer apenas o piso,



66
deixava esse valor em aberto, medida benéfica do ponto de vista das contas
públicas.

Ao art. 110 da Lei Complementar n° 34 foi acrescentado o inciso XXXIII, que trata
da escala de plantão dos membros do Ministério Público. Retiramos o inciso X e o §
5° do art. 119, como constava no art. 1", por entendermos que o valor da gratificação
para comarca de dificil provimento deve ser definido conforme já está na Lei
Complementar n° 34, não devendo ficar em aberto como consta na proposição em
tela. O inciso II desse mesmo artigo segue como disposto na Lei da Magistratura.

Foi suprimida a proposta de alteração do art. 131 da referida lei. Entendemos,
também nessa situação, que a ajuda de custo em questão deve ser reembolsada, nos
termos da Lei Complementar n°34 e da Lei da Magistratura, ficando devida mediante
comprovação do gasto efetivo. Alteramos os arts. 127 e 129 da Lei Complementar n°
34, visando adequar o texto da lei aos preceitos constitucionais relativos às férias-
prêmio. Foram estabelecidos critérios de pagamento de pensão, com o objetivo de se
assegurar pensão integral paga pela Tesouraria do Ministério Público, garantindo-se a
esta a efetivação da compensação financeira decorrente desses pagamentos junto ao
IPSEMG, conforme o art. 147.

Modificamos o texto do art. 268 da lei, de acordo com o disposto no § 50 do art. 10
da Lei Complementar n° 59, de 2001. Alteramos ainda o art. 274 da mesma lei,
estabelecendo proibição aos membros do Ministério Público de residir em imóvel
locado por município ou de receber auxílio do poder público municipal. Tal medida
segue a Lei da Magistratura e é moralizadora.

No art. 10 da proposição foi aperfeiçoada norma de caráter transitório compatível
com o texto da magistratura, e por isso a mantivemos no Substitutivo n° 1. A
Comissão de Administração Pública havia opinado por sua rejeição. O art. 16 do
Substitutivo n° 1 faz a adequação do texto relativo ao recebimento dos proventos dos
aposentados pela Tesouraria do Ministério Público, nos moldes da magistratura.

Os arts. 17 e 21 do Substitutivo n° 1 tratam de disposições transitórias que
compatibilizam o projeto ao texto aprovado para a magistratura. O au. 22 do
Substitutivo n° 1, que apresentamos, trata da criação do Programa Estadual de
Proteção ao Consumidor - PROCON-MG -, que havia sido proposto, com algumas
modificações, pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse serviço encontra-se em
atividade, e sua regulamentação se faz necessária, uma vez que seu funcionamento é
preceito constitucional garantido ao Ministério Público.

Alteramos o art. IS da proposição e o renurneramos com o número 25, fixando o
valor de até R$19.700.000,00 para a abertura de crédito especial ao Ministério
Público, para atender a 40% do total previsto para a completa implementação da
proposição.

E ressalvado neste artigo que tal crédito fica condicionado às normas do art. 21 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, ao art. 169, § 1°, da Constituição da República e ao
art. 43, § 30. da Lei n° 4.320. 0 valor supracitado resulta de cálculos do Ministério
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Público para atender às despesas resultantes do projeto. Devemos esclarecer que na
lei orçamentária de 2001 as Despesas Totais com Pessoal do Ministério Público
atingem R$221.353.043,00 e alcançam o teto de 2% da Receita Corrente Líquida do
Estado. Um acréscimo de R$19.700.000,00 representará um estouro nesse percentual,
o que o inviabilizaria legalmente. Assim, fica aquele órgão obrigado a indicar
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que a despesa entra
em vigor e nos dois subseqüentes e declaração do ordenador de despesa de que o
aumento pretendido está adequado à lei orçamentária anual.

Por nossa solicitação, o Ministério Público enviou-nos Relatório de Gestão Fiscal e
de Impacto Financeiro, que estima em R$7.834.546,00 o custo de implantação do
projeto em seis meses de 2001, com a contratação de 50 novos Promotores e a
incidência de adicionais, vantagens e alterações de classificações, e demonstra que
esse custo está incluído no valor total de Custo de Pessoal constante na lei
orçamentária de 2001. Entretanto, verificamos que não há cálculo do impacto relativo
aos dois anos subseqüentes. Fica a implantação do artigo em tela condicionada aos
requisitos orçamentário-financeiros legais, conforme disposto no substitutivo.

Isto posto, esclarecemos que, cumpridas as determinações da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que apontamos no art. 25 do Substitutivo n° 1, ficam
atendidos os requisitas de adequação financeiro-orçamentária do projeto em análise.
Ressaltamos que o número de 210 novos cargos visa a uma adequação ao texto
aprovado da nova Lei da Magistratura, sendo que de fato serão criados apenas 50
cargos, que se enquadram nas Despesas de Pessoal do Ministério Público definidas na
lei orçamentária do presente exercício fiscal.

O art. 26 do Substitutivo n° 1 altera o art 16 da proposição e pretende a revogação
de normas que contrariam as Emendas à Constituição n°s 19 e 20. O anexo ao
Substitutivo n° 1 faz a adequação do número de cargos e sua lotação ao disposto na
Lei da Magistratura.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 2812000 na

forma do Substitutivo n° 1, que a seguir apresentamos, e pela rejeição das Emendas
n°s 1 a 25, informando que as Emendas n°s 1, 13, 16 e 19 a 23 foram acatadas
integralmente no Substitutivo n° 1, e as Emendas n°s 2, 14, 15, 18, 24 e 25 foram
acatadas parcialmente.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, e dá

outras providências.
Art. 1°- Os arts. 18, 27, 59, 60, 61, 67, 75, 87, 88, 89, 94, 110, 116, 117, 119, 122,

123, 127, 129, 147, 163,177, 180, 192, 194, 195,268 e 274 da Lei Complementar n°
34, de 12 de setembro de 1994, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 18- .........................................................
§ 10 - As funções previstas nos incisos XI, XII, XVI, XVII, XXI, XXII. XXIX,
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XXXI, XXXJJ, XXXV. XXXVI, XXXVIII, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI
e LII deste artigo poderão ser delegadas.

§ 2° - Ato do Procurador-Geral de Justiça disciplinará as eventuais compensações
decorrentes das designações previstas no inciso XLIV.

Art. 27 - O Conselho Superior do Ministério Público será composto pelo
Procurador-Geral de Justiça, que o presidirá, pelo Corregedor-Geral do Ministério
Público e por nove Procuradores de Justiça eleitos por todos os integrantes da
carreira, para mandato de um ano.

Art. 59 - ....................................................
1- .......................................................................
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de Falências e Concordatas;
V - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de Registros Públicos;

Art.60- ...........................................................
1- .......................................................................
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juizado Especial Criminal;
VI - Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado e de Investigação

Criminal.
Art. 61- As Promotorias de Justiça Especializadas, também denominadas

Promotorias de Justiça do Cidadão, subdividem-se em:
- Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor-,

11 - Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico e
Cultural;

III - Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público;
IV - Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, Apoio Comunitário e

de Conflitos Agrários;
V - Promotoria de Justiça de Fiscalização da Atividade Policial;
VI - Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde;
VII - Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo;
VIII - Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária;
IX - Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações;
X - Promotoria de Defesa dos Direitos dos Deficientes e Idosos;
XI - Promotoria de Justiça da Infância e Juventude.
§ 30 - As Promotorias de Justiça da Promotoria de Justiça do Cidadão e seus

respectivos órgãos de execução poderão estabelecer formas de atuação conjunta em
matérias de interesse comum.

Art. 67 - ......................................................
1- ................................................................
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XIV - consultar qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço

de relevância pública.

Art.7--Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade
funcional do Ministério Público, instituídos por ato do Procurador-Geral de Justiça,
competindo-lhes:

1- ................................................................
- coordenar e sistematizar as ações dos órgãos de execução, integrar e

uniformizar suas atuações, além de exercer outras funções compatíveis com sua
finalidade, vedados o exercício de órgão de execução e a expedição de atos
normativos de caráter vinculativo.

§ 1° - A direção dos Centros de Apoio Operacional estaduais será exercida por
coordenador, escolhido livremente pelo Procurador-Geral de Justiça entre os
Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça da mais elevada entrância.

§ 2° - A direção dos Centros de Apoio Operacional regionais será exercida por
coordenador, escolhido livremente pelo Procurador-Geral de Justiça entre os
Promotores de Justiça integrantes da base territorial de atuação do respectivo órgão.

§ 30 - Nas comarcas do interior e na Capital, funcionarão Secretarias das
Promotorias, uma para cada comarca, cujas atribuições, de natureza administrativa,
serão definidas por ato do Procurador-Geral de Justiça.

§ 40 - A Secretaria das Promotorias será dirigida por um dos Promotores de Justiça
de cada comarca, eleito por seus integrantes, para mandato de dois anos, permitida a
recondução-

Art. 87 - O cargo de Diretor-Geral será provido, exclusivamente, por membro do
Ministério Público ou por servidor ativo dos Quadros Específicos de Provimento
Efetivo, que tenha formação superior compatível com as funções inerentes ao cargo.

§ 1° - Os cargos de provimento em comissão de direção, integrantes do Quadro
Permanente, serão providos, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargos dos
Quadros Específicos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público, salvo o da Diretoria de Informática.

§ 2° - A forma de provimento disposta no § 1° dar-se-á após a vacância dos
respectivos cargos.

Art. 88 - São órgãos de assessoramento de Procurador-Geral de Justiça:
- Procurador-Geral de Justiça Adjunto;

II - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça Adjunto;
III - Secretaria-Geral;
IV - Assessoria Especial.
Art. 89 - O Procurador-Geral de Justiça Adjunto será de livre escolha do

Procurador-Geral de Justiça.
§ 1° - Ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto compete:

- substituir, na forma desta lei, o Procurador-Geral de Justiça;

rÀ
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II - exercer, por delegação, a coordenação da Assessoria Especial do Procurador-

Geral de Justiça;
Ill - coordenar o recebimento e a distribuição dos processos oriundos dos Tribunais,

entre os Procuradores de Justiça com atuação perante os respectivos colegiados,
obedecida a respectiva classificação ou designação;

IV - remeter, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério Público relatório
dos processos recebidos e dos pareceres emitidos pelos Procuradores de Justiça junto
aos Tribunais;

V - elaborar, anualmente, o relatório geral do movimento processual e dos trabalhos
realizados pela Assessoria Especial, remetendo-os ao Procurador-Geral de Justiça e ao
Corregedor-Geral do Ministério Público;

VI - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas.

Art.94 - .......................................................
§ 1° - O Procurador-Geral de Justiça poderá conceder aos estagiários, a título de

bolsa de estudo, auxilio correspondente a dois salários mínimos legais.

Art. 110- .....................................................
)OCXIII - integrar escala de plantão em finais de semana ou feriados, para adoção

de medidas urgentes e atuação perante os Juizados Especiais ou em Promotorias cujas
funções demandem atuação naqueles períodos.

Art. 116 - O valor do subsidio mensal do Procurador-Geral de Justiça e dos
Procuradores de Justiça, para efeito dos arts. 39, § 40, 127, § 2°, e 128, § 5°, da
Constituição da República não poderá exceder a 90,25% (noventa vírgula vinte e
cinco por cento) daquele estabelecido como limite máximo no art. 37, inciso XI, da
Constituição da República.

Art. 117- A revisão dos subsídios mensais dos membros do Ministério Público será
feita nos termos do art. 127, § 2°, da Constituição da República, observada a iniciativa
de lei facultada ao Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - Os proventos dos membros aposentados do Ministério Público e
as pensões devidas a dependentes dos membros do Ministério Público serão fixados
de acordo com o valor do subsídio respectivo e serão revistos sempre que se
modificar o valor devido àqueles que estejam em atividade, na mesma data e em
idêntico percentual.

Art. 119- .....................................................
II - auxílio-moradia;

Art. 122- .....................................................
§ 5° - As férias excepcionalmente não gozadas, por necessidade de serviço, a

critério do Procurador-Geral de Justiça, serão indenizadas.
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Art. 123 -.
§ 2° - O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao Procurador-Geral de Justiça,

aos Procuradores-Gerais de Justiça Adjuntos, ao Corregedor-Geral do Ministério
Público, aos ocupantes de cargos de confiança e membros da instituição que exerçam
as funções previstas no art. 137, 1.

Art. 127 - Ao membro do Ministério Público, após cada período de cinco anos de
exercício no serviço público, será concedido, mediante requerimento ao Procurador-
Geral de Justiça, o direito a férias-prêmio de três meses, com vencimentos e
vantagens integrais do cargo.

Art. 129 - As férias-prêmio poderão ser convertidas em espécie quando da
aposentadoria.

Art. 147 - Por falecimento do membro do Ministério Público, será devida a seu
cônjuge ou companheiro por união estável, assim declarado por sentença, ou, na falta
destes, aos filhos dependentes, menores ou incapazes, pensão mensal a ser paga pela
tesouraria do Ministério Público encarregada do pagamento, no mesmo valor dos
proventos da aposentadoria do membro falecido ou da remuneração a que o membro
teria direito, se em atividade, na forma da Constituição, com direito a compensação
financeira desses pagamentos junto ao órgão previdenciário do Estado.

Art. 163 - O candidato aprovado no concurso de ingresso na carreira será nomeado
para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, com as prerrogativas, as vedações, os
vencimentos e as vantagens do Promotor de Justiça de Primeira Entrância,
independentemente da entrância na qual exerça suas atribuições.

Art. 177- .....................................................
§ 4° - Não implicará promoção ou rebaixamento do Promotor a alteração da

classificação da comarca, podendo ele nela permanecer ou ser removido.

Art. 180 - O membro do Ministério Público promovido ou removido entrará em
exercício no prazo máximo de quinze dias.

§ 4° - O Promotor de Justiça promovido ou removido tomará posse na respectiva
comarca, devendo lavrar o ato em livro próprio e remeter cópia para a Corregedoria-
Geral do Ministério Público e a Secretaria-Geral.

Art. 192 - A remoção voluntária para outra comarca, por antiguidade ou
merecimento, somente será deferida após um ano de exercício na Promotoria de
Justiça, salvo se não houver com tal requisito quem aceite o cargo, mediante
indicação do Conselho Superior do Ministério Público.
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§ 10 A movimentação na carreira decorrente de remoção para outra comarca não

impede a subseqüente promoção do membro do Ministério Público.
§ 2° - A remoção voluntária na mesma comarca não impede a promoção

subseqüente e será deferida mediante indicação do Conselho Superior do Ministério
Público.

§ 30 - Não se aplica o requisito temporal previsto no "caput" deste artigo à remoção
voluntária ocorrida na mesma comarca.

Art. 194 - A remoção voluntária para outra comarca não poderá ser renovada antes
do decurso de um ano, salvo se não houver interessado no preenchimento da vaga.

Art. 195- ....................................................
§ 10 A remoção por permuta, que pressupõe a regularidade de serviço, não confere

direito à ajuda de custo e somente poderá ser renovada após o decurso de dois anos da
remoção anterior, exceto na hipótese prevista no art. 53, § 2°.

§ 2° - A remoção por permuta, no caso de elevação da entrância da Promotoria de
Justiça, somente será admitida entre Promotorias de mesma entrância.

Art. 268 - Em todo o Estado, servirão duzentos e dez Promotores de Justiça
Substitutos, com sede na Capital e lotados na Procuradoria-Geral de Justiça, os quais
exercerão as suas funções em qualquer Promotoria de Justiça do Estado.

Art. 274- E vedado ao membro do Ministério Público residir em imóvel locado por
município ou receber auxílio do poder público municipal, a qualquer titulo.".

Art. 2° - Passa a denominar-se "Dos Procuradores-Gerais de Justiça Adjuntos" a
Subseção 1 da Seção VI, constante no Capítulo IV do Título II da Lei Complementar
n° 34, de 12 de setembro de 1994.

Art 30 - o quadro de carreira dos membros do Ministério Público, previsto no art.
269 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, passa a ser o constante
no anexo desta lei.

Art. 4° - Os Promotores de Justiça classificados, na data de vigência desta lei, na
entrância inicial e na entrância final serão, automática e respectivamente,
classificados na primeira entrância e na segunda entrância, observada a ordem de
antigüidade.

Art. 5° - Os Promotores de Justiça classificados, na data de vigência desta lei, na
entrância intermediária conservarão essa classificação até que sejam promovidos para
a segunda entrância.

Art. 6° - Os Promotores de Justiça classificados na entrância intermediária, na data
de vigência desta lei, terão, para a promoção à segunda entrância, preferência em
relação aos Promotores de Justiça integrantes da primeira entrância e aos Promotores
de Justiça Substitutos.

Art. 7°- O Promotor de Justiça titular de Promotoria de Justiça de comarca que, por
força desta lei, tenha sido classificada em entrância mais elevada e nela permanecer
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receberá, enquanto se mantiver nessa situação, os subsídios referentes à entrância
mais elevada.

Art. 8° - Fica assegurada, nos casos de vacância, nas comarcas com Promotorias de
Justiça de entrância especial, a remoção interna aos Promotores de Justiça integrantes
da comarca que possuam a mesma classificação da Promotoria a ser preenchida

§ 1° - Permanecendo a vacância, a Promotoria de Justiça será provida por remoção
ou promoção.

§ 2° - Somente poderão concorrer à remoção os Promotores integrantes da mesma
entrância.

§ 3° - Igual procedimento será adotado para as comarcas com Promotorias de
Justiça de primeira entrância e de segunda entrância.

Art. 9° - O Promotor de Justiça da primeira entrância cuja Promotoria foi, por força
desta lei, classificada na segunda entrância somente poderá pleitear remoção de uma
Promotoria para outra da mesma comarca ou mediante permuta com outro Promotor
de Justiça que esteja na mesma situação.

Art. 10 - O Promotor de Justiça classificado, na data de vigência desta lei, na
segunda entrância, cuja comarca tenha Promotoria de Justiça classificada na entrância
especial, somente poderá pleitear remoção por permuta com outro Promotor de
Justiça que se encontre na mesma situação.

Art. 11 - Os Promotores de Justiça de entrância especial, titulares e auxiliares da
Promotoria de Justiça do Cidadão, têm assegurada, na data de vigência desta lei, a sua
titularidade na Promotoria Especializada correspondente.

Art. 12- Os Promotores de Justiça auxiliares de entrância especial têm assegurado,
na data de vigência desta lei, o exercício de suas funções junto às Promotorias de
Justiça nas quais se encontram lotados.

Art. 13 - As Promotorias de Justiça criadas por esta lei serão instaladas e providas,
observando-se a conveniência do serviço.

Art. 14 - A instalação das Promotorias de Justiça criadas por esta lei dar-se-á por
ato do Procurador-Geral de Justiça, lavrado em livro próprio do Ministério Público.

Art. 15- Até que, respeitado o disposto no inciso XXXVI do art. S°da Constituição
da República, seja implementado o subsídio a ser editado pela lei federal prevista no
art. 48, inciso XV, da Constituição da República, acrescentado pela Emenda à
Constituição n° 19, de 4 de junho de 1998, a remuneração dos membros do Ministério
Público será calculada nos termos dos arts. 24, § 10, 32 e 125, letra "c", da

2 Constituição do Estado, dos dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 12 de
setembro de 1994, e da Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, do disposto na
Deliberação da Mesa da Assembléia Legislativa n° 183, de 23 de março de 1976, e
alterações posteriores, observado o disposto na Lei n° 13.200, de 3 de fevereiro de
1999.

Art. 16 - O membro e servidor do Ministério Público, quando aposentados,
receberão seus proventos pela Tesouraria do Ministério Público.
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Art. 17 - As Promotorias que, em razão do aumento do número de Promotores,

passarem à segunda entrância, permanecerão classificadas como de primeira entrância
até a instalação das promotorias criadas por esta lei complementar.

Art. 18 - O Promotor de Justiça classificado na entrância intermediária extinta por
força desta lei, cuja promotoria foi classificada na segunda entrância, somente poderá
pleitear remoção mediante permuta com outro Promotor de Justiça que se encontre na
mesma situação.

Art. 19 - A promoção ou rebaixamento, a que se referem os arts. 6° e 8°, não
implicará alteração da classificação da Promotoria, podendo o Promotor de Justiça
nela permanecer ou ser removido.

Art. 20 - Casos omissos quanto à movimentação e classificação de membros do
Ministério Público, decorrentes das modificações introduzidas por esta lei
complementar, serão resolvidos pelo Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 21 - No caso de desmembramento de comarca, no qual a originária e a derivada
sejam da mesma entrância, poderá o Promotor de Justiça titular da comarca
desmembrada concorrer a remoção para a comarca derivada, tendo preferência sobre
os demais.

Art. 22 - Fica criado o Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - PROCON-
MG -, na estrutura do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nos termos do
art 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado, para fins de aplicação das normas relativas às relações de consumo,
especialmente as estabelecidas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e
no Decreto Federal n°2.181, de 20 de março de 1997.

ML 23 - Compete ao Programa Estadual de Proteção ao Consumidor, órgão
vinculado diretamente à Procuradoria-Geral de Justiça, exercer, por meio de sua
Secretaria Executiva, a coordenação da política do Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor - SEDC -, com competência, atribuições e atuação em toda a área do
Estado de Minas Gerais, cabendo-lhe:

- planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual de proteção e
defesa do consumidor;

II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por
entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por
consumidores individuais;

III - dar atendimento e orientação permanente aos consumidores sobre seus direitos
e garantias, processando regulamente as reclamações fundamentadas;

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes
meios de comunicação;

V - fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções e penalidades
administrativas previstas na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em outras
normas pertinentes à defesa do consumidor,

VI - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e
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julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, e pela legislação complementar;

VII - elaborar e divulgar anualmente o cadastro estadual de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da
Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e remeter cópia ao órgão federal incumbido
da coordenação política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;

VIII - celebrar convénios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6" do
art. 50 da Lei n°7.347, de 24 de julho de 1985;

IX - elaborar e divulgar o elenco complementar de cláusulas contratuais
consideradas abusivas nas relações de consumo no âmbito do Estado de Minas Gerais
e divulgar o elenco elaborado pelo órgão federal competente;

X - exercer as demais atividades previstas pela legislação relativa à defesa do
consumidor e desenvolver outras compatíveis com suas finalidades.

§ 1" - A Secretaria Executiva do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor
será integrada pelos Promotores de Justiça com atribuições junto à Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor da Capital, sendo que o Secretário Executivo será
designado pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 2° - A distribuição de serviços e as atividades do Programa Estadual de Proteção
ao Consumidor serão regulamentadas por ato conjunto dos integrantes da Secretaria
Executiva.

§ 30_ Das decisões proferidas pelas autoridades julgadoras integrantes da Secretaria
Executiva nos processos administrativos caberá, no prazo de dez dias contados da
data da intimação, recurso voluntário sem efeito suspensivo.

§ 40 - Na hipótese da cominação de pena de multa, o recurso será recebido com
efeito suspensivo.

§ 50 - Da decisão que, em processo administrativo, julgar insubsistente a infração
recorrerá de oficio a autoridade julgadora que o presidiu.

§ 60 - Fica criada a Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção ao
Consumidor, composta por, no mínimo, três Procuradores de Justiça, designados pelo
Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá proferir decisão administrativa
definitiva, em julgamento aos recursos voluntários e necessários interpostos contra as
decisões das autoridades julgadoras nos processos administrativos.

Art. 24- As multas aplicadas nos termos dos arts. 56, inciso 1, e 57, "caput", da Lei
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, reverterão ao Fundo Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor, na forma prevista em lei.

Art 25 - A implementação dos dispositivos desta lei complementar que acarretem
aumento de despesa fica condicionada ao estrito cumprimento da Lei Complementar
n° 101, de 4 de maio de 2000, e à prévia abertura de crédito adicional, que será feita
em dois exercícios financeiros, na proporção de 40% (quarenta por cento) no primeiro
e 60% (sessenta por cento) no segundo.

Parágrafo único - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta lei
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complementar no primeiro exercício financeiro de sua execução, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito especial para o Ministério Público no valor de até
R$19.700.000,00 (dezenove milhões e setecentos mil reais), correspondentes a 40%
(quarenta por cento) do total previsto para sua completa implementação, observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 26- Revogam-se as disposições em contrário, em especial o § 2 O do art. 143 da
Lei Complementar n°34, de 12 de setembro de 1994.

Sala das Comissões. 27 de março de 2001.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Luiz

Fernando Faria - Anderson Adauto - Cristiano Canêdo - Ivair Nogueira.
Anexo

(a que se refere o art. 30 da Lei n°,.)
Quadro de Pessoal do Ministério Público

- Cargos:
Promotor de Justiça Substituto ........................................... 210
Promotor de Justiça de JA Entrância ................................... 195
Promotor de Justiça de ? Entrância ................................... 513
Promotor de Justiça de Entrância Especial ......................... 262
Procurador de Justiça ........................................................ 117
II - Lotação dos cargos:
* - Os quadros referentes à Lotação dos Cargos, foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo" de 4.4.01.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.163/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei n° 1.163/2000 visa a
assegurar às pessoas surdas o direito de serem atendidas por servidor apto a
comunicar-se por meio da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS -, nas repartições
públicas estaduais.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Posteriormente, foi o projeto submetido à Comissão de Administração Pública, que
deu parecer por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda no 1, por ela apresentada.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de receber parecer quando ao mérito,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV. "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
o projeto de lei em estudo visa a tomar obrigatório, nas repartições públicas, o

atendimento das pessoas portadoras de deficiência auditiva com a utilização da
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
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A LIBRAS é o instrumento de comunicação dos deficientes auditivos brasileiros.

Deve ser aprendida por qualquer pessoa que queira comunicar-se com os portadores
de tal deficiência, pois é uma forma de linguagem de comprovada eficácia.
Introduzida no Brasil na década de 60, tem hoje reconhecido seu caráter de língua
viva e autônoma.

Na verdade, a proposição em análise pretende criar, nas repartições públicas, a
figura do intérprete, que seria a ligação entre o deficiente auditivo e o funcionário
COMUM.

Entretanto, reportamo-nos à Lei n° 10-379, de 1991, que "reconhece oficialmente,
no Estado de Minas Gerais, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a
linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais - LIBRAS". Em seu art. 2°,
ela determina que "o Estado colocará, nas repartições públicas voltadas para o
atendimento externo, profissionais intérpretes da língua de sinais".

Muito embora essa lei seja de inegável mérito, parece-nos oportuno acrescentar
dispositivos para lhe conferir maior eficácia.

Trata-se, em primeiro lugar, de estabelecer as fontes de recursos para a consecução
do objetivo pretendido- Em segundo lugar, de dar conhecimento ao público da
modalidade de proteção oferecida ao deficiente auditivo.

Cabem, então, duas alterações, que serão introduzidas na forma de substitutivo.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.163/2000 na forma
do Substitutivo n° 2 e pela prejudicialidade do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, e da Emenda n° 1, a ele apresentada pela
Comissão de Administração Pública.

SUBSTITIXI1VO N°2
Acrescenta dispositivos à Lei n° 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece

oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como meio de comunicação objetiva e de
uso corrente a linguagem codificada na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 ALei n°10.379, de 10 dejaneiro de 1991, fica acrescida dos seguintes arts.

40 e 5°, renumerando-se os demais:
"Art. 4° - O Estado qualificará servidores para o atendimento aos deficientes

auditivos utilizando recursos financeiros provenientes do Tesouro Estadual, de
repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - e de convénios com
instituições nacionais e internacionais.

Art. 5° - Cópia desta lei será afixada, em local visível, nas repartições públicas
voltadas para o atendimento externo.".

Art 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Luiz Menezes - João Leite - Bené
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Guedes.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.052/2000
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em análise declara Área

de Proteção Ambiental a região situada nos Municípios de Belo Horizonte,
Brumadinho, Caeté, Ibirité, Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Santa
Bárbara e dá outras providências.

Aprovada no 1° turno com as Emendas n°s 1 e 2, a proposição foi apreciada em 2°
turno pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que apresentou as
Emendas n°5 1 a 4. Vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer nos lentos
regimentais.

Fundamentação
De autoria do ex-Governador Hélio Garcia, o Decreto n° 35.624, de 8/6/94, declara

Área de Proteção Ambiental alguns municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Tal declaração visa a proteger e conservar os sistemas naturais essenciais à
biodiversidade, especialmente os recursos hídricos necessários ao abastecimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte e de áreas adjacentes, com vistas à melhoria
da qualidade de vida da população bem como à proteção dos ecossistemas e ao
desenvolvimento sustentável.

Por sua vez, a proposição em análise declara Arca de Proteção Ambiental, sob a
denominação de APA-SUL RMBH, os terrenos que menciona, a fim de propiciar à
aludida área territorial, criada pelo Decreto n° 35.624, de 1994, normatização
hierárquica em nível de lei. Para tanto, trata o projeto de lei em questão da mesma
matéria objeto do mencionado decreto. A medida se justifica porque, se aprovada,
exigirá, para alteração do texto, projeto de lei, e não simples decreto.
Conseqüentemente, haverá participação deste parlamento, como legítimo
representante do povo, tanto na deflagração quanto na consumação do processo
legiferante.

Vale salientar que o projeto em tela foi aprimorado e enriquecido pelas sugestões
apresentadas em audiência pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, oportunidade em que foram ouvidos representantes de várias
instituições governamentais e não governamentais do Estado e dos municípios com
atuação na APA -SUL, tendo em vista a defesa do meio ambiente.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.052/2000, no 20

turno, na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Dimas Rodrigues, Presidente - Pedro Pinduca. relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.271/2000
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.27 1/2000, do Governador do Estado, que revoga a Lei n°
11.085, de 30/4/99, que cria o Fundo SOMMA, destinado a financiar a
implementação do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização
dos Municípios do Estado de Minas Gerais - SOMMA -, e dá outras providências, foi
aprovado, em turno único, na forma do Substitutivo n° 8.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.27112000
Extingue o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e

Onça - PROSAM -, o Fundo SOMMA, o Fundo Estadual de Saneamento Básico -
FESB - e o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -, autoriza a
capitalização do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais SA- BDMG - e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l' - Ficam extintos o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos

Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, criado pela Lei n° 11.399, de 6 de janeiro de
1994; o Fundo SOMMA, criado pela Lei n° 11.085, de 30 de abril de 1993, alterada
pelas Leis n°s 11.727, de 30 de dezembro de 1994, e 13.579, de 2 de junho de 2000; o
Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB -, instituído pela Lei n° 11.719, de 28
de dezembro de 1994, e o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FIJNDEURB -,
criado pela Lei n° 11.392, de 6 dejaneiro de 1994.

Parágrafo único - O patrimônio dos Fundos extintos na forma do "caput" deste
artigo, apurado em 28 de fevereiro de 2001, é o constante no anexo desta lei.

Art. 2° - O Poder Executivo apurará, no prazo de trinta dias a contar da publicação
desta lei, o patrimônio dos Fundos a que se refere o art. 1", de acordo com os valores
existentes na data de sua extinção.

§ 10 - A memória de cálculo referente à apuração mencionada no "caput" deste
artigo será enviada à Assembléia Legislativa em até quarenta e cinco dias a contar da
data de publicação desta lei.

§ 2° - Serão integralmente cumpridos os contratos de financiamento, os convênios
celebrados e as operações autorizadas pelo Senado Federal e pelo Banco Central do
Brasil com recursos do SOMMA e do FUNDEURB.

Art. 30 - o patrimônio do PROSAM. apurado nos termos do art. 2° desta lei, terá a
seguinte destinação:

1 - o saldo de caixa, vinculado ao PROSAM e constante na conta única, será
disponibilizado para o Tesouro Estadual e utilizado na amortização do empréstimo
assumido pelo Estado com o Banco Mundial - BIRD - para implementação do projeto
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de mesmo nome;

II - 90% (noventa por cento) dos retornos dos financiamentos contratados com os
beneficiários do Fundo e os respectivos encargos financeiros serão recebidos, a partir
da data de publicação desta lei, pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG - e mantidos em conta dessa instituição, destinando-se a aumentos de capital
do Banco, a serem realizados semestralmente;

III - 10% (dez por cento) dos retornos mencionados no inciso LI deste artigo serão
destinados ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO -, criado pela Lei n°
13.194, de 29 dejaneiro de 1999.

Art. 4° - O patrimônio do SOMMA, apurado nos termos do art. 2° desta lei, terá a
seguinte destinação:

- os valores relativos a compromissos estabelecidos em contratos de
financiamento e convénios assinados, como também os autorizados pelo Senado
Federal e pelo Banco Central do Brasil, serão reservados para liberação na forma dos
respectivos cronogramas de desembolso, providenciando o Estado a transferência de
recursos ao BDMG, na qualidade de agente financeiro do Fundo extinto, nos prazos
previstos nesses cronogramas;

II - o saldo restante de caixa, vinculado ao SOMMA e constante na conta única,
será disporiibilizado para o Tesouro Estadual e utilizado na amortização do
empréstimo contraído com o BIRD para implementação do projeto de mesmo nome,
deduzidos os valores a que se refere o inciso 1 deste artigo;

III - os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os
beneficiários do Fundo, inclusive o retomo dos valores a liberar e os respectivos
encargos financeiros, serão recebidos, a partir da data de publicação desta lei, pelo
BDMG e mantidos em conta dessa instituição, destinando-se a aumentos de capital do
Banco, a serem realizados semestralmente.

Art. 5° - O patrimônio do FESB, apurado nos termos do art. 2° desta lei, terá a
seguinte destinação:

- parte do saldo de caixa vinculado ao FESB será destinada à transferência, pelo
Tesouro Estadual, para o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -,
em cumprimento ao restante da obrigação estabelecida no art. 10, § 1°, Til, da Lei n°
12.990, de 30 de julho de 1998;

II - parte do saldo de caixa, vinculado ao FESE e constante na conta única,
acrescida dos valores relativos aos retornos dos financiamentos, dos valores a liberar e
dos encargos financeiros contratados com a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA-MG -, será utilizada pelo Tesouro Estadual para encontro de
contas com a empresa, referente ao Convênio n° 96.0694, de 28 de maio de 1996, e
seus termos aditivos.

Parágrafo único - Os recursos eventualmente excedentes, após o cumprimento do
disposto nos incisos 1 e II deste artigo, serão repassados ao BDMG, destinados ao
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aumento semestral do capital social do Banco e vinculados a financiamentos
compatíveis com os objetivos do Fundo extinto.

Art. 60 - O patrimônio do FUNDEURB, apurado nos termos do art. 2 0 desta lei, terá
a seguinte destinação:

- os valores relativos a compromissos estabelecidos em contratos de
financiamento e convênios assinados, como também os autorizados pelo Senado
Federal e pelo Banco Central do Brasil, serão reservados para liberação na forma dos
respectivos cronogramas de desembolso, providenciando o Estado a transferência de
recursos ao BDMG, na qualidade de agente financeiro do Fundo extinto, nos prazos
previstos nesses cronogramas;

II - o saldo de caixa, vinculado ao FUNDEURB e constante na conta única, será
disponibilizado para o Tesouro Estadual e utilizado na amortização do empréstimo
contraído pelo Estado com o BIRD para implementação dos Projetos SOMMA e
PROSAM;

Jil - os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os
beneficiários do Fundo, inclusive o retomo dos valores a liberar e os respectivos
encargos financeiros, serão recebidos, a partir da data de publicação desta lei, pelo
BDMG e mantidos em conta dessa instituição, destinando-se a aumentos de capital do
Banco, a serem realizados semestralmente.

Art. 7' - Fica o Estado autorizado a promover aumentos do capital social do BDMG
e a sua integralização nos valores destinados para essa finalidade e mantidos em conta
para aumento de capital no agente financeiro dos Fundos extintos, na forma do inciso
II do art. 3°, dos incisos III dos arts. 4° e 6° e do parágrafo único do art. 5° desta lei.

Art. 8° - O BDMG aplicará os recursos a que se referem o inciso TI do art. 3°, os
incisos III dos arts. 4° e 6° e o parágrafo único do art. 5° desta lei em programas de
financiamento destinados a modernização institucional, saneamentos básico e
ambiental e infra-estrutura urbana de municípios mineiros, em consonância com as
diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Saneamento Básico, de que trata a Lei n°
11.720, de 28 de dezembro de 1994, e com as demais políticas públicas definidas pelo
Estado, exclusivamente para o financiamento de despesas de capital, nos termos da
Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9° - Fica o BDMG, como agente financeiro e mandatário do Estado, observadas
as disposições contidas nesta lei, e para cumprir os objetivos dos Fundos extintos,
autorizado a gerir os recursos previstos no § 2° do art. 2°, nos incisos 1 dos arts. 3°, 4°
e 6° e no parágrafo único do ait 50 desta lei, podendo, para tanto, exercer as seguintes
ações, entre outras:

- liberar os recursos previstos na forma dos contratos e dos convênios firmados;
II - promover o acompanhamento da implantação dos projetos financiados;
Til - cobrar, administrativa ou judicialmente, os créditos respectivos, preservada a

remuneração devida ao agente financeiro dos Fundos;
IV - transigir quanto a valores em cobrança, preservado o interesse público.



82
Art. 10 - Relativamente aos recursos recebidos na forma desta lei, o BDMG:

- informará trimestralmente à Assembléia Legislativa o saldo disponível, a
listagem dos pedidos protocolizados e das operações realizadas e os encargos
cobrados;

II - promoverá a fiscalização e o acompanhamento da implantação dos projetos
financiados;

III - comunicará à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa quaisquer irregularidades observadas em decorrência do
disposto no inciso anterior.

Art, 11 - Durante o exercício de 2001, as despesas decorrentes do disposto nesta lei
correrão à conta das Dotações Orçamentárias n°s 4071 17 512 219 1 194,4081 15 451
571 1 189,4161 17 122 900 1487,4161 175126221365e4021 17 122 900 1293.

Art. 12 - Os recursos relativos ao Contrato BIRD n° 3,639 recebidos pelo Estado a
partir da publicação desta lei serão transferidos, no prazo máximo de trinta dias a
contar da data de seu recebimento, ao BDMG, que os utilizará na forma do disposto
no art. 8° desta lei.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n° 11.399, de 6

dejaneiro de 1994; a Lei n° 11.085, de 30 de abril de 1993, alterada pelo art. 4° da Lei
a° 11.727, de 30 de dezembro de 1994, e pela Lei n° 13.579, de 2 de junho de 2000; a
Lei n°11.719, de 28 de dezembro de 1994; a Lei n° 11.392, de 6 dejaneiro de 1994; e
os incisos 1 e IV do § 1° do art. 1° da Lei n° 12.990, de 30 dejulho de 1998.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

Anexo
(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n°, de de de 2001)

Património dos Fundos Estaduais Extintos por Esta Lei
(Posição em 28/2/2001)

* - 0 quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 4.4.01.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA 226a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 314/2001
Presidência dos Deputados António Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 Fase (Expediente): Atas -
Correspondência: Oficios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Resolução nos 1.465 e 1.466/2001 - Projetos de Lei n°s 1.467
a 1.47512001 - Requerimentos n°s 2.077 a 2.082 - Requerimento do Deputado Edson
Rezende - Proposição Não Recebida: Requerimento do Deputado Durval Angelo -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação, de Direitos Humanos, de
Fiscalização Financeira (2) e de Transporte e dos Deputados Dimas Rodrigues, Elaine
Matozinhos, Marcelo Gonçalves (2) e Maria Olívia - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados João Batista de Oliveira, Maria Olivia, Arlen Santiago, Marcelo
Gonçalves e Dinis Pinheiro - T Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições
- Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n° 1.27112000; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Edson Rezende; aprovação - Questão de Ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Wanderley Avila - Alvaro Antônio - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton
Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Marfins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafàel - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Emiano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqilínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga
- José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes
- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo
Pettersen - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h15min, a lista de

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

1? Pane
i° Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura das atas das três

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, 1'-Secretária 	 hoc", lê a seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça do Estado,
comunicando, em atenção a requerimento da Comissão Especial das Multas
encaminhado por meio do Oficio n° 140/2001/DLE, a designação do Sr. Heleno Rosa
Portes, Promotor de Justiça, para acompanhar os trabalhos dessa Comissão. (- À
Comissão Especial das Multas.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento, encaminhando quadro
com os projetos e as atividades previstos no orçamento de 2001 e os órgãos e as
entidades responsáveis por seu desenvolvimento.

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete do Secretário de Apoio Rural e
Cooperativismo do Ministério da Agricultura (3), informando sobre prorrogação de
vigência de convênios firmados entre esse Ministério e o Sindicato Rural de São
Sebastião do Paraíso, a Cooperativa dos Empresários Rurais do Triângulo Mineiro
Ltda. e a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Brasil Central. (- Distribuídos à
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Flávio Menicucci, Diretor-Geral do DER-MO, prestando informações a
respeito de licitações realizadas por esse órgão. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Fausto Ferrer Fróes, Superintendente-Geral da FHEMIG, em atenção a
requerimento da CPI da Saúde encaminhado por meio do Oficio n° 113/2001/DLE,
enviando cópias dos documentos solicitados. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. José Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da UNIMONTES, agradecendo
pela colaboração dispensada ao XXIX Fórum Nacional de Reitores, promovido pela
Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais -
ABRUEM - e sediado na UMMONTES, no período de 14 a 16/3/2001. (- A
Comissão de Educação.)

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor de Departamento de Gestão do Fundo Nacional
de Assistência Social, encaminhando cópias das planilhas com informações sobre a
transferência de recursos para os Fundos Municipais de Assistência Social em Minas
Gerais, nos meses indicados. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Joaquim José da Cunha, Diretor da Superintendência Central de Auditoria
Operacional da Secretaria da Fazenda, atendendo a solicitação contida no Oficio n°
15212001/DLE, encaminhando cópia do relatório da auditoria realizada na FUNED. (-
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À CPI da Saúde.)

Do Sr. Miguel Vinícius da Silva, Subsecretário da 2 Câmara do Tribunal de Contas
da União, encaminhando cópia da Decisão n° 05912001, adotada pelo órgão na Sessão
Ordinária da Segunda Câmara de 15/3/2001, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Luiz Gattás Hallak, Diretor de Clientes Consumidores da TELEMAR,
em atenção a requerimento sem número da Comissão de Política Agropecuária
(instalação de telefones públicos nos bairros rurais da região sul-mineira), informando
que o atendimento a essas comunidades rurais será analisado no planejamento da
empresa para os próximos anos.

Do Sr. Gemido Olímpio da Silva, Venerável Mestre da Loja Maçônica Estrela
Conquistense n° 75, cumprimentando a Casa pela aprovação do projeto de lei que
instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier.

Da Sra. Dalva Maria de Oliveira, ex-funcionária da MinasCaixa, enviando cópia de
carta endereçada ao Governador do Estado, solicitando seja resolvida a situação dos
ex-funcionários da instituição mencionada. (- A Comissão de Administração Pública.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.465/2001

Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 1998.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 1998.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer, nos

termos do § 1* do art. 218 do Regimento Interna
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.466/2001

Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 1999.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 1999.
Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer,

nos termos do § 1° do art. 218 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1467/2001

Declara de utilidade pública a Fundação Sena Lima, com sede no Município de
Governador Valadares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Sena Lima, com sede no

Município de Governador Valadares.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 3 de abril de 2001.
Anibrósio Pinto
Justificação: Fundada em 1991, a Fundação Serra Lima é uma entidade sem fins

lucrativos, encontra-se em regular funcionamento há quase dez anos, cumprindo
rigorosamente as suas disposições estatutárias.

Tem como objetivo a promoção e a veiculação de programas informativos e
culturais por meio de radiodifusão e do jornal "Diário do Rio Doce".

A entidade promove o Showriso e vários projetos culturais.
E oportuna a iniciativa proposta de conceder à instituição o título pleiteado. Para

tanto, contamos com o apoio dos nossos pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.468/2001
Declara de utilidade pública a Creche Sonho Realizado, com sede no Município de

Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Sonho Realizado, com sede

no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2001.
João Pinto Ribeiro
Justificação: A Creche Sonho Realizado foi fundada em 1216187 e vem prestando

relevantes serviços.
Nos últimos três anos, cuidou de, aproximadamente, 300 crianças, na faixa etária de

2 a 6 anos, em horário integral, promovendo, além da satisfação das necessidades
básicas, outras atividades importantes, como passeios, gincanas e brincadeiras- Suas
atividades são essencialmente filantrópicas, e os membros de sua diretoria, pessoas de
reconhecida idoneidade moral, não recebem nenhuma remuneração pelas atividades
exercidas.
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À vista dos motivos expostos, esperamos poder contar com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.469/2001
Autoriza o Estado de Minas Gerais a reduzir a alíquota do ICMS incidente sobre o

leite.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizada a redução da alíquota do ICMS incidente sobre o leite e

seus derivados para 7% (sete por cento).
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2001.
Chico Rafael
Justificação: Ao propor este projeto de lei, objetivamos permitir que o Estado

reduza a alíquota do ICMS incidente sobre o leite a fim de impedir a saída de usinas
de beneficiamento de leite de Minas Gerais.

Há de se preservar o produtor mineiro, responsável por mais de 30% da produção
de leite, o que representa um movimento financeiro de R82.000.000.000,00.

Não resta a menor dúvida de que, se Minas não reduzir a aliquota do ICMS
incidente sobre o leite, irá tornar-se mero fornecedor de leite para as grandes usinas
sediadas em outros Estados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.470/2001
Institui o Certificado-Cidadão e o Selo-Cidadão no âmbito do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam instituídos o Certificado-Cidadão e o Selo-Cidadão, a serem

concedidos às pessoas jurídicas ou pessoas fisicas que contribuírem com os Fundos
Municipais ou Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, confonne o
disposto no art. 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único - Para fins de concessão do Certificado e do Selo, os Conselhos
Municipais da Criança e do Adolescente, quando beneficiados, encaminharão
documento comprobatório da doação ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente.

Art. 2° - Para o Certificado e o Selo, a que se refere o artigo anterior, ficam
instituídos o Grau Ouro e o Grau Prata, correspondentes ao valor doado, na seguinte
proporção:
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1 - as pessoas jurídicas ou pessoas fisicas que contribuírem com valor inferior a

1% (um por cento) de sua arrecadação receberão o Selo e o Certificado no Grau Prata;
II - as pessoas jurídicas ou pessoas fisicas que contribuírem com valor igual ou

superiora 1% (um por cento) de sua arrecadação receberão o Selo e o Certificado no
Grau Ouro.

Art. 3° - As pessoas jurídicas ou as pessoas fisicas contempladas com o Certificado
referido no "caput" do art. 1° poderão utilizar o Selo em seus produtos e serviços.

§ 10 A validade do Selo e do Certificado coincidirão com o exercício fiscal em que
for feita a doação.

§ 2' - Constará no Certificado:
1 - a data e o número da lei que reconheceu o Certificado;
II - o nome da pessoa jurídica ou da pessoa fisica reconhecida;
III - o local da sede da pessoa jurídica ou do domicilio da pessoa fisica.
Art. 40 - O Certificado-Cidadão será concedido conjuntamente pelo Governador do

Estado de Minas Gerais e pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Art 50.. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a contar da
data de sua publicação.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2001.
Edson Rezende
Justificação: A criação do Certificado-Cidadão e do Selo-Cidadão vem ao encontro

da campanha deflagrada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal e corroborada por esta Casa, sendo essa campanha um desdobramento do
seminário legislativo sobre os dez anos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
realizado em novembro do ano passado. A importância dessa campanha e o
reconhecimento dos empresários que dela participem devem ser amplamente
divulgados, pois a conscientização dos cidadãos diante dos problemas sociais é um
fator imprescindível para a mudança do cenário nacional. Entendemos ser essa causa
merecedora do apoio de nossos colegas parlamentares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Trabalho para parecer, nos
termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.471/2001
Declara de utilidade pública o Centro Espírita João Batista, com sede no Município

de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita João Batista, com

sede no Município de Santos Dumont.
Art 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. Y - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 3 de abril de 2001.
Luiz Fernando Faria
Justificação: O Centro Espírita João Batista, sem fins lucrativos, tem por finalidade

a prática da caridade por meio da assistência social.
Em conformidade com seu estatuto, distribui gratuitamente medicamentos

homeopáticos, alimentos e vestuário às pessoas carentes que a ele recorrem,
satisfazendo, dessa forma, as suas necessidades mais prementes.

Além do mais, podemos constatar, com base na Lei n o 12.972, de 2717198, que a
entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão por
que esperamos a anuência dos nobres colegas à outorga do título declaratório
proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Educação, para deliberação, no termos do art. 188, c/c O art. 103, inciso J, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.47212001
Dispõe sobre a criação do Relatório de Impacto de Segurança Pública - PISE
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Relatório de Impacto de Segurança Pública - PISE -,

destinado a garantir a segurança pública da comunidade existente em região onde se
pretenda instalar:

1- unidade prisional;
II - unidade policial;
III - unidade ou centro de recuperação e de reabilitação de infratores ou de crianças

e adolescentes em conflito com a lei.
Art. 2° - Para efeito desta norma, considerar-se-á impacto de segurança pública

qualquer alteração nas condições de segurança pública da comunidade existente em
região onde se pretenda instalar unia das unidades citadas no art. 1°.

Art. 3° - O PISE será exigido para a instalação de uma ou mais das unidades citadas
no art. 1 e conterá:

- os objetivos e as razões do projeto, a sua relação e a sua compatibilidade com as
normas e políticas da área de segurança pública;

II - a descrição detalhada do projeto;
III - os resultados dos estudos de diagnóstico social da área de influência do projeto;
IV - a descrição dos prováveis impactos de segurança pública causados no período

de implantação e durante a operação da unidade ou do centro;
V - a caracterização da qualidade de vida social e de segurança da comunidade local

na futura área de influência, comparando as diferentes situações resultantes da adoção
do projeto e suas alternativas, bem como a hipótese de sua não-realização;

VI - a conclusão.
Art. 4° - O PISE será avaliado por equipe técnica multidisciplinar habilitada não

dependente, direta ou indiretamente, do proponente do projeto, a qual será
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responsável tecnicamente pelos resultados apresentados.

Art. 50 - o RISE será avaliado pelo Conselho Estadual de Criminologia e Política
Criminal, a que caberá decidir pela implantação ou não da unidade projetada.

Art. 60 - O RISE será acessível ao público, e suas cópias permanecerão à disposição
dos interessados, no órgão autor do projeto e no Conselho Estadual de Criminologia e
Política Criminal.

Parágrafo único - Ao determinar a execução do estudo de impacto de segurança e a
apresentação do RISE, o Conselho Estadual de Criminologia e Política Criminal
determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos
públicos e pelos demais interessados e promoverá audiências públicas para informar
sobre o projeto e o seu impacto de segurança pública e discutir o Relatório com ele
relacionado.

Art. 70 - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias, a
contar da data de sua publicação.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2001.
Márcio Cunha
Justificação: A instalação de unidades prisionais, de reabilitação e recuperação de

infratores e de crianças e adolescentes em conflito com a lei e, até mesmo, de
unidades policiais provoca, invariavelmente, alterações na vida social da comunidade
existente na região do estabelecimento. São notórios os casos em que a instalação de
penitenciárias e cadeias públicas desestabilixa a comunidade, gerando situações de
insegurança, aumento da criminalidade e violência.

E fundamental, por isso, que a instalação desses estabelecimentos seja sempre
precedida de acurada análise técnica, em que se avaliem, a par da necessidade de sua
instalação, as conseqüências sociais dela advindas. Somente assim se poderá aquilatar
o impacto da instalação do estabelecimento nas condições de vida da comunidade
local, bem como as possíveis alternativas existentes.

A proposição objetiva, portanto, tornar transparentes e revestir de caráter técnico os
projetos de instalação desses estabelecimentos, evitando-se implantá-los em regiões
cujas características sociais não o recomendem.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.473/2001
Dá a denominação de Estação de Tratamento de Esgotos Burle Marx á Estação de

Tratamento de Esgotos - ETE- Arrudas, situada no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. I' - Fica denominada Estação de Tratamento de Esgotos Burle Marx a Estação

de Tratamento de Esgotos - ETE - An'udas, da Companhia de Saneamento do Estado
de Minas Gerais - COPASA-MG -, situada no Município de Sabará.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2001-
Márcio Cunha
Justificação: A Estação de Tratamento de Esgotos - ETE - Arrudas, da COPASA-

MG, é uma obra em defesa do meio ambiente e da população, pois vai beneficiar os
rios das Velhas e São Francisco. Concluída, estará capacitada para remover 90% da
carga orgânica e de sólidos dos esgotos domésticos e industriais coletados em Belo
Horizonte e Contagem, lançadas no ribeirão Arrudas.

Está instalada numa área de 638.400m 2 na região de Marzagânia, no Município de
Sabará, e possui uma extensa área verde.

Em 3/4/92, realizamos, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, um seminário para
tratar das questões sanitárias e da recuperação da bacia do Arrudas, bem como um
futuro tratamento dos esgotos até então lançados no ribeirão. Na ocasião, pudemos
contar com a presença e o conhecimento do paisagista Roberto Burle Marx, a quem
tive a honra de indicar para receber o titulo de Cidadão Honorário de Belo Horizonte,
no ano de 1987.

Por sua preocupação com nossa cidade, o paisagista fez questão de conhecer de
perto o local onde seria instalada a ETE e aconselhou que se fizesse a recomposição e
a melhoria da área verde na região. E a dimensão dessa obra que nos leva a sugerir
seu nome, pois está ligado à história do paisagismo nacional, sendo um dos brasileiros
mais consagrados no exterior. O Parque das Mangabeiras é obra sua.

Burle Man faleceu em 1994, aos 82 anos de idade, mas sua obra floresce.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art 103, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 147412001
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Menor Creche Mãe

Jovelina, com sede no Município de Ipaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Menor

Creche Mãe Jovelina, com sede no Município de Ipaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2001.
Djalma Diniz
Justificação: Trata-se de entidade que tem por finalidade promover ações e serviços

filantrópicos que possibilitem, principalmente, o ingresso de crianças na creche
mantida pela Fundação, atendendo as suas necessidades de nutrição, recreação,
educação e saúde, bem como prestando serviços de assistência social a famílias
carentes.
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A referida Fundação funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica,

sua diretoria é idônea e não remunerada pelo exercício dos cargos.
Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.475/2001
Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento da Criança, com sede no

Município de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento da

Criança, com sede no Município de Varginha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 200L
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Centro de Desenvolvimento da Criança, de natureza beneficente e

sem fins lucrativos, possui como finalidades precípuas a promoção da saúde,
educação e desenvolvimento das crianças e adolescentes, bem como a defesa de seus
direitos.

Procura, também, integrar e dinamizar ações voltadas para o bem-estar desse
segmento social, além de buscar a conscientização da comunidade quanto a suas
potencialidades, levando-a a responder aos anseios da sua população jovem.

Além do mais, a entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas à outorga
do titulo declaratório pretendido.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 101, inciso 1, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.077/2001, do Deputado Cabo Morais, solicitando seja consignado nos anais da

Casa voto de congratulações com o Sr. Apolo Heringer Lisboa pela passagem do
quarto aniversário do Projeto Manuelzão. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N°2.078/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulações com a jornalista Fabiana Lemos, do jornal
"Estado de Minas" pela matéria sobre medicamentos prejudiciais à saúde publicada
na edição de l°14/2001. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.07912001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhado à
Secretaria da Justiça o pedido de transferência do detento Eduardo Ferreira de Sousa
da cadeia de São Joaquim da Barra, no Estado de São Paulo, para a cadeia pública de
Montes Claros.
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N°2.080/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhado

à Secretaria da Justiça pedido formulado pela Sra. Aparecida Anibrósio Coelho de
Matos em favor do detento Jordane. (- Distribuídos à Comissão de Direitos
Humanos.)

N°2.081/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulações com o jornalista Angelo Oswaldo de Araújo
Santos, Secretário da Cultura, pela conquista da Medalha de L'Ordre des Arts et des
Lettres, concedida pelo Ministério de Cultura da França. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.082/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulações com a jornalista Mírian Pinheiro, do jornal
"Estado de Minas" pela matéria "Filhos são para sempre". (- A Comissão de
Transporte.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Edson Rezende.
Proposição Não Recebida

- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento
Interno, a seguinte proposição:

REQUERIMENTO
Do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja o Projeto de Lei n° 1.439/2001

também distribuído à Comissão de Direitos Humanos. (- Idêntica proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Edson Rezende.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação, de

Direitos Humanos, de Fiscalização Financeira (2) e de Transporte e dos Deputados
Dirnas Rodrigues, Elaine Matozinhos, Marcelo Gonçalves (2) e Maria Olivia.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira.
• Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente. Srs. Deputados e Deputadas,

pessoas que nos visitam hoje, como Presidente da Comissão de Política Agropecuária
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, venho acompanhando o grande esforço
que está sendo feito pela União, pelo Estado e pelos municípios para levar energia
elétrica a toda a região rural mineira. As metas são realmente ambiciosas: pretende-se
beneficiar 1 milhão de pessoas até 2003, com um investimento de cerca de
R$400.000.000,00, estando prevista a cobertura de 100% do campo mineiro-

Há que se louvar o grande esforço que vem sendo feito com determinação pela
CEMIG e pela ELETROBRAS, respectivamente através dos Programas Lumiar e Luz
no Campo. Há que se reconhecer igualmente a vontade política que determinou a
criação desses programas.

Hoje, mais do que nunca, energia elétrica é sinônimo de melhores condições de
vida para o homem do campo. E ela que pennite ao produtor e sua família o uso de
aparelhos considerados indispensáveis à vida doméstica. E ela também que põe e
homem do campo em contato com o mundo através da informação do rádio e da
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televisão.

Propiciar ao homem do campo o acesso à notícia quase simultâneamente ao seu
acontecimento significa dar-lhe oportunidade de interferir no próprio desdobramento.
Significa criar condições reais para que possa gozar em plenitude sua condição de
cidadão.

Mas, a energia elétrica é hoje, para o produtor, mais do que uma exigência de
conforto e de exercício da cidadania. E também urna condição de sobrevivência
enquanto categoria social. Verdade é que a produção rural, em face das crescentes
exigências do mercado e da competição, não pode dispensar essa conquista que nem
mais tão recente é na história humana.

Os fatos são irrefutáveis: é a energia elétrica que garante, por exemplo, o
bombeamento da água para a irrigação e para a manutenção dos rebanhos; o preparo,
na propriedade, de ração para a alimentação do gado; e o processamento industrial da
produção no local de origem, através de sofisticadas máquinas ou de equipamentos
mais rudimentares como moinhos e engenhos.

A falta de energia elétrica no campo pode inviabilizar, hoje, a produção do leite, de
importância fundamental para a sociedade, por sua natureza distributiva, e para a
economia do Estado, por seu peso específico no setor agropecuário. O leite, agord, por
imposição dos avanços tecnológicos e pelas exigências de qualidade do metado,
passou a ser resfriado no local em que é produzido. Assim, o produtor rural que não
conta com energia elétrica não tem mais condição de produzir leite. A tradicional
visão do latão de leite exposto ao sol e à chuva nos postos de coleta à beira das
estradas já pertence ao passado. Cooperativas como as de Curvelo e de Sete Lagoas -
para citar uns poucos exemplos - não mais recebem o produto naquela forma de
acondicionamento. Caminhões com tanques térmicos, que percorrem as propriedades
rurais em dias alternados, encarregam-se do transporte do leite resfriado localmente,
totalmente livre de bactérias.

Se os Programas Lumiar e Luz no Campo não atingirem suas metas no prazo
previsto, milhões de produtores serão obrigados a abandonar sua atividade.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado João Batista de Oliveira, V.
Exa., como Presidente da Comissão de Agropecuária, tem-se batido, ao longo dos
anos, por uma presença mais pujante da CEMIO e do Governo do Estado nesse
trabalho de levar a energia elétrica aos mais distantes rincões do Estado. Existem
projetos correndo o risco de ser paralisados - como o Jaiba -, devido ao alto custo da
energia elétrica.

Cumprimentando-o por suas palavras, peço licença para mudar de assunto e falar de
algo que interessa a todos. Anteontem, o Prefeito de Joaquim Felicio, Elmar, que está
fazendo grande administração, foi vitima de atentado, sendo baleado. Demonstro, de
público, toda a indignação desta Casa contra esse ato covarde, pedindo à Secretaria da
Segurança Pública que tome as devidas providências e apure esse crime. O Prefeito
Elmar é pessoa séria, exemplar pai de família e goza de excelente reputação em
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Joaquim Felicio, cidade do nosso companheiro Deputado Wanderley Ávila. Graças
a Deus está salvo, não correndo risco de vida.

Agradeço a V. Exa. esse espaço que me foi concedido para apoiar o seu
pronunciamento e, ao mesmo tempo, cobrar da Policia Civil a prisão daquele
criminoso. Obrigado.

O Deputado João Batista de Oliveira* - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta.
Manifestamos nossa solidariedade ao Prefeito Elmar, de Joaquim Felício.

Essa compulsória renúncia ao campo pode ter efeitos dramáticos: provocar a queda
do nível de atividade no campo e, conseqüentemente, da renda rural; a redução do
número de empregos; e a liberação de novos contingentes migratórios para as grandes
cidades.

Essa crise atingiria Minas Gerais como um todo, já que praticamente todos os
municípios mineiros - inclusive a Capital - são produtores de leite. Daí, o temor do
quanto a economia mineira - tão vinculada à produção agropecuária, especialmente ao
léite - pode declinar com quedas expressivas na produção rural e com a retirada de
milhões de produtores da atividade.

O sucesso dos Programas Lumiar e Luz no Campo, ao contrário, poderá garantir o
retomo à atividade agropecuária daqueles que se viram forçados a abandoná-la. Pode
permitir que produtores realmente vocacionados continuem na atividade, podendo
ampliá-la e qualificá-la. A formação de rebanhos mais especializados, que, além da
alimentação natural, requer a produção de rações na própria fazenda, é também
condição de sobrevivência num mercado que a cada dia exige produtos com maior
qualidade.

E necessário que se faça a pergunta: quem ganha com a energia elétrica no campo?
Ganha o produtor, que, além de poder continuar na atividade em condições razoáveis
de conforto e em dia com o mundo, vai melhorar seus rendimentos e acionar cadeias
produtivas como a do leite; ganha a economia de Minas, beneficiada com uma maior
produção e o fortalecimento do seu mercado interno: ganha o próprio Estado, por ser
ele o proprietário da concessionária de energia elétrica, por aumentar sua capacidade
de arrecadação e de sua qualificação para atrair novos investimentos.

Há ainda outro ganhador, raramente lembrado, mas que auferirá lucros altíssimos
com a chegada da energia elétrica a todo o território mineiro: é a industria brasileira
de eletroeletrônicos.

A experiência advinda do exercício da Presidência da Comissão de Política
Agropecuária já nos deu a comprovação de que urna propriedade em que se vai
instalar energia elétrica, num horizonte de dois anos, vai se equipar com nada menos
que 12 tipos de aparelhos eletroeletrónicos.

No mínimo, serão adquiridos nesse tempo urna geladeira (R$600,00); um televisor
(RS 450,00); um aparelho de som (R$300,00); uma motobomba (R$300,00); um
ventilador (R$50,00); um rádio (R560,00); um liquidificador (R$50,00); um ferro
elétrico (RS50,00); um chuveiro elétrico (R$20,00); e lâmpadas (R510,00). Se a
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propriedade for produtora de leite, necessariamente serão adquiridos um conjunto
desintegrador-ensiladeira-motor (RSL200,00) e um tanque de expansão (R53.000,00).
Serão gastos, assim, quase RS7.000,00.

Os ganhos da industria de eletroeletrônicos serão maiores ainda quando se raciocina
além dos lucros com a aquisição primária de aparelhos. Há também um mercado
secundário, de substituição, em que o consumidor procura sempre acompanhar os
lançamentos da indústria e faz a substituição dos aparelhos que, em virtude da
constante evolução tecnológica do setor, não atendem mais suas necessidades.

Não é exagerado afirmar que os grandes volumes de recursos que a indústria de
eletroeletrônicos deve movimentar com a chegada da energia ao meio rural serão
muito superiores aos que a União, Estado e municípios estão investindo desde 1999
para tirar da escuridão e do atraso toda a área rural mineira.

E mais do que justo, portanto, que União, Estado e municípios convoquem a
indústria brasileira de eletroeletrônicos a participar do grande esforço que está sendo
empreendido para ajudar a desenvolver o campo por meio da energia elétrica.

Para implementar esse necessário debate, propomos que a própria indústria crie um
findo especial gerido por suas entidades representativas, que centralize e administre
sua contribuição para esse grande esforço nacional.

Participando dessa iniciativa, a indústria brasileira de eletroeletrônicos, além de
investir na ampliação do seu mercado, terá muito do que se orgulhar. Ela estará
contribuindo também para a irradiação de luz sobre a escuridão, para fazer
transparecer, tomar evidentes pessoas, valores e modos de vida que estão na origem
da constituição de nossa sociedade, de nossa identidade como povo e nação.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, comunicamos a V. Exas. que
apresentamos requerimento na Comissão de Política Agropecuária, propondo a
realização de audiência pública para debater os Programas Lumiar e Luz no Campo. E
nossa intenção aprofundar, nessa audiência, as questões que aqui, preliminarmente,
levantamos. Muito obrigado.

O Deputado Chico Rafhel (em aparte) - ilustre Deputado João Batista de Oliveira, a
quem tenho a honra de acompanhar na Comissão de Agricultura desta Casa, estou
acompanhando, no pronunciamento de V. Exa., a preocupação quanto à eletrificação
do setor rural no Estado de Minas Gerais. E uma preocupação que tem a sua razão de
ser, uma vez que a necessidade de energia elétrica é um mecanismo que vai
proporcionar o desenvolvimento do campo. Mas quero manifestar a minha
preocupação com relação ao que está ocorrendo no setor leiteiro do Estado. Temos
acompanhado pela midia que o laticínio da Parmalat da cidade de Itamonte está para
ser fechado, segundo eles porque não há produção de leite suficiente para manter a
fábrica em funcionamento. Daí a nossa preocupação com o que está havendo em
Minas. Precisamos levar avante um projeto de eletrificação rural, mas, se não dermos
condições, principalmente tributárias, para que os nossos produtores de leite
continuem estimulados a produzir leite, não encontraremos o desenvolvimento que
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queremos.

Por isso, já se encontra na Comissão de Agricultura requerimento de minha autoria
e também do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, do Sul de Minas, para realizarmos,
amanhã, audiência pública na Casa, quando também debateremos a tributação do leite
no Estado para que continue sendo a grande bacia que sempre foi no Brasil. Muito
obrigado.

O Deputado João Batista de Oliveira* - Agradeço ao Presidente e ao Deputado
Chico Rafael e aproveito para convidar os produtores e as entidades para a nossa
audiência de amanhã, na Comissão de Agropecuária, atendendo ao requerimento de
autoria dos Deputados Chico Rafael e Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Conhecido por Gerais, o nosso Estado difere de todos os

outros do País. Já dizia o poeta: "Minas são muitas". Minas é bela por natureza. De
norte a sul, de leste a oeste, ficamos extasiados ao percorrermos um Estado com tanta
diversidade. A tranquilidade das montanhas é encontrada em todo o Estado. Junto às
montanhas, nossas reservas biológicas, áreas de proteção ambiental e reservas
particulares do patrimônio natural das nossas Gerais. Nossas nascentes e nossas grutas
estão interligadas às nossas montanhas. No sopé das montanhas encontramos as
nossas cidades históricas. A arte barroca trazida pelos portugueses encontrou terreno
fértil em Minas Gerais. Manifestou-se com vigor na arquitetura, na música, na pintura
e na escultura. Nas cidades históricas, a força religiosa e o maior acervo barroco
brasileiro. Espalhadas por todas as regiões de nosso Estado, as estâncias
hidromineirais se transformaram em atraentes pólos turísticos, despertando o interesse
de pessoas de todas as partes do Brasil. Mãos, argila, fios e teares. Metal, agulha e
papel. Algodão. Inspiração e habilidade. Nosso artesanato assegura a subsistência de
milhares de famílias, que passando de geração em geração as técnicas do oficio,
ajudam a manter viva uma tradição secular. Rica e apreciada, a cozinha mineira está
ligada à nossa história desde o final do século XVII. Saborosa e variada, nossa
culinária é a mais típica do Brasil. O ritual de preparo da comida mineira exige quase
sempre utensílios especiais, como as panelas de barro ou de pedra-sabão. O fogão a
lenha também é indispensável para assegurar a qualidade da iguaria. Tua-gosto para a
cachaça, antes; doce de figo, de leite ou de laranja e queijo-de-minas, depois.

O mineiro precisa descobrir Minas Gerais. O mineiro precisa conhecer este Estado
tão rico para, posteriormente, conhecer o Brasil. Minas é rica em belezas naturais
jamais vistas.

No Norte, as pedras preciosas e semipreciosas em nossa Teófilo Otôni. No Sul, o
cristal em Poços de Caldas nada fica a dever ao cristal de Murano. A técnica adotada
em Poços foi trazida por italianos e ainda hoje é aplicada.

O artesanato em argila do vale do Jequitinhonha, retratando figuras humanas, difere
da cerâmica de Monte Sião. 0 tear de Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, preserva
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uma tradição milenar. Pirapora mantém suas carrancas para espantar os maus
espíritos; talvez, Srs. Deputados, por pouco tempo, já que o Velho Chico está
morrendo.

Praia de água doce, Minas tem. Está lá na minha Lagoa da Prata, minha terra natal,
conhecida como Terra do Sol e dos Canaviais. Monte Alegre de Minas, chamada
Terra do Abacaxi, lá no Triângulo, vem ao encontro de Conceição das Pedras, Terra
da Banana, no Sul de Minas. O vinho de Andradas e a famosa cachaça de Salinas
retratam a diversidade das nossas Gerais.

Uso, neste momento, e usarei sempre, esta tribuna, como Presidente da Comissão
de Turismo, Indústria e Comércio, para mostrar a todos os mineiros que Minas Gerais
pode encontrar o seu caminho. E sabido que a maior indústria do mundo é o turismo.
Turismo é cultura. Turismo é lazer. Turismo é divisa. Turismo é a indústria que não
polui. Recursos hídricos, minerais, florestais e paisagísticos abundantes constituem
uma vantagem estratégica de que Minas Gerais dispõe, para assegurar o seu processo
de desenvolvimento econômico-turístico.

Queremos sensibilizar os agentes de turismo a levar o mineiro a descobrir Minas,
conhecer suas montanhas, grutas, rios, igrejas e museus, e, só assim, nosso povo
passará a conhecer a nossa cultura, a nossa história.

Queremos sensibilizar os veículos de comunicação para que dêem um espaço maior
na divulgação do potencial turístico de nossa Minas Gerais.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que a TV Assembléia dê o primeiro passo,
divulgando as nossas belezas e as nossas riquezas. Que a TV Assembléia incentive o
mineiro a conhecer Minas, porque Minas é bela.

Infelizmente, o turismo também enfrenta problemas. Gostaria de mencionar aqui
dois fatos que vêm nos preocupando neste momento: a situação do Município de São
Lourenço, estância hidromineral do Sul de Minas, que tem como principal ponto
turístico o nacionalmente famoso Parque das Aguas, a qual poderá ter seu
abastecimento de água comprometido, em conseqüência da exploração desordenada
das águas minerais. A questão não é só de sobrevivência da população de 35 mil
habitantes, mas de ver ameaçada a maior fonte de renda do município, tipicamente
turístico.

Apresentei um requerimento na Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
solicitando a realização de uma audiência pública em São Lourenço, onde represento
o PSDB, para tratar do assunto, juntamente com as autoridades competentes.

Outro assunto importante, Srs. Deputados, é referente à febre amarela e à dengue. A
febre amarela se instalou no Oeste de Minas e já matou 17 pessoas. O cartão de
vacinação virou passaporte nas mãos dos habitantes ou daqueles que se dirigem a
nossa região, muito procurada pelos turistas. Nas rodovias, faixas convidam as
pessoas a se vacinar e alertam: o Oeste de Minas é área de risco. E eu pergunto: se a
febre amarela é urna infecção que ocorre em toda a América, e a vacina é de baixo
custo, por que o Governo espera que a doença se instale para posteriormente imunizar
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nossa população, já tão sofrida?

Acompanhada da febre amarela, a dengue chegou para ficar no Oeste de Minas. Em
Lagoa da Prata virou epidemia. Lá se pergunta: quem ainda não teve dengue?

Precisamos realmente de uma saúde pública mais eficiente e mais eficaz. Em nome
do povo do Oeste de Minas, apresento meu protesto junto aos Governos Estadual e
Federal contra a situação em que se encontram os municípios atingidos e o risco de
contaminação do restante do Estado.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Muito obrigado, Deputada Maria
Olivia. Cumprimento V. Exa. por seu pronunciamento tão oportuno e pela
importância do alerta que faz à Casa e a todos os mineiros. O turismo é uma atividade
fundamental no mundo atual, pois é a indústria moderna, que não polui. E Minas
Gerais apresenta inúmeras possibilidades a serem exploradas, como o turismo
ecológico e o histórico, com nossas tradições, cultura e artes. Temos um mundo
inteiro a revelar e preservar para as flituras gerações.

Não há ninguém melhor que V. Exa., com sua sensibilidade para as questões
culturais do nosso Estado e com seu conhecimento do interior e da vida de Minas
Gerais, para comandar, na Assembléia Legislativa, essa mobilização em defesa da
valorização do turismo, pois todos os povos do Pais e do mundo devem visitar Minas
Gerais, a começar por sua própria gente, que conhece outras regiões que não as suas
de origem.

Peço licença, aproveitando mais 1 minuto do tempo que V. Exa. gentilmente me
cede, para trazer aqui uma denúncia. E preciso perguntar ao Governo, ao Sr.
Governador Itamar Franco, que ninguém sabe onde está no momento - sabemos
apenas que está fazendo campanha -, por que até hoje, dia 3 de abril, a escala de
pagamento dos servidores públicos não foi anunciada. Ele foi eleito com a promessa
de pagar o funcionalismo até o primeiro dia útil de cada mês. O Governo passado
cumpriu rigorosamente seu compromisso de começar a escala até o quinto dia útil - o
que podemos provar-, e agora já estamos no terceiro dia do mês de abril, e não saiu a
escala de pagamento dos funcionários.

E um desrespeito. Onde estão as lideranças sindicais do funcionalismo? Onde está o
Sr. Renato Barros? Eles "pelegarain"? Foram corrompidos pelo Governo? Estão
tomando cafezinho com pão de queijo no Palácio da Liberdade? Há alguns dias, liguei
a TV Assembléia e vi o chamado líder sindical, Dr. Renato Barros, ao lado do
Governador, agradando-o, incensando-o.

Qual é a legitimidade que ele tem? Por que ele e todos os outros líderes não cobram
isso do Governo? A escala de pagamento nem foi anunciada. Não estou dizendo
apenas que não foi cumprida. E já estamos no dia 3 de abril. Muito obrigado.

A Deputada Maria Olivia - Agradeço ao Deputado Amilcar Martins. Lembro a
todos que o funcionalismo público votou no Itamar Franco.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Muito obrigado. Cumprimento V. Exa.
pelo trabalho que vem desenvolvendo nesta Casa e à frente da Presidência da



100
Comissão de Turismo. Fiz um requerimento a sua Comissão para que faça uma
visita à cidade de Montezuma, que possui águas quentes, como a cidade de Caldas
Novas. Investiremos na região, asfaltando a rodovia que leva a nossa cidade, por meio
do PRODETUR. E necessário que a Comissão agende essa visita o mais rapidamente
possível, para que conheça um local muito bonito. Temos de investir no turismo, pois
gera emprego, traz divisas e melhorará muito aquela região.

A Deputada Maria Olivia - Informo ao Deputado Dimas Rodrigues que o seu
requerimento já foi aprovado em nossa Comissão. Agilizaremos a visita a
Montezuma. Muito obrigada, Sr, Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.
• Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da

TV Assembléia, trataremos de vários assuntos. Primeiro, gostaria de tranqüilizar a
população do Norte de Minas com relação à saúde do Prefeito Elmar, de Joaquim
Felicio, covardemente agredido, no domingo, com um tiro nas costas. Já pedimos
providências à Polícia Civil para a apuração e a punição dos culpados.

A segunda questão é com relação a um compromisso do Governador Itamar Franco,
feito no Governo itinerante em Montes Claros, relativo ao equipamento de poços
artesianos tamponados. No ano passado, foi liberada a primeira parcela dos
equipamentos de poços artesianos. Há 30 dias, enviamos correspondência ao
Governador, pedindo urgência na liberação da segunda parcela. Tivemos noticia de
que o CEDEC e a COPASA estão ultimando os preparativos para a licitação, a fim de
colocar mais de 250 poços artesianos em funcionamento, levando água para a nossa
querida e sofrida terra.

Parabenizo a direção de duas escolas superiores da cidade de Montes Claros: a
Faculdade Pitágoras, que implantou os cursos de Turismo, de Hotelaria e de
Fisioterapia. Tivemos a oportunidade de assistir à aula inaugural e de perceber como
foi bem elaborada a montagem dessa Faculdade, com laboratórios em nível do
Primeiro Mundo, fazendo com que Montes Claros, cada dia mais, tome-se uma cidade
universitária.

Parabenizo o Instituto Santo Agostinho, que dará cursos superiores, na área de
assistência social, e de comércio exterior, dizendo aos montes-clarenses que aquela
unidade, que tem como Diretores o Prof. Eunápio, o Prof. Marcos Fábio, o Prof.
Mércio, entre outros, e o empresário vitorioso Carlos Umberto, conseguiu, por meio
da OAB de Minas Gerais, parecer favorável para o vestibular, ainda em agosto, para o
curso de Direito.

O IPSEMG, chefiado por João Diniz, tendo, na sua Superintendência do Interior, o
Dr. Roberto Bittencourt, entre outros, vem trabalhando, desde o início do Governo,
com muito acerto, corrigindo problemas, instituindo programas de saúde da família,
colocando o pagamento dos hospitais e médicos em dia, atendendo a um número cada
vez maior de servidores públicos estaduais e municipais.
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Aproveitamos a presença do Deputado Amilcar Marfins para despolitizar ocaso

do atendimento dos funcionários públicos da Prefeitura de Contagem. Existe uma
dívida, e há vontade, por parte do IPSEMG, de renegociá-la a fim de manter o
atendimento da população. O Superintendente de Finanças, o Sr. Walter, procurou a
Prefeitura para fazer essa composição, atendendo ao funcionalismo. Também o
Prefeito Ademir Lucas tem interesse no progresso de Contagem. Convido o Deputado
Amilcar Marfins a que façamos o elo de ligação para o diálogo entre o Prefeito
Ademir Lucas e a direção atual do JPSEMG, que vem conduzindo os destinos dessa
instituição de maneira impecável, a fim de achar a fórmula de solucionar o problema
de uma dívida advinda de vários mandatos. Com diálogo, certamente teremos a
solução do impasse.

Quanto ao transporte escolar, estive, no início do ano, com o Prof. Murílio Hingel,
com alguns Prefeitos do Norte de Minas, quando expomos a necessidade de se
tratarem desigualmente os desiguais Alguns critérios poderiam ser adotados para a
liberação da verba para a compra e a reforma de veículos para o transporte escolar.
Apresentamos a Murílio Hingel três critérios: que fossem priorizados os municípios
que tivessem os menores índices de desenvolvimento infantil; que fossem colocados
os municípios com os piores índices de desenvolvimento humano, como estava sendo
feito no Projeto Alvorada; e relacionado o número de alunos matriculados em zona
rural que têm que ser transportados. Fazendo isso, sabia que Secretário Murilio
}lingel corrigiria distorções, fazendo com que os municípios mais pobres de Minas
tivessem maior beneficio- O Secretário optou pela nossa sugestão, e hoje os
municípios contemplados são os que mais precisam. Estão tendo problemas devido à
inadimplência, mas pedimos aos Prefeitos que tentem solucioná-los até o dia 13 de
abril, a fim de que as populações das regiões carentes possam receber as verbas, que
lhes serão de muita utilidade.

Como último assunto, vamos nos referir ao que foi abordado pelo Deputado João
Batista de Oliveira, o Programa Lumiar e a questão da CEMIG. Pela constituição da
CEMIG, ela tem de aplicar em obras sociais 5% do lucro liquido. Mesmo com o
Lumiar oferecendo rentabilidade na zona rural, de mais de RI 1,110,10 por residência,
na Área Mineira da SUDENE, as contrapartidas para a população ou para as
Prefeituras estão ficando dificeis, e é quase impossível serem feitos os convênios na
velocidade que desejaríamos.

Queremos que o Presidente Djalma e o Diretor Dr. Aloísio Vasconceilos façam
uma avaliação, com base nos índices de desenvolvimento infantil e humano e no
tamanho dos municípios para que, além do Lumiar, se coloque essa verba de 5% do

' lucro liquido da CEMIG na Região Mineira da SUDENE, para que esse índice tão
absurdo de baixo desenvolvimento infantil possa ser corrigido. As vezes, uma simples
luz acesa fará com que o barbeiro se afaste da casa ou uma geladeira ligada fará
conservar o leite. Com isso, diminuirá a mortalidade infantil.

Estamos encaminhando, por escrito, esse pedido ao Presidente Djalma Morais e
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esperamos que a CEMIO, essa grande empresa que tanto orgulha os mineiros,
possa resolver, de maneira mais efetiva e eficaz, a questão da iluminação da zona
rural nas áreas pobres.

Ao conceder aparte ao Deputado Amilcar Martins, tenho a certeza de que nós dois
poderemos fazer a interface para que a população de Contagem, por seu Prefeito
Ademir Lucas, e a direção eficiente do IPSEMG possam achar a fórmula e
despolitizar o tema, fazendo com que a população venha a ser assistida.

Tenho a certeza de que é o que o Deputado Amilcar Martins quer, o que eu quero, o
que o Prefeito quer e o que o JPSEMG quer. Ofereço, com muito prazer, esse aparte
ao Deputado Amilcar Martins.

O Deputado Amilcar Marfins (em aparte)* - Obrigado, Deputado Arlen Santiago.
Acompanhei atentamente seu pronunciamento e, em primeiro lugar, coloco-me à
disposição para qualquer coisa em que possa ser útil.

Conhecemos, de longa data, o Prefeito Ademir Lacas, sua experiência política e
dedicação à população de Contagem. A Prefeitura de Contagem, o Prefeito, seus
auxiliares e Secretários não precisariam, em princípio, de intermediação para resolver
esse problema. O Prefeito reconhece a dívida que foi feita pelo Prefeito Paulo Matos
ao longo do ano 2000. Ele sabe que é uma dívida superior a R57.000.000,00, e foram
pagos só os meses de janeiro e fevereiro do ano 2000.

Curiosamente, Deputado Arlen Santiago, quem politizou a questão não foi o
Prefeito Ademir Lucas porque, mesmo estando inadimplente, ao longo do ano 2000,
os funcionários da Prefeitura de Contagem continuaram tendo atendimento normal
por parte do IPSEMG, durante dez meses. A Prefeitura era inadimplente, e eles foram
atendidos.

Foi só quando o Prefeito Ademir Lucas assumiu a Prefeitura é que surgiu o
problema do não-atendimento a essas pessoas. E digo mais: o Prefeito Paulo Matos
recolheu a parcela dos funcionários, dos servidores, mas não a repassou ao IPSEMG,
ou seja, na verdade, cometeu um crime. Então, quem politizou, no meu entendimento
e no do Prefeito Ademir Lucas, pelo que conversei com ele, foi o IPSEMG De
qualquer maneira, concordo que é preciso resolver o problema. Temos, sobretudo, que
estar atentos para atender a essa parcela da população, os funcionários modestos da
Prefeitura de Contagem, que precisam garantir o atendimento do IPSEMG.

Mesmo sabendo que o Prefeito não precisa e que seus Secretários não precisam de
intermediação, de qualquer forma, se puder ser útil. V. Exa. conte com a minha
colaboração. Ainda lhe agradeço o interesse, a preocupação em ajudar a Prefeitura e,
sobretudo, seus funcionários municipais. Muito obrigado.

O Deputado Aden Santiago* - Deputado Amilcar Martins, normalmente, durante a
mudança de Prefeito, sempre aparece uma quantidade enorme de dividas. Lembro-me
de urna frasejocosa do Prefeito de São Francisco: quando entregou a Prefeitura para o
sucessor, falou-se muito em divida. E o Severino disse que, se o Prefeito não estava
conseguindo resolver o problema das dividas, era para lhe devolver a Prefeitura, que
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iria resolvê-lo e ainda continuar administrando

Então, tenho a certeza de que, com a brilhante administração que o IPSEMO vem
fazendo, por sua seriedade impecável, agindo de maneira a atender o funcionalismo,
tudo se resolverá. Se a dívida cresceu em 2000, se parou antes de outubro ou em
janeiro, isso é de somenos importância. Com a sua participação, com a vontade do
Prefeito Ademir Lucas. que - tenho certeza - quer resolver o problema de Contagem, e
com a boa administração que o IPSEMG tem, vamos achar uma solução. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
• Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, público

presente, imprensa, vou ler o requerimento a que vou dar entrada nesta Casa hoje. (-
Lê:)

"O Deputado que este subscreve requer, nos termos regimentais, seja designado um
grupo de Deputados para, em nome desta Casa, realizar audiência com o Exmo. Sr.
Presidente da República e o Ministro de Minas e Energia para tratar sobre Fumas
Centrais Elétricas e a CEMIG".

A justificativa desse requerimento é a seguinte. (- Lê:)
"Fumas representa para a CEMIG um agregado de valor, tanto na produção elétrica

quanto na otimização do processo de transmissão. Com  a aquisição de Fumas pela
CEMIO, será dada continuação a um trabalho de investimento na qualidade de
barragens e turbinas, no desenvolvimento de novas técnicas, visando a melhorar o
atendimento à população mineira na preservação do meio ambiente, por meio de
atividades como: reflorestamento ciliar, recuperação de áreas degradadas, arborização
urbana, educação ambiental, piscicultura, limnologia, reservas ambientais,
planejamento geral para obtenção do licenciamento ambiental, estudos e relatórios de
impactos ambientais envolvendo diagnósticos, prognósticos e medidas mitigadoras,
amparo às necessidades sociais e econômicas das populações ribeirinhas.

A questão é de total relevância quando desejamos manter sob nossa égide a
administração de nossos tesouros, de nossas fontes de riqueza, sem desprezar a
tecnologia de outros centros, mas a partir do treinamento, já existente e praticado, de
nossos ilustres profissionais.

Permitir que Furnas seja explorada por qualquer outra empresa que não seja a
CEMIU toma-nos irresponsáveis por não zelar por nossos filhos. Que os
parlamentares desta Assembléia mineira visualizem a situação que ora se espelha: não
estamos de modo algum fechados a participações tecnológicas e importação de
conhecimentos de ponta, mas exigimos a deferência dessa confiança.

Apelo aos nobres colegas para o acatamento da proposta supracitada".
Nós, do PDT, somos radicalmente contra a privatização de Fumas. Pelos motivos

que li, fica, mais uma vez, ressaltado o nosso ponto de vista e o do nosso partido, não
só em Minas Gerais mas em todo o Brasil. Mas se algo acontecer com Fumas, que
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priorizem o nosso Estado, por intermédio da CEMIG, na aquisição de Fumas,
conforme justificativas dadas.

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Deputado Marcelo Gonçalves, agradeço-lhe
a oportunidade de aparteá-lo. Quanto à privatização de Fumas, como disse muito
bem, a Bancada do PDT considera-a inoportuna e altamente lesiva a Minas Gerais,
principalmente à CEMIG. Portanto, V. Exa. terá, sem dúvida alguma, o apoio desta
Casa. Sugiro, nesta oportunidade, que não apenas o Presidente da República, mas
também o Ministro de Minas e Energia esteja presente nessa audiência, para que dela
participe e verifique que nossa preocupação se justifica. Muito obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Acatando a sugestão do Deputado Bené Guedes,
vamos solicitar, no requerimento, também a presença do Ministro das Minas e
Energia. Falando sobre Fumas, como já disse, é muito importante, hoje, dentro da
CEMIG. Este requerimento é importante não só para o Estado, mas também para o
nosso Pais.

O Deputado Alvaro Antônio (em aparte)* - Deputado Marcelo Gonçalves,
felizmente temos Deputados que estão se preocupando com o problema de Fumas.
Como estamos vendo, pretendem fazer a desverticalização da CEMIG para facilitar os
caminhos e chegar à privatização. Fazem do complexo de Fumas 12 hidrelétricas.
Isso significa que Fumas abastece, mais ou menos, 40% do Sudeste brasileiro. E V.
Exa. sabe que o que pode capitanear a distribuição de energia elétrica é a geração.
Então, temos quatro fases: geração, transmissão, distribuição e comercialização.
Ainda agora, o Sr. Governador mandou um projeto para esta Assembléia Legislativa,
e não sei se já está no bojo desse projeto a exigência de se fazer um plebiscito para
decidir se vai-se privatizar ou não a CEMIG. V. Exa. está falando sobre Fumas, mas
estou aproveitando para cuidar da nossa CEIVIIG. Quanto ao que vem acontecendo
com Fumas, tivemos aqui um cientista de renome que foi frontalmente contra e
demonstrou as suas razões.

Esta Assembléia precisa fazer coro não só com V. Exa., mas também com outros
Deputados que discorreram sobre esse assunto, E muito importante a presença dos
estudantes nas ruas. Se participarem, como o fizeram na época das Diretas Já, tenho
quase certeza de que o Presidente da República tirará essa idéia da cabeça. Obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte do Deputado Alvaro Antônio.
Falarei, também, sobre a pouca vergonha que acontece nas estradas federais devido

aos radares escondidos. Isso é um crime contra a população, que já paga tantos
impostos. Todos os motoristas mineiros deviam manifestar-se contra esses radares
que ficam atrás das moitas e das árvores. A bancada federal mineira precisa levantar
sua voz contra essa situação. Deveria haver, pelo menos, indicação de que o radar está
em determinado local. Isso já se transformou num comércio. O maior comércio
existente hoje é o das multas. E uma afronta à sociedade mineira, para não dizer um
roubo contra o povo. Para falar com franqueza, dá vontade de parar o cano e quebrar
aquela porcaria de radar que fica escondido.
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Além de roubar, o Governo Federal não quer qualquer tipo de apuração. É

totalmente contra a instalação da CPI. Por quê? Tem medo de quê? A CPI existe para
apurar as denúncias, e não para condenar alguém. Aquele que não deve não teme- A
CPI tem de ser criada, doa a quem doer. Não entendo por que o Presidente tem medo
de que isso aconteça. Está criando corregedorias, dizendo que fará investigações. No
entanto, por que tais investigações não podem ser feitas pela CPI, que tem os meios
disponíveis para tal? Qual é o medo de Fernando Henrique?

A sociedade brasileira está questionando esse tipo de procedimento. Tenho a
certeza de que o Presidente está tentando tapar o sol com a peneira, não instalando a
CPI e promovendo a ação de corregedorias na Câmara e no Senado, a fim de que
apurem as denúncias. Isso deveria ser feito pela CPI, que, embora tenha sido proposta,
não conseguiu o número suficiente de assinaturas, pois o "corpo-a-corpo" do
Presidente foi mais forte.

Cozia muita tristeza, vou discorrer sobre o que aconteceu na região Centro-Oeste
mineira, com relação à febre amarela. Todas as cidades ficaram conhecidas por causa
dessa doença. Em Divinópolis não foi diferente. O comércio caiu mais de 80% com a
divulgação da noticia da febre amarela naquela região. Os meios de comunicação
deveriam ter um pouco mais de cuidado ao divulgar tais notícias. Existe a febre
amarela? Existe. No entanto, divulgar como foi feito é muito arriscado. Hoje
Divinópolis e toda a região Centro-Oeste carregam o peso da fama da febre amarela.
Realmente, houve casos em Pará de Minas e cidades vizinhas, em Torneiros. Em
Divinópolis não foi diferente.

O Secretário da Saúde do Estado e o Superintendente Regional de Saúde de
Divinópolis estão tomando as devidas providências. A comunidade do Estado de
Minas Gerais está consciente com relação à febre amarela. O movimento do comércio
de Divinópolis caiu cerca de 80% por causa das noticias sobre a febre amarela.
Garanto a todos vocês que Divinópolis é uma cidade sadia, é uma cidade onde a febre
amarela está totalmente controlada.

Quero também falar um pouco sobre o vale do Jequitinhonha, onde estive na
semana passada. Araçuaí, uma das cidades-pólos do Jequitinhonha, foi contemplada
pelo antigo Projeto Toriba, hoje Comunidade Solidária, que é um projeto que tira as
crianças e os adolescentes das ruas. A verba vem de recursos federais, juntamente
com a Secretaria de Esportes. A Prefeitura não entra com ajuda financeira nem com
despesa de alimentação. E, para surpresa nossa, a Prefeita de Araçual não quis assinar
esse convênio, porque entraria com quatro funcionários. Ela achou que, para tirar 500
crianças das mas, tirar quatro funcionários da Prefeitura seria um gasto muito grande.

Então, fica o meu protesto contra a Prefeita Cacá, de Araçuaí, pela não-assinatura
do convênio com a Secretaria de Esportes, para desenvolvimento do Projeto Esporte
Solidário. Aquela é uma região que merece todo o nosso carinho. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr, Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
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O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, subo a esta

tribuna para registrar e ressaltar urna reportagem veiculada pelo grande jornal "Estado
de Minas", no último domingo, na qual se relata, com muita propriedade, a situação
de contraste e, ao mesmo tempo, de penúria de alguns municípios da Grande BH. O
querido Deputado Alberto Bejani, no ano passado, com muita felicidade, já tinha feito
essa observação e, numa atitude de grandeza, solicitou à Presidência desta Casa que,
naquele instante, instituísse urna comissão especial para que a Assembléia
Legislativa, centro das questões administrativas e políticas do Estado de Minas
Gerais, promovesse um grande debate sobre a redistribuição do ICMS, mais
propriamente sobre o aperfeiçoamento e aprimoramento da famosa Lei Robin Hood.
Na reportagem do "Estado de Minas" de domingo, a jornalista Marta Vieira nos traz
uma triste realidade.

Toma-se imperativo o alerta à Assembléia Legislativa e, sobretudo, à Presidência
desta Casa, para que, breve - se possível, Sr. Presidente, hoje mesmo -' essa
Presidência tome a iniciativa de instalar essa comissão especial para discutir a
distribuição do ICMS no Estado. Vejam a manchete do "Estado de Minas": "Pobres e
ricos disputam espaço na nossa Grande 8H - Municípios da Grande BH convivem
com grandes diferenças nos indicadores econômicos e sociais".

Ribeirão das Neves e Ibirité têm a pior renda por habitante, Deputado Fábio Avelar.
Enquanto isso, Betim apresenta a melhor colocação nesse indicador. Ribeirão das
Neves convive com a pior renda por habitante, estimada em R$1.461,3 1. Já Ibirité,
minha terra natal, com 140 mil habitantes, tem a segunda pior colocação, com
RSl.844,00 por habitante. Betim, cidade felizarda, que tem um Deputado querido e
brilhante como o amigo Pinduca, possui renda de mais de R$13.000.00 por habitante,
de acordo com os estudos realizados pela conceituada Fundação João Pinheiro. Diz a
matéria: "As desigualdades sociais e dos indicadores econômicos no amontoado de
três dezenas de municípios em tomo da Capital impressionam o pesquisador José
Moreira de Souza, da Fundação João Pinheiro. Com  uru PIB de R$297.800.000,00 e
população de 250 mil habitantes, Neves, ao lado de Ibirité, são cidades tipicamente
exportadoras de mão-de-obra local".

Agora questiono, pergunto e indago: a Assembléia Legislativa, com seus Deputados
e Deputadas, vai se aquietar, não enxergando essa questão como prioridade? A
distribuição do ICMS vai ficar como se encontra? Com injustiças sociais que afligem
o nosso povo, envergonham a Assembléia Legislativa e Minas Gerais?

Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero cobrar publicamente: no ano passado, foi
acertado entre todos os Líderes partidários da Assembléia Legislativa que este ano, no
mês de março, se instalaria essa comissão especial para discutir o ICMS. Até hoje,
nada. A comissão não foi criada. Há municípios em estado de penúria e de miséria e
crianças passando fome, sem escolas e postos de saúde. Onde nos encontramos!

Faço um apelo, apresentando um requerimento para que o Presidente tenha a
dignidade e a hombridade de, no tempo mais rápido possível, instalar essa comissão
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especial. Ibirité não suporta mais esse sofrimento- Ribeirão das Neves não admite
mais essa pobreza. Esses municípios carentes não admitem, de forma alguma, esse
estado de injustiça. O ICMS, no pouco que resta ao Estado para legislar - e aí a
participação da Assembléia Legislativa se faz obrigatória -,tem 4,6% de seu montante
para ser redistribuído, para ser mais bem posicionado. E nós ainda não fizemos nada.

Portanto, Sr. Presidente, faço este apelo aqui e tomarei todas as providências
necessárias para que a Assembléia, o mais rápido possível, comece a participar. E
nossa obrigação. A Assembléia Legislativa de Minas é referência pela grandeza de
seus funcionários, pelos valores dos Deputados que se encontram aqui, numa missão
grande e relevante.

Reitero, com muita firmeza e determinação, aos ilustres membros da Mesa que
instalem essa comissão especial. Nós a aguardamos com muita ansiedade. A injustiça
tem de cessar, custe o que custar- Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

1' Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à 2
Parte da reunião, com a i Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 553 Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei n°s 1.087/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, e 1.28012000, do
Deputado Dilzon Melo; e dos Requerimentos n°s 1.961/2001, do Deputado Kemil
Kumaira, 1.967, 1.968 e 2.00812001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.988, 1.989
e 2.02712001, do Deputado Arlen Santiago, 1.991/2001, do Deputado Sávio Souza
Cruz, 1.995 e 1.996/2001, da Deputada Maria Olivia, 1.998/2001, da Comissão de
Direitos Humanos, e 2.017/2001, da Deputada Elbe Brandão; de Direitos Humanos -
aprovação, na 67 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.92212001, do Deputado
Pastor George; de Fiscalização Financeira (2) - aprovação, na 593 Reunião
Extraordinária, do Requerimento n° 1.88012001, da Comissão de Política
Agropecuária, na forma do Substitutivo n° 1; e, na 433 Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 1026/2001, do Deputado Arlen Santiago, na forma do Substitutivo
n° 1; e de Transporte - aprovação, na 64 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s
2.007 e 2.028/2001, do Deputado Arlen Santiago, 2.01112001, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 2.021 a 2.024/2001, dessa Comissão (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.271/2000, do

Governador do Estado, que revoga a Lei n° 11.085, de 30/4/99, que cria o Fundo
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SOMIvIA e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Edson Rezende em que solicita seja o

Projeto de Lei n° 1.439/2001 distribuído à Comissão de Direitos Humanos. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, não há

quórum para a continuação dos trabalhos; portanto solicito o encerramento da
reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para as
reuniões extraordinárias de amanhã, dia 4, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, ás 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 144a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 4/4/2001
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Suman... Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte (Ordem do Dia):
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Antônio Andrade;
discurso do Deputado João Leite; aprovação - Discussão, em turno único, do Veto
Parcial á Proposição de Lei n° 14.632; questão de ordem; chamada para recomposição
de quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Adeimo Carneiro

Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes
- Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ennano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Elely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Paulo Pettersen - Pedro Pinduca - Rêmolo
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Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado António Júlio) - As 9h13min, a lista de

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

l Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

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

Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado António Andrade,
solicitando inversão de pauta da reunião, de modo que os vetos às Proposições de Lei
n°s 14.632 e 14.609 sejam apreciados em primeiro e segundo lugares,
respectivamente. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Concordamos com o requerimento do Deputado Antônio
Andrade, porque refere-se a vetos apostos pelo Governador a projetos importantes.
Nós, da Oposição, nos reservamos o direito de encaminhar a votação desses vetos e
de discuti-los em Plenário.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.632, que
dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas de
domínio do Estado e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição
do veto ao art. 18 e pela manutenção do veto aos § 2° e 3° do art. 19.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, tendo em vista a importância da matéria e

verificando a inexistência de quórum para discuti-Ia, solicito o encerramento, de
plano, da reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, a
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

- O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados. Não há quórum para a

continuação dos nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para
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a reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4' REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia treze de março de dois mil e um.

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, Amilcar
Martins, Marcelo Gonçalves e Paulo Pettersen, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Glycon Terra Pinto
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente "ad hoc"
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e fixar dia
e horário de funcionamento das reuniões ordinárias da Comissão. A seguir, o
Presidente "ad hoc" determina a distribuição das cédulas de votação aos Deputados e
convida o Deputado Marcelo Gonçalves para atuar como escrutinador. Apurados os
votos, verifica-se a eleição do Deputado Glycon Terra Pinto para Presidente e do
Deputado Paulo Pettersen para Vice-Presidente, ambos com quatro votos. O
Presidente "ad hoc" proclama o resultado da eleição e passa a Presidência ao Vice-
Presidente eleito, que o declara empossado como Presidente. O Deputado Glycon
Terra Pinto assume a direção dos trabalhos, agradece a confiança nele depositada e
declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Paulo Pettersen. Após, sugere
aos parlamentares que as reuniões ordinárias sejam realizadas às quintas-feiras, às
14h30min, o que é aceito por todos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela - Dalmo Ribeiro Silva-

ATA DA 461 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Às quinze horas do dia quatorze de março de dois mil e um, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Maria Olivia, Gil Pereira e Pastor George,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Fabio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta. Em
seguida, a Presidência informa o recebimento de oficio da Câmara Comercial e
Industrial de Montes Claros manifestando preocupação com as alterações introduzidas
pela Assembléia Legislativa nas propostas relativa ao Fundo de Incentivo a
Industrialização e Fundo de Desenvolvimento da Indústria Estratégica; e de relatório
das atividades da Secretaria Municipal de Comércio e Indústria referente a 2000.
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Esgotada a 1 Parte da Reunião, a Presidência passa a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreeendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas a apreciação do
Plenário. Na ausência do Deputado Márcio Cunha, relator do Projeto de Lei n°
923/2000 em 2° turno, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado Pastor George,
que pede prazo regimental. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer do
relator, Deputado Fábio Avelar, pela rejeição das Emendas n°s 2 e 3, apresentadas em
Plenário, ao Projeto de Lei n° 1.189/2000. A Presidência passa à? Fase da ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de matéria de deliberação conclusiva das
Comissões. Submetido a votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Requerimentos n°s 1.820100, 1.850, 1.858 e rejeitados por unamidade os
Requerimentos n°s 1.890, 1.907/2001. A seguir, a Presidência submete a votação
sendo aprovados três requerimentos da Deputada Maria Olivia, solicitando seja
designado um consultor desta Casa para participar do Congresso Brasileiro de
Turismo a se realizar em Fortaleza-CE nos próximos dias 28/5 a 1°/612001;
solicitando uma audiência da Comissão com os Ministros do Esporte e do
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior e uma audiência desta Comissão com
os Secretários de Turismo e de Indústria e Comércio do Estado; requerimento do
Deputado Gil Pereira em que solicita se convidem o Ministro de Esportes e Turismo,
e o Secretário de Turismo para fàlar sobre o PRODETUR de Minas Gerais; e
requerimento do Deputado Fábio Avelar, solicitando a realização, em Belo Horizonte,
na primeira quinzena de agosto de 2001, de um encontro das Comissões de Turismo
das Assembléias Legislativas dos Estados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2001.
Maria Olivia, Presidente - Fábio Avelar - Pastor George.	 -
ATA DA 602 REUNIÃO, ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITUJÇAO E

JUSTIÇA
Às dez horas do dia vinte e sete de março de dois mil e um, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende, Agostinho Silveira,
Dilzon Melo, Márcio Kangussu e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento
das proposições a seguir relacionadas, para as quais designou relatores: Projetos de
Lei n°s 979/2000, 1.421, 1.422, 1.428, 1.429, 1.432, 1.439, 1.444 e 1.445/2001 -
Deputado Agostinho Silveira; 1.427, 1.436, 1.437, 1.440, 1.442, 1.447, 1.448 e
1.449/2001 - Deputado Márcio Kangussu; 1.425, 1.426, 1.430, 1.434, 1.435, 1.438,
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1.441 e 1.446/2001 - Deputado Dilzon Meio; 1.419, 1.420 e 1.431/2001 -
Deputado Sávio Souza Cruz; 1.357, 1.423, 1.424. 1.433, 1.443 e 14.50/2001 -
Deputado Ermano Batista; 1.361 e 1.403/2001 - Deputado Geraldo Rezende. Passa-se
à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade
dos Projetos de Lei n°5 837/2000 na forma do Substitutivo n° 1; 1.289/2000 com as
Emendas nos 1 e 2; 1.388/2001 com a Emenda n° 1 e 1.399/2001(relator: Deputado
Ermano Batista); 1.139 na forma do Substitutivo n° 1, 1.310, 1.337 e 1.350/2001 este
com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Márcio Kangussu); 1.20012000 e 1.392/2001
(relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.279 e 1.297/2000 este com as Emendas 1 e
2 (relator. Deputado Dilzon Meio); 1.314/2000 (relator: Deputado Sebastião Costa);
133612000 com as Emendas n

o
s 1 a 5 (relator: Deputado Geraldo Rezende) e os

pareceres que concluem pela inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela
ilegalidade dos Projetos de Lei n

o
s 1.295 e 1.304/2000 e 1.382/2001 (relator:

Deputado Dilzon Melo) e 1.358/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira). O
Projeto de Lei n° 1.347/2001 teve a discussão do seu parecer adiada em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista. O Projeto de Lei
Complementar n° 3312000 recebeu parecer concluindo por sua constitucionalidade,
legalidade ejuridicidade; o Projeto de Lei n° 1.305/2000 recebeu parecer concluindo
pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo n° 1.
Os Projetos de Lei n°s 1.340/2000 e 1.402/2001 receberam pareceres concluindo por
sua inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade e tiveram sua discussão
adiada em virtude de pedidos de vista dos pareceres os quais foram deferidos pela
Presidência. Os Projetos de Lei n

o
s 1.376 e 1.393/2001 não foram apreciados em

virtude de pedidos de prazo solicitados pelos relatores. Passa-se à fase de discussão e
votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n

o
s 716/99 com a Emenda n° 1 e 1.369/2001 (relator: Deputado

Ermano Batista); 884, 1.042, 1.326 - este com a Emenda n° 1 - e 1.343/2000, 1.380,
1.411 e 1.412/2001 (relator: Deputado Dilzon Meio); 1.325/2000 (Deputado Márcio
Kangussu); 1.345, 1.377, 1.408 e 1.417/2001 (relator: Deputado Agosltinho Silveira).
O Projeto de Lei n° 1.342/2000 não foi apreciado em virtude de pedido de prazo
solicitado pelo relator. Nos termos regimentais, a Presidência determina o envio dos
Projetos de Lei n

o
s 1.295 e 1.30412000, 1.358 e 1.382/2001 ao Plenário, para sua

inclusão em ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira - Dilzon Meio - Márcio



rÃ

113
Kangussu - Ermano Batista.

ATA DA 55- REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As quinze horas do dia vinte e sete de março de dois mil e um, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela, Ambrósio Pinto e
Pedro Pinduca, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Pedro Pinduca, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, o Presidente informa o recebimento de documento do IBAM,
datada de dezembro de 2000, intitulado "113AM e BNDES Apóiam Municípios". A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta.
Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s.1.982 a 1.987/2001, todos do
Deputado Ambrósio Pinto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Pedro Pmduca.

ATA DA 53- REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de março de dois mil e uni,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio Avelar e Maria
José Haueisen, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, a política nacional de saneamento e a discutir e votar proposições da
Comissão. A Presidência registra a presença da Deputada Federal Maria do Carmo
Lara e dos Srs. Tomaz Ribeiro Neves, da Diretoria de Controle das Aguas do IGAM;

'	Valter Zschaber Júnior, Superintendente de Planejamento e Controle da COPASA;
o Ricardo Aroeira, Coordenador do Grupo de Saneamento da Prefeitura de Belo

Horizonte; José Nélson de Almeida Machado, Diretor Nacional Sudeste da Abes;
Marcos Túlio de Melo, Presidente do CREA-MG; e Aloisio de Araújo Prince, do
Departamento de Engenharia Sanitária da UFMG. O Presidente passa a palavra aos
convidados para as considerações iniciais, e, em seguida, são abertos os debates,

.# conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à3 3 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. E votado e aprovado requerimento
da Deputada Maria José Haueisen em que solicita seja realizada audiência pública
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para discutir o Projeto Prornata. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar.

ATA DA 623 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de março de dois mil e
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, João
Paulo, Bené Guedes e Aílton Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Paulo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião se destina
ã realização de audiência pública, com a participação de representantes de entidades
civis, em comemoração aos dez anos de criação do Código de Defesa do Consumidor.
A seguir, registra a presença dos convidados e convida a compor a mesa dos trabalhos
os Srs. Bruno Burgareili, Coordenador do PROCON Municipal; Paulo Calmon da
Gama, Coordenador do PROCON Estadual; Maria Laura Santos, Coordenadora do
Departamento Jurídico da CDL, e Maria Mônica de Castro, Diretora do Movimento
das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais-MDC -, representando a
Vereadora Lúcia Pacifico Homem. Ato contínuo, a Presidente tece as considerações
iniciais relativas ao objetivo da reunião e, em seguida, passa a palavra a cada um dos
convidados, que fazem a sua exposição. Abrem-se os debates entre os convidados e os
Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à discussão e votação
de proposições da Comissão, ocasião em que a Deputada Maria José Haueisen
transfere a Presidência ao Deputado João Paulo e, logo após, apresenta requerimentos,
em que solicita sejam realizadas audiências públicas com os convidados que
menciona, para discutirem os seguintes assuntos: aumento de tarifas para o
fornecimento de energia elétrica pela CEMIG; Projeto de Lei n° 1.450/2001, que
"obriga a impressão de nome do responsável cível e criminal em formulário emitido
por fornecedor de produto ou serviço"; bem como debater o tema " Educação para o
Consumo" nas cidades de Teófilo Otõni, Nanuque e Almenara. Submetidos a votação,
são aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. A Deputada Maria José
Haueisen reassume a direção dos trabalhos e propõe que as reuniões ordinárias da
Comissão passem a ser às quartas-feiras, às 10 horas, o que é acatado pelos
Deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2001.
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Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Bené Guedes - Afiton Vilela.

ATA DA 64 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de março de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Ermano Batista e
Doutor Viana. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina à apreciação da matéria constante na pauta e dá ciência aos
membros da Comissão do recebimento do Projeto de Lei n o 1.286/2000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva (relator. Deputado Ennano Batista). Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia, comprendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Colocados em votação, são aprovados, cada um por sua vez,
em turno único, os requerimentos n°s 2.007 e 2028/2001 do Deputado Aden Santiago;
2.011/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.022,2.023,2.024 e 2.021/2001, da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Passa-se à 3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão.
Colocados em votação, são aprovados requerimentos do Deputado Arlen Santiago
convidando o Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral para prestar
esclarecimentos sobre a Carta Consulta do Programa PAPP II, aprovada na Secretaria
de Assuntos Internacionais do Governo Federal e sobre o Projeto Jaíba; solicitando
sejam convidados o Presidente do TCU, o Ministro dos Transportes, o Vice-
Governador, o Secretário de Transportes, o Diretor Financeiro do DER, Vereadores
da região e os Deputados Federais Valfrido Mares Guias, Márcio Reinaldo, Fernando
Diniz, Cleuber Carneiro, para participarem da reunião a ser realizada no Município de
Manga, em virtude de requerimento do Deputado Carlos Pimenta; e solicitando à
Secretaria de Transportes empenho na solução dos problemas de conservação da
Rodovia MG-120, no trecho entre Leopoldina e Rio Pomba. Em virtude da ausência
do Secretário de Estado de Transporte para prestar esclarecimentos sobre o Terminal
Rodoviário de Belo Horizonte, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, determina que
reunião da Comissão seja realizada na próxima quarta-feira, dia 4/4/2001. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2001.
Bilac Pinto, Presidente - Errnano Batista - Doutor Viana.

ATA DA 2 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO BNDES
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de março de dois mil

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Menezes, Mauro Lobo
e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente "ad hoc", Deputado Luiz Menezes ,declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente "ad hoc" informa que a reunião se
destina à eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Em seguida, determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Sebastião Costa para atuar
como escrutinador. Feita a contagem dos votos, são eleitos para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Mauro Lobo e Sebastião Costa. Logo
após, o Presidente" ad hoc" proclama eleitos os Deputados Mauro Lobo e Sebastião
Costa. Em seguida, o Presidente eleito dá posse ao Vice-Presidente e agradece a
confiança nele depositada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lawatura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - José Henrique - Sebastião Costa.

ATA DA 22 REUNIÃO ESPECIAL DA CPI DO FUNDO SOMMA
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia três de abril de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, Anderson Adauto,
Durval Angelo, Irani Barbosa e Luiz Fernando Fazia, membros da supracitada
Comissão. Havendo numero regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Durval Angelo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa
que a reunião se destina a eleger o Vice-Presidente da Comissão, uma vez que o
Deputado Ivo José foi eleito para a Mesa da Assembléia. A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votação. Apurados os votos, é eleito o Deputado Durval
Angelo, com cinco votos. A Presidência dá posse ao Vice-Presidente e, nada mais
havendo a ser tratado, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - Durval Angelo - Anderson Adauto - Irani Barbosa -

Luiz Femando Faria.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.290/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Arnbrósio Pinto, tem por objetivo
instituir o Dia do Defensor Público do Estado de Minas Gerais, a ser comemorado
anualmente em 19 de maio.
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Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou
emenda.

Em prosseguimento à tramitação da matéria, compete a esta Comissão apreciá-la,
nos lindes estabelecidos no art. 102, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A fixação da data comemorativa do Dia do Defensor Público do Estado de Minas

Gerais, prevista no projeto de lei sob comento, constitui iniciativa de grande
importância, uma vez que a Constituição Federal garante às pessoas carentes o direito
à assistência jurídica gratuita e é o Defensor Público que vem socorrê-las. A ele
incumbe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus de jurisdição daqueles que
dele necessitarem.

Vale ressaltar, ainda, que a data escolhida para a comemoração - 19 de maio - é a do
aniversário de morte de Santo Ivo, patrono dos Defensores Públicos e de todos os
operadores do direito, e que em vários Estados, nessa data, já se realiza a
comemoração ora proposta para Minas Gerais, com ampla receptividade na opinião
pública.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.29012000 com a

Emenda ri' 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2001.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely Tarqüinio

- Cabo Morais - Cristiano Canêdo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.316/2000

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em análise visa a declarar de
utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Sacramento, com sede no
mesmo município.

Após exame preliminar realizado pela Comissão de Constituição e Justiça. que não
encontrou óbice à tramitação da matéria, cabe a esta Comissão, em caráter conclusivo,
apreciá-la, de acordo como art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Sindicato dos Produtos Rurais de Sacramento zela pela defesa do produtor rural e

de seus interesses socioeconõmicos. Para atingir seus objetivos, estimula
procedimentos que elevem os índices de produtividade rural, além de buscar o
aperfeiçoamento dos métodos de trabalho e dos processos de comercialização. Além
disso, a instituição visa a melhorar a qualidade de vida dos pequenos produtores e da
comunidade, através do fomento da agricultura familiar diversificada, gerando renda e
empregos, o que contribui para a fixação do homem no campo.

Reconhecer o Sindicato como de utilidade pública irá proporcionar melhores
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condições para a dinamização de suas atividades e a concretização de suas metas.

Dessa forma, julgamos meritório que a entidade seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.31612000 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Chico Rafael. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.323/2000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
Por meio da Mensagem n° 160/2000, o Governador do Estado fez remeter a esta

Casa o Projeto de Lei n° 1.323/2000, que objetiva dar nova redação ao art. 1 0 da Lei
n° 13.657, de 14/7/2000, e dar outras providências.

Em obediência ao que dispõe o Regimento Interno, foi a matéria publicado, e, a
seguir, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à
tramitação da matéria. Cabe agora a esta Comissão, em caráter conclusivo, apreciá-la,
de acordo com o art. 103, 1. "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em foco objetiva alterar a Lei n° 13.657, de 14/7/2000. Essa

alteração visa a corrigir o art. 1" da referida lei, que traz erroneamente a localização
do estabelecimento que menciona.

Efetivamente, quando da elaboração da lei que se pretende alterar, conforme a
informação prestada pelo Poder Executivo, a Escola Estadual Cesário Nunes dos
Santos estaria localizada no Município de Cônego Marinho, quando na realidade está
situada no Município de Bonito de Minas.

Portanto, o projeto em análise vem atender à necessidade de se dar precisão ao texto
da lei.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.323/2000 na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2001.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO IJNICO DO PROJETO DE LEI N° 13340/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Menezes, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

autorizar o Governo do Estado a criar a Comenda Abílio Barreto, a ser concedida
anualmente em abril.

Publicado em 22/12/2000, no "Diário do Legislativo", foi o projeto encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça e à de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
para ser apreciado, conforme determina o art. 188 do Regimento Interno.
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Nos termos do art. 102, III, "a", do mesmo Diploma Regimental, passamos ao

exame preliminar da matéria quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.
Fundamentação

A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Governo do Estado a criar a
Comenda AbOio Barreto, destinada a homenagear os que se tenham dedicado ou
contribuído para o engrandecimento do Estado.

O art. 25 da Carta Magna estabelece a competência de os Estados-membros da
Federação se organizarem e serem regidos por sua própria Constituição e leis que
adotarem, obviamente observados os princípios de nossa Lei Maior.

Assim, compreende-se que a instituição de medalhas e distinções honorificas a
serem concedidas no Estado é matéria concernente à sua própria organização e,
portanto, à sua competência legislativa exclusiva.

Quanto à forma de sua instituição, acreditamos não haver vedação constitucional
para que a Assembléia Legislativa disponha sobre o assunto, mas temos a firme
convicção de que não seja materialmente objeto de regulação em lei, pois, para sê-lo,
a regra geral, obrigatória, que contém o poder de limitar a vontade humana, deve
dispor de uma sanção que assegure para si o respeito e a observância, o que não
acontece no caso analisado.

Voltando-nos para a Constituição do Estado, encontramos em seu art. 90 a
competência privativa atribuída ao Governador do Estado de conferir condecoração e
distinção honorífica. Certamente que o sentido da palavra "conferif' não é outro
senão o de praticar o ato administrativo, ato discricionário, a bem da verdade,
dependente da vontade do administrador, mas necessitando da definição de algumas
condições para o seu exercício, visando a legitimar o juízo subjetivo do administrador
e fazer com que ele possa bem cumprir o seu papel. Daí a edição de lei, mesmo não
sendo materialmente seu objeto.

Se instrumento destinado a limitar a vontade do administrador, o seu comando
deveria ser o de criar a comenda, e não se restringir apenas a uma autorização legal.
Mesmo porque, com a edição de lei autorizativa, haveria a necessidade de o Chefe do
Poder Executivo expedir decreto, criando a honraria - duplicidade de ação legislativa.
A par dessa consideração, devemos argüir ainda que o Poder Legislativo deve evitar
conferir comando dúplice ou tríplice para o administrador em referência ao mesmo
objeto, sob pena de não poder exercer seu papel fiscalizador. Assim, voltando no
tempo, encontramos já outras condecorações com fim semelhante, quais sejam: a
Medalha da Inconfidência, destinada a premiar o cidadão que se distinga por
relevantes serviços prestados à coletividade, além de ter adquirido notoriedade no
campo do saber e da cultura; a Medalha do Mérito Barão de Eschwege, também com
as mesmas distinções, além de se voltar ao campo minerometalúrgico; a Medalha
Juscelino Kubitschek, destinada a galardoar personalidades que venham prestando
serviços de excepcional relevância à coletividade, contribuindo para o crescimento
das instituições políticas e governamentais e para o desenvolvimento do município,



120
do Estado ou do País; além da Medalha Gustavo Capanema, destinada a agraciar
os que contribuem para o prestígio e a projeção da terra mineira.

Por considerar o objetivo a que se refere o projeto de lei sob comento já
devidamente agraciado com as normas jurídicas aqui expostas, somos contrários à
progressão da matéria nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de Lei n°

1.34012000.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ennano Batista, relator - Márcio Kangussu - Dilzon

Meio - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

33/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei complementar em

análise dispõe sobre a contagem do tempo dos militares excluídos da PMMG em
virtude do movimento reivindicatório de junho de 1997

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/8/2000, foi a proposição distribuída a
esta Comissão para ser apreciada sob os aspectos de juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, em observância ao que determina o art. 188, c/c a alínea "a" do inciso
HI, do art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A alínea "f' do inciso ii do art. 66 da Constituição Estadual inclui a organização da

Polícia Militar entre as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado.
Portanto, o projeto de lei complementar objeto deste parecer contém vício de
inconstitucionalidade, o qual pode ser sanado, de acordo com o § 2° do art 70 da
Carta mineira, segundo o qual "A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do
Poder Executivo no processo legislativo".

O art. 13 da Emenda à Constituição n°39, de 1999, retira das fichas individuais dos
militares que participaram do movimento reivindicatório de junho de 1997 as
anotações e os registros de punições administrativas ou disciplinares dele decorrentes.
Comentando os efeitos dessa norma, a Sra. Heloiza Saraiva de Abreu, douta
Procuradora-Chefe da Consultoria Jurídica da Procuradoria Geral do Estado, no termo
de aprovação do Parecer n° 10.621, emitido por aquele órgão, diz que "mandar retirar
das fichas individuais desses militares as anotações registros de punições
administrativas ou disciplinares decorrentes do movimento em questão significa
declarar que tais anotações e punições deixaram de existi?'. A expulsão cia corporação
policial foi uma das penalidades. Tornada sem efeito, em decorrência do dispositivo
supracitado, não é concebível que ela continue a produzir conseqüências. Não é,
portanto, coerente suprimir da contagem de tempo das praças em questão o período
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em que elas, contra sua vontade, deixaram de prestar serviços à força que
integravam.

Em aparente contradição com o art. 13, o art. 12 da Emenda à Constituição n° 39
dispõe:

"Art. 12 - As praças da Policia Militar de Minas Gerais excluídas da corporação em
virtude do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997 ficam incluídas nos
quadros do Corpo de Bombeiros Militar, asseguradas a contagem do tempo e a
graduação anteriores ao afastamento".

Segundo nosso entendimento, a contradição desaparece quando vemos o art. 12
como forma de assegurar, positivamente, aos militares a que se refere o direito à
contagem de tempo e a graduação anteriores ao afastamento. Entretanto, dele não se
pode deduzir uma limitação a que a lei, posteriormente, reconheça a contagem de
tempo referente ao período da exclusão. Tal reconhecimento restabelecerá o equilíbrio
rompido pela punição indevida, que foi, oportunamente, tomada nula pela Emenda à
Constituição n° 39. Esse é, exatamente, o objetivo do projeto de lei complementar em
análise.

Uma última consideração se faz necessária. O § 10 do art. 40 da Constituição da
República, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 20, veda o estabelecimento,
pela lei, de qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Teríamos
aí um obstáculo à aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 33/2000. Entretanto,
o citado dispositivo encontra-se na seção referente aos servidores públicos. O regime
dos militares é o contido no art. 42, cujo § 1° manda aplicar a eles apenas o §9° do art.
40, silenciando-se a respeito do § 10. Assim, fica superado também o possível
obstáculo a que aludimos.

Conclusão
Dadas essas razões, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei Complementar n°33/2000.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio Kangussu -

Dilzon Meio - Eimano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.000/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Edson Resende, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a
criação do Programa Saúde na Escola no âmbito da rede estadual de ensino do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Educação opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei n° 1.00012000 cria o Programa Saúde na Escola, o qual objetiva
estabelecer regras para a prevenção e a diagnose dos principais problemas
relacionados à saúde dos estudantes matriculados na rede estadual de ensino. Prevê a
implementação de conteúdos disciplinares como higiene e saúde, saúde bucal,
nutrição e segurança alimentar, entre outros. A proposição determina, ainda, que o
Programa será instituído no âmbito da Secretaria da Educação e que será criado um
cargo de Agente de Saúde para sua execução.

O projeto cria um programa de ações a serem implementadas pelo Executivo.
Assim, de início, cumpre consignar que a elaboração e a execução de programa ou
plano de Governo são atividades eminentemente administrativas, de competência do
Poder Executivo, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal consignada na
decisão de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 224
(ADIQO 224/RJ), publicada no "Diário de Justiça" de 2/12/94. Segundo a Cone
Constitucional, o programa deve ser criado por lei apenas nos casos expressamente
previstos na Constituição. No entanto, isso não impede que o Legislativo estabeleça
diretrizes, gerais e abstratas, que norteiem a atividade do Executivo.

A proposição, ao estabelecer doze conteúdos disciplinares que deverão ser
cumpridos pelas escolas da rede estadual de ensino, vai de encontro à Resolução SEE
n° 8, de 26/1/2000, a qual determina o máximo de módulos semanais que poderão ser
cumpridos pelos alunos. De fato, como bem observou a Comissão de Educação, o
tempo do aluno deve ser estabelecido de forma racionalizada. A criação de vários
conteúdos disciplinares, como se pretende, pode tomar-se operacionalmente inviável.

Vale anotar, ainda, que o projeto prevê a criação da função de agente de saúde para
a execução do programa, a qual deverá ser exercida por servidor do quadro de pessoal
do magistério lotado na escola. Verifica-se que tal previsão escapa à iniciativa
parlamentar, visto que cabe ao Governador do Estado a criação de cargos e funções na
administração pública, conforme o disposto no art. 66, Jil, "b", da Constituição
Estadual. Ademais, o projeto impõe obrigações para as Secretarias da Educação e da
Saúde, o que compete, tão-somente, ao Governador do Estado, nos termos do ali. 90,
II, da Carta mineira.

Pelos motivos expostos, a Comissão de Educação apresentou o Substitutivo n° 1, o
qual institui diretrizes de educação para a saúde no âmbito da rede estadual de ensino.
Assim, o substitutivo delimita ações que deverão ser implementadas pelos
estabelecimentos de ensino na promoção da educação para a saúde, entre as quais o
apoio às iniciativas de caráter local e regional e à participação da comunidade
interessada, bem como a realização de parcerias entre o Estado, municípios, órgãos
governamentais e organizações da sociedade civil. Prevê, ainda, que os programas, as
atividades e outras propostas desenvolvidas conforme as estratégias adotadas em cada
estabelecimento de ensino visarão precipuamente à garantia de educação sanitária ao
educando, compreendendo os conteúdos de higiene corporal e ambiental, educação
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alimentar, noções de saneamento básico; orientações sobre sexualidade, gravidez

•na adolescência e formas de contracepção, prevenção da AIDS; esclarecimentos
acerca dos problemas advindos do uso de drogas e bebidas alcoólicas e da prática do
tabagismo.

Verifica-se, portanto, que o substitutivo toma o projeto viável e resgata sua
essência, sem incorrer em inconstitucionalidade. Ademais, o Plano Plurianual de 2000
a 2003 prevê, entre as diretrizes para a educação, a atenção integral à criança e ao
adolescente e a valorização da participação da sociedade e entre seus objetivos, o
desenvolvimento de ações articuladas entre os diversos setores para favorecer o pleno
desenvolvimento da criança e do adolescente. Conclui-se, portanto, que a educação
para a saúde vem ao encontro das diretrizes que norteiam a administração pública na
área de educação. Assim, por considerar de suma importância a educação para a saúde
na formação de crianças e adolescentes, somos pela aprovação do projeto em exame
na forma do Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.000/2000 na

forma do Substitutivo ri0 1, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2001.
Cristiano Canêdo, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Cabo Morais -

Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.302/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em epígrafe assegura aos
portadores de deficiência visual o direito ao acesso a informações escritas em braille.
Publicada no "Diário do Legislativo" em 1°/1212000, foi a matéria distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Nos termos do art 188, c/c o art. 102, III, do Regimento Interno, vem a proposição a
esta Comissão para receber parecer quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise visa a assegurar aos portadores de deficiência visual o

direito ao acesso a informações escritas em braille.
A Constituição da República, no seu art. 23, II, dispõe que é da competência

material comum dos entes federados cuidar da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência. Já no art. 24, XIV, confere competência concorrente à
União. aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficiência. A Carta mineira determina, no art. 224,
que o Estado assegurará condições de integração social do portador de deficiência e
facilitará seu acesso a bens e serviços coletivos.

Todavia, dispor sobre informações escritas no sistema braille, fàzendo com que
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constem em manuais de instruções de máquinas e equipamentos eletrodomésticos
e nas suas teclas de acionainento, e, ainda, utilizar o referido sistema para identificar o
nome comercial nas embalagens de medicamentos e produtos considerados tóxicos, as
teclas de acionamento de elevadores prediais e o número do andar nas áreas internas
de prédios de acesso público, é medida que fere o art. 22, 1, da Carta Magna e
contraria lei federal.

O conteúdo de informações e a forma de comercialização de produtos e serviços
são matérias de direito comercial, civil e do consumidor, cabendo à União a
competência privativa para legislar sosbre os dois primeiros.

Dessa forma, há óbice jurídico, constitucional e legal à tramitação da matéria nesta
Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.302/2000.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio Kangussu -

Agostinho Silveira - Dilzon Meio.
PARECER PALA, O l o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.305/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto em epígrafe
estabelece a proibição de implantação de aterro sanitário em áreas próximas de
residências, cursos hídricos e mananciais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/12/2000, foi a proposição distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Recursos Naturais para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.305/2000 tem por objetivo proibir a implantação de aterros

sanitários em áreas próximas a residências, cursos hídricos e mananciais Nesse
sentido, estabelece, no art. 2°, que a distância entre o aterro a ser construído e tais
áreas deverá ser fixada por estudos elaborados pela Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM.

Na publicação dessa instituição intitulada "Lixo? - Como Destinar os Resíduos
Sólidos Urbanos", os técnicos consideram aterro sanitário "um método de disposição
de resíduos sólidos urbanos no solo, visando proteger o meio ambiente, a saúde e
favorecer a segurança e o bem-estar da população". Nesse sentido, preconizam que a
seleção da área para esse tipo de empreendimento deve levar em conta uma série de
requisitos, entre os quais se destacam a distância em relação à região mais populosa
da cidade, tendo em vista que o custo de transporte tem um peso elevado nos sistemas
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de limpeza urbana, a inexistência de aglomerados populacionais consideráveis na
vizinhança imediata, que possam ser diretamente afetados por problemas operacionais
no aterro, o afastamento de cursos de água, nascentes e poços artesianos no entorno
ou a jusante destes, para se evitar a contaminação desses recursos hídricos.

Portanto, do ponto de vista técnico, já existe uma orientação de como se deve
proceder para a implantação desse tipo de empreendimento.

Já do ponto de vista jurídico, a matéria é tratada em vários diplomas normativos. A
Constituição Federal determina, no art. 225, § 1°, IV, que incumbe ao poder público,
para efetivação do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
exigir, na foi-ma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a
que se dará publicidade. No art. 24, VI, diz ser da competência dos Estados-membros
legislar concorrentemente com a União sobre proteção do meio ambiente e controle
da poluição.

A Lei Federal n° 6.938, de 2/9/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, preceitua, nos arts. 2°, 1 e V, e 9°, II e IV, textualmente:

"Art. 2° - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propicia à vida, visando assegurar, no
Pais, condições ao desenvolvimento socioeconôniico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

- ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o
meio ambiente como um património público a ser necessariamente assegurado e
protegido, tendo em vista o uso coletivo;

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

Art. 90 - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

II - o zoneamento ambiental;

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras;".

A seu turno, a Resolução n° 1, de 23/1/86, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA -, estabelece, no art. 2°, X. a obrigatoriedade de elaboração de
estudo de impacto ambiental, a ser submetido à aprovação do órgão estadual
competente, no caso de Minas Gerais, o COPA/VI, para o caso de licenciamento de
aterro sanitário.

Portanto, esse empreendimento depende de anuência do poder público, seja qual for
a sua localização.

A Lei n° 10.793, de 2/7/92, veda, no art. 4°. V, a instalação de depósito de lixo e
aterro sanitário em mananciais destinados ao abastecimento da população, isto é,
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situados a montante do ponto de captação previsto ou existente, cujas águas
estejam ou venham a estar classificadas na Classe Especial e na Classe 1 da Resolução
n°20/86, do CONAMA, e na Deliberação n°10/86, do COPAM.

Existem ainda outras normas sobre esse tema. Porém, nenhum ato normativo
disciplina o distanciamento mínimo a ser observado para a implantação desse tipo de
empreendimento próximo a residências e cursos de água, salvo quanto a mananciais.
A fixação dessa distância e outros balizamentos, entretanto, devem constar em atos
infralegais, tendo em vista o caráter técnico da medida. Nesse sentido, apresentamos,
na conclusão, o Substitutivo n° 1, em virtude de a proposição conter algumas falhas.

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

do Projeto de Lei n° 1305/2000 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N°1

Dispõe sobre a implantação	de unidades de disposição final ou de tratamento
de resíduos sólidos urbanos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A implantação de unidades de disposição final ou tratamento de resíduos

sólidos urbanos próximo a zonas residenciais, corpos de água e espaços territoriais e
seus componentes especialmente protegidos, sem prejuízo da legislação em vigor, e
com base em estudo prévio dos órgãos seccionais de apoio da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, atenderá ao disposto em
ato normativo do Conselho Estadual de Meio Ambiente - COPAM -, em especial no
que diz respeito à distância mínima a ser observada:

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Geraldo Rezende. Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo - Ermano

Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.311/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Gil Pereira, tem como objetivo
autorizar o Poder Executivo a reduzir em 50% o valor correspondente às infrações de
trânsito e a parcelar o saldo remanescente, além de dar outras providências.

Publicado em 7/12/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão para receber
parecer quanto aos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria tratada nesta proposição não é nova nesta Casa. Recentemente foi

analisado o Projeto de Lei n°. 88199, convertido na Proposição de Lei no. 14.691, de
autoria do Deputado Fiely Tarqüínio, por meio do qual se pretendia conceder
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parcelamento semelhante de multas decorrentes de infrações de trânsito. Após o
trâmite nesta Casa, a proposição foi vetada integralmente pelo Chefe do Poder
Executivo, que justificou o veto em sua mensagem, alegando ser a matéria de
competência exclusiva do campo legiferante da União (art. 22 da Constituição
Federal.).

A Lei Federal n°. 9.503, de 23/9/98, que contém o Código de Trânsito Brasileiro -
CTB -, estabelece os critérios para repartição da arrecadação das multas de trânsito da
seguinte forma: 50% para o Estado onde o veículo foi licenciado e 50% para o
município onde foi lavrado o auto de infração. Ao se adotar a redução do valor na
forma preconizada no art. 10. da proposição em tela, ficaria prejudicado o município
beneficiário dos 50% previstos na legislação.

Some-se a tal impedimento a questão que envolve o licenciamento do veículo. O
mesmo CTB delega ao ente federado a competência para estabelecer o calendário de
licenciamento do veículo, e, para tanto, terá o seu proprietário de quitar o IPVA, o
DPVAT (Seguro Obrigatório) e as multas (art 131, §2'.). Em Minas Gerais, por
exemplo, para o corrente ano, o DETRAN fixou o mês de junho para o início da
expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV -, ou seja,
inicia-se nesse mês o licenciamento para os veículos que estejam com os pagamentos
em dia. Se acolhida a proposição, criar-se-ia um sério problema para os proprietários
de veículos que optassem pelo parcelamento, uma vez que esses estariam trafegando
sem o devido licenciamento. Diante, então, das imposições do supracitado Código de
Trânsito Brasileiro, não há como acatar a proposição em tela, seja do ponto de vista
legal, seja quanto ao aspecto da operacionalização das medidas nela contidas, apesar
do seu relevante alcance social.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade

e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.311/2000.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio Kangussu -o	Dilzon Meio - Ennano Batista.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.328/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em exame toma

obrigatório o estabelecimento de áreas destinadas aos fumantes em restaurantes e
similares

Publicada no "Diário do Legislativo" em 15112/2000, a proposição foi distribuída a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, HI,
'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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Nos termos da proposição, ficam os restaurantes e similares obrigados a destinar

área própria para o uso de fumantes, não superior a 50% de seu espaço fisico. A falta
da determinação desse espaço, fica interditada a prática de tabagismo no
estabelecimento.

Na justificação que acompanha o projeto, alega-se que a legislação estadual
pertinente à matéria dispõe sobre a prática do tabagismo nos prédios e nas áreas
públicas, existindo lacuna quanto aos estabelecimentos privados, lacuna esta a ser
colmatada pela proposição em exame.

De fato, a Lei n° 12.903, de 23/6/98, que define medidas para combater o tabagismo
no Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona, veda a
prática do tabagismo em recinto fechado de repartição pública e de escola, hospital,
posto de saúde ou centro de lazer de responsabilidade do Estado. Contudo, em nível
federal, foi editada a Lei Federal n°9.294, de 15/7/96, que dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos flimígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos agricolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição
Federal. O art. 2° desse diploma normativo proíbe o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco,
em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a
esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente.

Vê-se, pois, que a finalidade que inspirou a elaboração do projeto em exame se
encontra contemplada na referida Lei Federal n° 9.294, a qual, frise-se, tem como
campo de incidência todo o território nacional.

Assim, a medida legislativa que a proposição pretende instituir é desprovida da nota
de inovação, sendo, pois, inócua, o que retira dela o caráter dejuridicidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.328/2000.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Meio - Ermano

Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.351/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei n° 1.35112001 visa a
autorizar o Poder Executivo a estabelecer o Calendário Estadual de Eventos Culturais
e Turísticos.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 22/2/2001, o projeto foi distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e de
Turismo, Indústria e Comércio.

O projeto vem a esta Comissão para receber parecer quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.
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Fundamentação

O projeto de lei em exame visa a autorizar o Poder Executivo a estabelecer o
Calendário Estadual de Eventos Culturais e Turísticos.

Acerca da matéria sobre a qual versa, destaca-se, por um lado, a Lei n° 12.398, de
12112196, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo, e, por outro, a Lei n° 11.726,
de 30/12194, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais
Nenhuma dessas leis ou qualquer outra legislação esparsa do Estado de Minas Gerais
estabelece regra similar à proposta pelo autor do projeto, que busca instituir uma
obrigação nova para o Poder Executivo no desenvolvimento de sua política de cultura
e de turismo.

A matéria, não resta dúvida, enquadra-se no âmbito da competência legislativa
estadual e sobre ela não há que se falar de iniciativa privativa.

E preciso, todavia, retirar o caráter meramente autorizativo do projeto, porque o
Poder Executivo não depende de autorização para instituir um calendário estadual de
eventos culturais e turísticos. Afinal, poderia elaborá-lo dentro do Plano Estadual de
Cultura, nos termos do art. 66 da Lei n° 11.726, que dispõe:

"Art. 66 - A Secretaria de Estado da Cultura, com a participação e aprovação do
Conselho Estadual de Cultura, elaborará, anualmente, o Plano Estadual de Cultura.
§ 1° - O Plano Estadual de Cultura deverá articular-se com o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, o Plano Plurianual de Ação Governamental, os planos
regionais de desenvolvimento econômico-social e as políticas de educação, ciência e
tecnologia, meio ambiente, urbanismo e turismo.

§ 2° - O Plano Estadual de Cultura conterá planejamento específico para cada uma
das áreas de cultura de que trata o Capítulo II desta lei, bem como para as áreas de
música, literatura, teatro, cinema e vídeo, sem prejuízo do planejamento comum".

Aliás, parece-nos que o referido calendário não pode estar dissociado do Plano
Estadual de Cultura, que é um instrumento de planejamento no campo da política de
cultura. Como estabelece a parte final do citado § 2°, os planejamentos específicos
não podem trazer prejuízo para o planejamento comum das diversas ações públicas no
campo da cultura.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo n° 1, para que o disposto no projeto
passe, em um futuro próximo, a juízo desta Casa, a fazer parte do artigo
supratranscrito. Em nossa proposta, procuramos ser fiéis às idéias do autor, deixando
o juízo de mérito para as comissões próprias.

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

Projeto de Lei n°1.35112001 na forma do Substitutivo n°1, que apresentamos-
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política
cultural do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1' - O art. 66 da Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de 1994, passa a vigorar

acrescido dos seguintes § § 3° a 6°:
"Art. 66 -	.................................................
§ 3° - O Plano Estadual de Cultura conterá calendário de eventos culturais e

turísticos.
§ 4° - Em edital publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado, o Executivo

convocará os municípios e as entidades sociais, profissionais e religiosas para
apresentarem seus eventos para serem analisados pelo Estado.

§ 5° - O calendário deverá conter no máximo três eventos por município.
§ 6° - Os eventos corresponderão a datas ou festividades que façam parte da

tradição cultural do município.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 3 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio Kangussu - Dilzon

Meio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.370/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Pedro Pinduca, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a
obrigatoriedade da realização do teste de H1V em exames de sangue e dá outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/2/2001, o projeto foi distribuído a esta
Comissão para ser analisado quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, nos termos do ad. 188, c/c o art. 102, HI. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise obriga os hospitais, as clínicas, os centros de saúde e os

laboratórios das redes pública e privada do Estado a realizarem gratuitamente, o teste
anti-HIV 1 e II em todas as pessoas que requeiram exame de sangue.

Como direito de todos e dever do Estado, a saúde deve ser garantida mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros
agravos, como bem prescreve a Constituição da República no seu art. 196.
Concomitantemente, a competência para legislar sobre defesa da saúde é concorrente
entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme estabelece a Carta Federal no
seu art. 24, inciso XII, cabendo à União o estabelecimento das normas gerais sobre a
matéria.

Todavia, no que se refere à imposição da gratuidade do teste para as empresas
privadas, o projeto mostra-se eivado de inconstitucionalidade, uma vez que tal
comando afronta o princípio da livre iniciativa, um dos fundamentos constitucionais
da República Federativa do Brasil, conforme se vê da leitura do art. 1°, IV, "in fine",
da Constituição Federal. Além disso, no art. 170 da Carta Magna, no capítulo que



rs

o

o

131
trata dos princípios gerais da atividade econômica, a livre iniciativa é mais uma
vez destacada como um dos fundamentos da ordem econômica.

Neste passo, para sanar a impropriedade jurídica apontada, apresentamos a Emenda
n° i, que dá nova redação ao art. 1", esclarecendo que a proposição alcançará somente
as instituições de saúde particulares que forem contratadas ou conveniadas com o
SUS. Ainda por meio dessa emenda, ao dar nova redação ao artigo, excluímos a
expressão "gratuitamente", em face de sua inocuidade, uma vez que o atendimento
pelo SUS somente se processa sob a forma gratuita

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.370/2001 com a Emenda n° i, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1" - Os hospitais, clínicas, centros de saúde e laboratórios da rede pública e os

da rede privada contratados ou conveniados com o SUS ficam obrigados a realizar
compulsoriamente, como exame complementar, o teste anti-HIV 1 e II em todas as
pessoas que requererem exame de sangue.".

Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Márcio Kangussu - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.372/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre
o plano de carreira do pessoal da Educação e cria os cargos que compõem as classes
que a constituem.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/2/2001, o projeto foi distribuído às
comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos constitucionais e
legais pertinentes à matéria, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva criar uma carreira do pessoal da Educação para os

servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação, cujo ingresso
depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos,
conforme determina a Constituição Federal.

De acordo com o Decreto n° 40.509, de 1999, que altera anexos do Decreto n°
36.033, de 1994, que contém os Quadros Especiais dos Planos de Carreira do pessoal
do Poder Executivo, o plano de carreira da Secretaria de Estado da Educação está
previsto da seguinte forma:

- carreira de Administração Geral, com as classes de Ajudante de Serviços Gerais e
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Oficial de Serviços Gerais 1 e II, de nível elementar; Agente de Administração 1,
II e III, de 1° grau; Auxiliar Administrativo I. II e Ill e Técnico Administrativo 1, II e
III, de 2° grau, e Analista da Administração 1, II e III. de nível superior;

- carreira da Educação, com as classes de Auxiliar da Educação 1, II e III; Técnico
da Educação L II e III, de 2° grau; e Analista da Educação, de nível superior.

Integra o Quadro do Magistério, de acordo com a Lei n° 7.109, de 1977, que contém
o Estatuto do Magistério, o pessoal que exerce a docência, a supervisão, a orientação,
a administração educacional, a inspeção e a direção no sistema estadual de ensino. No
Anexo 1 desse Estatuto estão as séries de classe que compõem a carreira do magistério
e os respectivos requisitos de habilitação para o Quadro do Magistério.

Segundo o autor, o projeto é fruto de um trabalho realizado por uma comissão
formada paritariamente por representantes da Secretaria de Estado da Educação e do
Sind-UTE e busca atender a reivindicação antiga dos servidores da referida Pasta.

Com efeito, ainda que a reestruturação de carreiras e de quadros de pessoal das
administrações direta e indireta do Poder Executivo tenha sido objeto de delegação ao
Governador do Estado, por meio da Resolução n°5.194, de 2000, o plano de carreira
de que trata a proposição em análise não se efetivou dentro do prazo estabelecido pela
referida resolução.

Por essa razão, o autor do projeto deflagrou o processo legislativo sobre a matéria, a
fim de que não se perca mais tempo e se inicie a sua discussão, o que certamente
demandará um estudo profundo pelas comissões competentes.

Tais considerações levam esta Comissão a acolher, preliminarmente, a proposição
em estudo.

Por outro lado, impõe-se ressaltar que o seu conteúdo envolve a atividade de
magistério, assunto específico da Lei n°7.109, de 13(10/77, uma vez que propõe criar
a classe de Professor da Educação Básica , de áreas 1 e 2, para os ensinos
fundamental e médio; fixar a jornada de trabalho dos servidores; estabelecer
mecanismos de desenvolvimento das carreiras e as funções dos respectivos cargos,
bem como as normas de transição. Suscita, ainda, reflexos financeiros da implantação
das medidas propostas, uma vez que define os vencimentos dos cargos nele previstos.
Engloba, portanto, questões importantes, que merecem um exame profundo de mérito,
a ser realizado oportunamente.

Finalmente, salientamos a necessidade de a matéria também ser examinada pela
Comissão de Educação, em virtude da sua estreita relação com as atribuições desse
órgão técnico, fazendo-se imperativa a apresentação de um requerimento com esse
fim.

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

do Projeto de Lei n°1372/2001.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2 00 1.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu. relator - Ermano Batista - Dilzon
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Meio - Agostinho Silveira.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.376/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Silveira, a proposição em epígrafe tem por

objetivo dispor sobre a obrigatoriedade de placas de sinalização nas rodovias
estaduais.

Publicado em 241212001, o projeto foi preliminarmente distribuido.a esta Comissão,
para ser submetido a exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição pretende obrigar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - a colocar placas de sinalização nas estradas estaduais,
indicando o hospital mais próximo e a distância até ele.

A missão do DER-MG é assegurar soluções adequadas de transporte de pessoas,
bens e serviços no Estado. tendo como prioridade a segurança do usuário. Não resta
dúvida de que o escopo da proposição vai ao encontro da função precípua do órgão,
uma vez que pretende assegurar o pronto atendimento das vitimas de acidentes de
trânsito ocorridos nas rodovias estaduais.

A colocação de placas de sinalização em rodovias está regulada pela Lei n° 9.503,
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Esse diploma, em seu art. 80,
"caput", estatui "iii verbis":

"Art. 80 - Sempre que necessário, será colocada, ao longo da via, sinalização
prevista neste Código, e em legislação complementar, destinada a condutores e
pedestres, vedada a utilização de qualquer outra".

O art. 21, III, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que compete aos órgãos
e às entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, no âmbito de sua circunscrição, implantar, manter e operar o sistema de
sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. O mesmo diploma,
em seu Anexo II, estatui que as placas, classificadas de acordo com as suas funções,
são agrupadas sob os títulos de sinalização de regulamentação, de advertência e de
indicação. Esta última, por sua vez, é subdividida nos seguintes grupos: placas de
localização e identificação de destino, placas de orientação de destino e placas

c;	educativas.
Entendemos que as placas de que trata a proposição se inserem entre as de

orientação de destino, uma vez que elas indicam ao condutor a direção que ele deverá
' seguir para atingir determinados lugares, orientando seu percurso e as distâncias.

Dessa forma, conclui-se que o Estado está autorizado pelo Código de Trânsito
Brasileiro a dispor sobre a colocação de placas em suas rodovias, em locais onde
entenda que haja necessidade, observadas as normas contidas no referido diploma
legal.
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Por outro lado, o projeto em exame não trata de questão de iniciativa privativa

de que trata o a. 66 da Constituição mineira.
Não vislumbramos, pois, óbice de natureza jurídico-constitucional à tramitação da

matéria.
No entanto, consideramos que a proposição necessita de reparos, visando a

imprimir maior clareza a seu texto, o que faremos por meio do Substitutivo n° 1,
apresentado ao final deste parecer.

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

do Projeto de Lei 11° 1.376/2001 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
SUBSI1TTJIVO N°1

Dispõe sobre a colocação, nas rodovias estaduais, das placas de orientação de
destino que especifica.

Art. 1° - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - colocará, ao longo das rodovias estaduais, a uma distância máxima de
vinte quilômetros uma da outra, placas de orientação de destino a que se refere o
Anexo II da Lei n°9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, com a
indicação do hospital mais próximo com infra-estrutura adequada para atendimento
de vitimas de acidentes de trânsito.

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias
contados da data de sua publicação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho Silveira - Ermano

Batista.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N°1, APRESENTADO EM 2° TURNO, AO

PROJETO DE LEI N°358/99
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado João Paulo, o Projeto de Lei n° 358/99 toma obrigatória a

notificação ao órgão executivo de trânsito dos recursos julgados procedentes pela
Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI - e dá outras providências,

Aprovada na forma do Substitutivo mi 0 2, que constitui o vencido em 1° turno, a
proposição retoma a esta Comissão para que seja examinado o Substitutivo n° 1, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Do confronto do substitutivo em exame com o vencido em 1° rumo, resulta claro

que as diferenças entre eles se referem mais à forma que propriamente ao conteúdo,
exceção feita a dois dispositivos do substitutivo que merecem atenção especial. São
eles os arts. 2° e 6°. Este tem a seguinte redação: "Nos municípios que optarem por
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instituir fiscalização de trânsito própria, fica vedada a atuação concorrente da
fiscalização estadual". Tal dispositivo não merece acolhida, porquanto não há razão
que justifique a proibição nele contida, a qual configuraria ingerência indevida do
Poder Legislativo Estadual em seara própria do Poder Executivo Municipal, que goza
de discricionariedade para fumar convênios com o Estado para a fiscalização do
trânsito, o que ocorre na prática.

Quanto ao art. 2°, sua redação é a seguinte: "Quando se tratar de decisões judiciais
transitadas em julgado, o Poder Judiciário, por meio de mandado, intimará o órgão
executivo de trânsito sobre o teor das decisões proferidas". Esse dispositivo não tem
como prosperar, visto referir-se a intimação judicial, instituto de natureza processual,
por isso mesmo passível de disciplinamento normativo editado privativamente pela
União, por expressa determinação constitucional (art. 22, inciso 1, da Constituição da
República).

Quanto aos outros aspectos, não há diferença entre o vencido e o substitutivo em
questão, a não ser no que conceme à forma, conforme já salientamos. E a esse
respeito entendemos que deverá ser preservada a redação do vencido.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado em

Plenário, em 2° turno, ao Projeto de Lei n°358/99.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2001.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely Tarqüinio

- Cristiano Canêdo - Cabo Morais.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 314/2001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. Moacir Femandes

Cangussu, ocorrido em 30/3/2001, em Serranópolis de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
Da Deputada Elaine Matozinhos, notificando o falecimento do Sr. João Rogério

Camargos Cunha, ocorrido em 28/3/2001, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. Fausto Albano

Rocha, ocorrido em 2/4/2001, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. Maria

Conceição Gonçalves de Assis, ocorrido em 1°/4/2001, em Pedro Leopoldo. (- Ciente-
Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento de Antônio da Cunha
Campos, ocorrido em 30/3/2001, em Divinópolis. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA 227 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4/4/2001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: 1 1 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofícios e cartão - T Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°5 1.476 a 1.482/2001 - Requerimentos n°s 2.083 a
2.089/2001 - Requerimentos dos Deputados João Batista de Oliveira (2), Arlen
Santiago, Maria Olivia (3), Maria José Haueisea Djalma Diniz e outros e Dalmo
Ribeiro Silva, das Comissões de Administração Pública (4) e de Transporte (5), e das
Comissões Especiais das Multas (3) e do BNDES - Comunicações: Comunicações
dos Deputados Hely Tarqüinio (3), Marcelo Gonçalves, Dalmo Ribeiro Silva,
Wanderley Ávila, Alencar da Silveira Júnior e Antônio Andrade - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Hely Tarqüinio, Alberto Bejani, Bené Guedes, Ambrósio
Pinto, Doutor Viana e Márcio Cunha - T Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência; questões de ordem - Leitura de Comunicações -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão Especial do BNDES, dos
Deputados João Batista de Oliveira (2), Maria José Haueisen, Dalmo Ribeiro Silva,
Maria Olivia (3), Arlen Santiago e Djalma Diniz e outros, das Comissões de
Administração Pública (4) e de Transporte (5) e da Comissão Especial das Multas (3);
aprovação - Requerimento n° 1.63112000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimento no 1.653/2000; aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento n°
1.654/2000; discurso do Deputado Miguel Martini; aprovação - Requerimento n°
1.689/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 1.690/2000;
aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimentos n°s 1.720, 1.726, 1.738 e 1.740/2000;
aprovação - Requerimento n° 1.757/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; deferimento; discurso do Deputado
Irani Barbosa - 2 Fase: Questões de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de número regimental para discussão - Questão de ordem - Discussão de
Proposições: Requerimento do Deputado Antônio Andrade; prejudicialidade -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 61;
discurso do Deputado Miguel Martini; questão de ordem; chamada para recomposição
de quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - A gostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da
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Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Admito - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Cinco Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqiiínio - Irará Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen
- Pedro Pinduca - Rêrnolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h15min, a lista de

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

1a Parte
l a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Gil Pereira, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça do Estado,
comunicando que seria representado pelo Promotor de Justiça Octávio Augusto
Martins Lopes em reunião nesta Casa. em 28/3/2001. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde, encaminhando, em
atenção a pedido da CPI da Saúde, contido no Oficio n° 8912001/DLE, cópia de
convênio celebrado entre essa Secretaria e a Fundação Ezequiel Dias, bem como de
documentos a ele relacionados. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Jaime S. F. Pacheco, Diretor-Geral interino do DNER, comunicando, em
atenção ao Requerimento n° 1.823/2000, do Deputado João Batista de Oliveira
(restauração da Rodovia MG-135, entre o trevo da BR-040 e o Município de Montes
Claros), que está sendo executada operação emergencial de recuperação nessa
rodovia.

Do Sr. Edmundo Antonio Matarazzo, Superintendente de Serviços Públicos da
ANATEL, encaminhando, em resposta a pedido do Deputado João Paulo (fiscalização
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dos equipamentos das empresas de telefonia) informe técnico do setor competente
acerca do assunto. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1480/2000.)

Do Pe. Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual de Educação,
agradecendo o convite para participar de reunião da Comissão de Educação e
justificando seu não-comparecimento. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete, do DER-MG, informando, em atenção a
pedido do Deputado Alvaro Antônio (asffiltamento das rodovias nos Municípios de
Matias Cardoso, São João do Paraíso e Varzelândia, São João do Paraíso e Taiobeiras
e São João da Ponte - Vartelândia), que os pedidos foram registrados para possível
atendimento. (- Anexe-se ao Requerimento n°1.742/2000.)

CARTÃO
Do Sr. Célio de Castro, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, agradecendo o

convite para participar do debate sobre política nacional de saneamento. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

2' Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.476/2001

Declara de utilidade pública a entidade Vila Vicentina Furtado de Menezes, com
sede no Município de Campo Belo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a entidade Vila Vicentina Furtado de

Menezes, com sede no Município de Campo Belo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2001.
Amilcar Martins
Justificação: A Vila Vicentina Furtado de Menezes é uma entidade filantrópica,

caritativa e de assistência social sem fins lucrativos e tem por finalidade atender
pessoas idosas, portadoras de deficiência e carentes, prestando-lhes assistência médica
e odontológica, moral e religiosa. Exerce também diversas ações assistenciais no
Município de Campo Belo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.47712001
Proíbe a caiação e a pintura de árvore em espaços públicos do Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica proibida a caiação e a pintura de árvores situadas em espaços

públicos no Estado de Minas Gerais.
§ 1 0 - Para o fim do disposto no "caput" deste artigo, entenda-se por caiação a

pintura com cal, vedando-se a pintura com tintas de qualquer natureza.
§ 2° - Considera-se espaço público todas as áreas de propriedade do Estado,

inclusive as vias públicas, parques e jardins de prédios públicos, bem como aqueles a
que o acesso é público.

Art. 2° - O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeitará o infrator ao
pagamento de multa no valor de 1 (uma) UPIR por dia por árvore caiada ou pintada.

Art. 30 - Caberá à Secretaria de Estado do Meio Ambiente as atividades de
fiscalização decorrentes desta lei-

Art. 40 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias.
Art. 5°-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' - Revogam-se as disposições em contrário-
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2001.
Axnbrósio Pinto
Justificação: Nossas árvores fazem parte do chamado domínio público, no sentido

amplo do termo, constituindo bens de fruição geral da coletividade, inapropriáveis
individualmente, os quais por sua utilidade merecem a proteção do poder público.

Para que esses bens sejam corretamente administrados e protegidos, sua utilização
indevida merece ser repelida, impondo-se a adoção das medidas citadas na presente
proposição.

A Constituição Federal dispõe em seu art. 23, inciso VII, que a preservação da flora
é competência comum dos três entes Federados (União, Estado e municípios) e, mais
adiante, no inciso VI do art. 24, estabelece a competência concorrente dos três níveis
de governo para legislar sobre a matéria.

A Carta da República, no capítulo que trata do meio ambiente, impõe, pelo art. 225,
ao poder público e à coletividade o dever de preservar e defender o meio ambiente,
sendo a iniciativa ora proposta mais uma medida de proteção ambiental para conter o
ímpeto predatório que se vem agravando com os avanços tecnológicos e com o
crescimento desmedido das populações.

Conto com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de

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

PROJETO DE LEI N° 1.478/2001
Cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. 10 Fica criado o índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS.
§ 1° - O IMRS será elaborado a partir de dados fornecidos pelos municípios e

considerará indicadores de resultados, esforços e participação social, especialmente
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nas áreas de saúde, educação, renda, finanças públicas e desenvolvimento urbano.

§ 2° - A Assembléia Legislativa poderá requisitar junto às concessionárias de
serviços públicos estaduais de energia, saneamento e telefonia, às agências
reguladoras de serviços públicos, às fundações públicas e autarquias estaduais outros
dados necessários à composição do IMRS.

§ 3° - Os indicadores referidos no § 1° serão divulgados bienalmente pela
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, mediante publicação do Relatório do IMRS
no "Minas Gerais -Diário do Legislativo", em março do segundo e do quarto anos do
mandato dos Governos Municipais, observados os critérios metodológicos e as
atualizações que se fizerem necessárias.

§ 40 - A Fundação João Pinheiro poderá, na forma a ser estabelecida em convênio,
providenciar a coleta, organização e análise dos dados para a elaboração do Relatório
do IMRS.

§ 50 - A primeira edição do IMRS ocorrerá em março do ano subseqüente ao da
publicação desta lei, observando-se, a partir daí, o que ela dispõe.

Art. 2° - Os municípios que omitirem ou não prestarem as informações para a
elaboração do IMRS no prazo solicitado poderão ser.

- incluídos no Cadastro Estadual de Inadimplentes Sociais, criado por lei;
2 - proibidos de firmar convénio com o Governo Estadual.
Art. 30 - Aos municípios que, segundo o Relatório do IMRS, obtiverem significativa

evolução em relação ao posicionamento no índice anterior, serão conferidos pela
Assembléia Legislativa certificados de reconhecimento pelo esforço em prol da causa
social, assim como aos que se mantiverem em posição de excelência.

Art. 40 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das
dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2001.
Ambrósio Pinto
Justificação: Este projeto de lei tem por escopo criar, à semelhança do índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD -, um indicador de desenvolvimento humano para o Estado
de Minas Gerais, denominado índice de Responsabilidade Social - IMRS -, a exemplo
do que se criou em São Paulo.

O IMRS pretende ser um instrumento para melhorar a qualidade de vida do povo
mineiro, facilitando uma identificação mais ágil das políticas públicas necessárias nos
853 municípios. Poderá ser um instrumento para subsidiar justas reivindicações da
população, bem como para orientar corretas ações dos administradores.

O índice mineiro compartilha com o JDH da perspectiva de ter o ser humano no
centro do processo de desenvolvimento e, além de trazer as dimensões de
longevidade, conhecimento e renda, agrega três importantes inovações:

1 - 0 UvllRS possui indicadores que produzem variações num prazo mais curto que
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as observáveis nos componentes do IDH. Isso permite ao analista comparar a
evolução da situação da riqueza municipal, da longevidade e da escolaridade num
período de quatro anos, correspondente ao tempo de uma gestão governamental.

2 - O JMRS constrói grupos de municípios que agregam características comuns,
como, por exemplo, baixa riqueza municipal, alta longevidade e alta escolaridade,
permitindo ao observador perceber imediatamente os seus principais problemas
sociais.

3 - O novo indicador foi concebido tendo em vista urna estrutura de escalas
compatíveis com as características do Estado. Como conseqüência, o índice mineiro
apresenta um quadro muito mais heterogêneo da diversidade mineira que o observado
pelo IDH, que usa escalas ajustadas à heterogeneidade observada na comparação
entre os diversos países ou entre os Estados brasileiros.

De posse de um conjunto diversificado de informações, poderemos identificar com
mais presteza os problemas e definir metas de desenvolvimento mais condizentes com
nosso Estado de Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.479/2001
Dispõe sobre o requisito de registro nas federações especializadas, para o

funcionamento de academias esportivas no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Art. 1° - As academias de esportes, ginástica, artes marciais, clubes esportivos e

recreativos e similares que ministrem aulas ou treinos no Estado de Minas Gerais só
poderão funcionar, se forem registradas nas respectivas federações especializadas.

§ 1° - O registro a que se refere o "caput" do presente artigo deverá ser comprovado
por instrumento a ser emitido pelas respectivas federações.

§ 20 - O instrumento será padronizado e seguirá as especificações estabelecidas em
regulamentação a ser expedida pela Secretária de Estado de Esportes.

§ 30 O registro nas federações só poderá ser concedido às academias que ofereçam
condições adequadas de segurança, saúde e higiene, além de orientação técnica para
as práticas esportivas oferecidas.

2	§ 40 - O indeferimento do registro deverá ser sempre fundamentado.
§ 50 - Na hipótese do cumprimento das exigências do § 30, a federação

:	especializada não poderá indeferir o registro.
Art. 2° - A inobservância do disposto nos artigos anteriores sujeitará o infrator às

seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem
' prejuízo das de natureza cível, penal e outras:

- advertência documentada;
11—multa;
III - suspensão temporária da atividade.
Art. 30 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei em noventa dias.
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Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário-
Sala das Reuniões, 26 de março de 2001.
Elaine Matozinhos
Justificação: No Estado de Minas Gerais, são milhares as academias esportivas e

similares em funcionamento, todavia, muitas delas são de "fundo de quintal", não
contando com profissionais preparados para ministrarem atividades físicas e não
oferecendo espaço físico e equipamentos adequados e seguros para a prática
esportiva.

Nesse contexto, o que ocorre é que o que poderia ser uma atividade saudável acaba
se transformando em uma atividade danosa, causadora de lesões e seqüelas a
praticantes mal-orientados.

O poder público não pode ignorar esses fatos que, de uma forma ou de outra,
acabam se transformando em um problema de saúde pública.

Como forma de enfrentar a questão, propomos, por meio desta proposição, o
trabalho conjunto das federações e do poder público, para coibir os abusos
decorrentes da proliferação descontrolada de "academias". Assim, em nossa proposta,
conferimos às federações a prerrogativa de, vislumbrando a existência das condições
básicas de segurança, higiene e orientação técnica nas academias, conferir-lhes o
registro sem o qual o poder público lhes aplicará as penas previstas no art. 2 0 . Nesse
sistema, para evitar um possível abuso de poder por parte das federações, estatuímos
norma disciplinado a questão e determinando que, em face das condições básicas de
funcionamento, não tenha a federação a prerrogativa de indeferir o registro.

Como se pode ver, o princípio geral que informa esta proposição, amplamente
debatida com as federações, é o da segurança dos praticantes de atividades esportivas
no Estado. E para que a responsabilidade de zelar por tal segurança seja repartida
entre o Estado e a sociedade civil é que apresentamos este projeto, projeto esse à cuja
aprovação, pelos motivos expostos, esperamos poder contar com o apoio dos colegas
desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.480/2001
Assegura à Secretaria de Estado da Segurança Pública utilizar veículos não

identificados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Secretaria de Estado da Segurança Pública fica autorizada a utilizar os

veículos apreendidos ou removidos a qualquer título não identificados ou reclamados
por seus proprietários, na forma da lei.

Art. 2° - A Secretaria de Estado da Segurança Pública divul gará, por meio do diário
oficial e de sistemas infoimatizados de comunicação de dados, em periodicidade não
inferior a noventa dias, informações sobre os veículos apreendidos.
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§ 1 0 - Os veículos passíveis de identificação, feita a divulgação a que se refere o
"caput" deste artigo e a notificação por registro postal ao proprietário, que não forem
reclamados no período de um ano contado a partir da primeira divulgação no diário
oficial ficam à disposição da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

§ 2 0 - Os veículos que, devido a adulteração de seus dados, não forem identificados,
ficam à disposição da Secretaria de Estado da Segurança Pública, transcorrido o
período de noventa dias contados a partir de sua apreensão.

Art. 3°- A Secretaria de Estado da Segurança Pública poderá, através de convênio,
disponibilizar a utilização dos veículos a que se refere esta lei às seguintes entidades:

- delegacias de trânsito do Estado;
II - Prefeituras;
III - hospitais credenciados no Sistema único de Saúde;
IV - conselhos tutelares;
V - associações declaradas de utilidade pública estadual-
Art. 4° - Para que se proceda à utilização do veículo, a Secretaria de Estado da

Segurança Pública deverá dar baixa em toda a documentação do veículo-
Art. 5° - A entidade que firmar convênio com a Secretaria de Estado da Segurança

Pública para a utilização de veículo arcará com as despesas da remoção e da guarda
do veículo.

Parágrafo único - Firmado o convênio, o veículo passa a ser de responsabilidade da
entidade beneficiada.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4abril de 2001.
Elbe Brandão
Justificação: O projeto ora apresentado tem por objetivo dar utilidade aos veículos

que, por falta de identificação ou desinteresse do proprietário em regularizar a
situação, ficam apreendidos nos pátios.

Nada impede que, tão logo sejam corrigidas as irregularidades do veículo e os
débitos devidos, haja a liberação. E para o poder público é um péssimo negócio a
apreensão do veículo que não é reclamado, pois, além da responsabilidade pela
guarda do veículo, há o abarrotamento dos locais de depósito.

O projeto é de grande alcance social, uma vez que irá instrumentalizar instituições
que são carentes de veículos para a prestação de serviços em prol da comunidade.
Deixar deteriorar os veículos por falta de utilização é desmerecer a necessidade de
muitos, é incorrer na inércia e na ineficiência das leis.

Tenho a certeza de que este projeto será amplamente debatido nesta Casa, o que
possibilitará um melhor entendimento das medidas propostas e principalmente da
eficácia delas.
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Contando com o apoio dos nobres pares desta Casa, espero que sejam

apresentadas as emendas que forem necessárias para o aprimoramento desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos Humanos e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.48112001
Dispõe sobre a concessão de bonificação aos consumidores que economizarem

energia elétrica no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder bonificação aos

consumidores que economizarem energia elétrica no Estado de Minas Gerais.
Art. 2° - A economia prevista no art. 1° será medida trimestralmente pela

concessionária.
Ai-t. 3° - O consumo medido no trimestre imediatamente anterior ao vigor desta lei

será confrontado com o consumo medido no trimestre subseqüente à lei, a economia
obtida pelo consumidor irá beneficiá-lo em forma de bonificação nas contas do mês
seguinte e assim sucessivamente.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2001.
Luiz Menezes
Justificação: Esta iniciativa visa contribuir e incentivar a economia no consumo de

energia elétrica no Estado, em face das previsões do setor e de eminentes
possibilidades de racionamento, motivado pelos baixos níveis dos reservatórios das
geradoras.

A bonificação prevista não acarretará despesas para o poder público, pois será
aplicada somente após a medida da economia praticada pelo consumidor.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça de Meio Ambiente e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.48212001
Autoriza o Poder Executivo a comprar ações das Centrais Elétricas de Furnas e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo, por meio da Companhia Energética de

Minas Gerais - CEMIG -, a comprar ações das Centrais Elétricas de Fumas.
Art. 2 0 - A CEMIG organizará um consórcio, participando com 49% do total de

ações.
Parágrafo único - A CEMIG deverá atrair investimentos de empresas ou findos

públicos nacionais para a integralização dos 51% restantes.
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Art. 30 - O Poder Executivo poderá abrir crédito especial no valor das ações

disponíveis no mercado para atender as despesas previstas nesta lei.
Art. 40 - Fica a CEMIG autorizada a contratar operações de crédito junto ao

BNDES para os fins previstos nesta lei.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2001.
Marco Régis
Justificação: Diante das diretrizes do Governo Federal tendentes à privatização do

setor hidrelétrico - já em andamento, com a venda de inúmeras estatais estaduais -,
por imposição do FMI, devemos tecer algumas considerações sobre as Centrais
Elétricas de Furnas, no momento o principal alvo da cobiça internacional.

E um dos maiores sistemas integrados de geração, transmissão e distribuição de
energia mundial, responsável por 60% do consumo de energia na região Sudeste, ou
seja, 40% do consumo nacional, constituído por 9 usinas hidráulicas e 2
termoelétricas.

Possui um patrimônio líquido de mais de RS10.000.000.000,00, baixo
endividamento e um lucro líquido de quase R$2.000.000.000,00 nos últimos 3 anos,
oferecendo 6000 empregos diretos.

Sua potência instalada é de quase 10.000MW, e suas linhas de transmissão se
estendem por 16.244km, nas mais altas tensões em operação no Brasil (750kV em AC
e 600kv em DC).

A região suprida pela energia de Fumas, correspondente aos Estados do Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás. Tocantins e o Distrito
Federal, representa 65% do Produto Interno Bruto brasileiro.

A CEMIO é uma das principais empresas de energia elétrica do País, participando,
como Fumas, do vital papel de abastecimento da região Sudeste. O nosso Estado, seu
acionista majoritário, tem, no momento, uma visão cristalina e inamovível do controle
das águas como fonte natural de produção energética e da multiplicidade de seus usos.

Assim sendo, este projeto de lei tem por escopo proporcionar ao Governo de Minas
Gerais a célere instrumentalização legal, caso a privatização de Fumas não possa ser
detida, possibilitando a sua participação no processo e na defesa de um patrimônio tão
precioso, quanto é a CEMIG.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de Meio Ambiente e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

£	Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

N°2.083/2001, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando seja consignado
Z	nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Poço Fundo pelo seu

131 0 aniversário. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)
o	N° 2.08412001, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado pedido de
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informações ao Ministério Público sobre o andamento das investigações sobre as
obras do PROPAM. (- A Mesa da Assembléia.)

N°2.085/2001, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja formulado apelo ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que se providencie o asfaltamento do trecho
que liga o trevo de Muni ao Distrito de Tuitinga, no Município de Guiricema. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 2.086/2001, da Comissão de Educação, solicitando seja enviado oficio ao
Secretário da Educação, pedindo informações sobre a situação apresentada pela Sra.
Edirce Rodrigues Santos.

N° 2.087/2001, da Comissão de Educação, solicitando seja enviado oficio ao
Secretário da Educação, pedindo informações sobre a situação apresentada pelas
professoras que menciona. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.08812001, da Comissão de Transporte, solicitando seja enviado oficio ao
Secretário de Transportes, solicitando empenho na solução dos problemas de
conservação da MG-120, no trecho entre Leopoldina e Rio Pomba. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 2.089/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja registrada
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Ronaldo de Paiva Carrara, ex-Prefeito
Municipal de Santo Antônio do Amparo. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados João Batista de
Oliveira (2), Arlen Santiago, Maria Olivia (3), Maria José Haueisen, Djalma Diniz e
outros e Dalmo Ribeiro Silva, das Comissões de Administração Pública (4) e de
Transporte (5) e das Comissões Especiais das Multas (3) e do BNDES.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Hely Tarqüínio

(3), Marcelo Gonçalves, Dalmo Ribeiro Silva, Wanderley Avila, Alencar da Silveira
Júnior e Antônio Andrade.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.
• Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para prestar uma
homenagem póstuma ao avô do nosso colega Deputado Antônio Carlos Andrada e à
sua família, vazada nos seguintes termos. (- Lê:)

"O Deputado que este subscreve, na forma regimental, vem comunicar a V. Exa. e à
Casa o falecimento, ocorrido hoje, em Barbacena, do Major-Brigadeiro Doorgal
Borges, brilhante figura da Aeronáutica que teve atuação destacada em importantes
fatos da história brasileira e participação em empreendimentos de grande interesse
para o País e nosso Estado, durante quase meio século de vida militar.

O Brigadeiro Doorgal Borges, nascido no Rio de Janeiro em 1905, era filho do
advogado e poeta João Afonso Borges e de Amália Chaves de Oliveira Borges.
Ingressou na vida militar em 1923, como aluno da Escola de Sargentos Instrutores do
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Exército, tendo sido declarado Oficial Aviador Militar na turma de 1932. Quando
no Exército, em 1926, com 21 anos, foi comissionado como Tenente e percorreu
várias regiões do Pais em perseguição à Coluna Prestes.

Em 1934, foi designado para organizar o Aeroporto da Paxnpulha e, após cumprir
essa missão, foi o 10 Comandante daquele Destacamento de Aviação, que integrava a
rota do Correio Aéreo Nacional, trajeto Rio de Janeiro - Fortaleza, com escala em
Belo Horizonte.

Voltando para o Rio, foi instrutor de bombardeio e tiro na Escola de Aviação do
Campo dos Afonsos, sendo transferido posteriormente para Curitiba, PR. Durante a
Segunda Guerra Mundial, serviu na Base Aérea do Recife comandada pelo Brigadeiro
Eduardo Gomes, fazendo parte do Alto Comando que patrulhava o litoral brasileiro.
Em 1942, foi transferido para os EUA, onde serviu por dois anos e meio, até o
término da guerra. Transferiu-se da Aviação do Exército para a FAB no posto de
Capitão-Aviador, quando da fundação do Ministério da Aeronáutica-

Como Tenente-Coronel, comandou a Escola Preparatória de Cadetes do Ar -
EPCAR -, sediada em Barbacena, durante o período de 1952 a 1954, como seu 3°
Comandante, quando consolidou as estruturas básicas daquela instituição educacional.

Em 1955,0 Brigadeiro Doorgal Borges foi nomeado Sub-Chefe da Casa Militar da
Presidência da República e, na vigência do parlamentarismo, 196111962, foi Chefe de
Gabinete do Ministro da Aeronáutica Clóvis Travassos.

Comandou, por designação do Ministro Eduardo Gomes, no Governo do Marechal
Castelo Branco, a então V Zona Aérea, com sede em Porto Alegre, de 1964 a 1966,
convivendo com um período de turbulência política naquele Estado.

Teve, ainda, seu nome cogitado para a Pasta do Ministério da Aeronáutica no final
da década de 60. Foi promovido a Major-Brigadeiro em 1966, vindo a aposentar-se,
isto é, entrou para a reserva, no inicio de 1969, passando então a residir com a esposa
Maria Helena Brito Borges em Barbacena, na chácara de sua filha Amália Borges de
Andrada, até outubro de 1970, quando ficou viúvo.

No ano seguinte, voltou a residir no Rio de Janeiro, casando-se em segundas
núpcias com Maria Urânia Araújo Borges, que lhe sobrevive.

Do seu primeiro casamento, deixa três filhas: Amália Andrada (casada com o
Deputado Federal Bonifficio Andrada), Angela Lampert (casada com o Cel. Luiz
Lampert) e Maria Angélica Nery (viúva do Diplomata Sérgio Nery), além de 17 netos
e 28 bisnetos.

Na oportunidade, este Deputado solicita seja consignado nos anais da Casa um voto
de pesar pelo falecimento do ilustre militar, dando-se conhecimento desta iniciativa à
família enlutada, na pessoa da Sra. Amália Borges de Andrada, à Rua Pium-i n° 31,
ap. 203, nesta Capital".

Então, gostaríamos de reiterar as nossas homenagens a esse grande homem, a esse
Major, Brigadeiro Doorgal Borges, avó materno do nosso Toninho Andrada, que nos
deixa um grande legado - foi um militar exemplar, que serviu ao Estado e ao Brasil,
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aqui e no exterior, dando um exemplo de patriotismo durante toda sua vida, nos
vários setores em que serviu às nossas Forças Armadas. Também deixou seu exemplo
de esposo e de pai extremado para todos os seus filhos, entre eles a esposa do
Deputado Bonifácio Andrada, pai de nosso Toninho Andrada.

Dessa forma, passou a ser exemplo para todos nós, para todo o povo de Minas
Gerais, e entrou para a história do Brasil. Então, peço permissão à Presidência para,
em nome do Legislativo mineiro e em nosso nome, reiterar os nossos sentidos
pêsames à família enlutada.

O Deputado Amilcar Marfins (em aparte)* - Quero compartilhar desse voto de
pesar ao nosso colega Deputado Antônio Carlos Andrada, ao seu pai e a toda a sua
família, por essa perda, que todos lamentamos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, amigos

que nos visitam nas galerias desta Casa e que nos acompanham pela TV Assembléia,
inicialmente, os meus sentimentos a toda a família dos Deputados Antônio Carlos
Andrada e Bonifácio Andrada, pela perda que, sabemos, machuca a todos da Zona da
Mata e - por quê não? - de Minas Gerais.

Sr. Presidente, esta é a primeira vez que tenho oportunidade de estar na tribuna
desta Casa após a penúltima quinta-feira, quando foi marcada reunião extraordinária
da CPI da Saúde, à qual esteve presente o Prefeito de Juiz de Fora, Dr. Raimundo
Tarcísio Delgado. Não estava presente porque minha esposa saiu da sala de cirurgia
às 4horas da madrugada de quinta-feira.

Aproveitando-se da minha ausência, o Prefeito falou - tenho a fita gravada dessa
CPI -, desavergonhadamente, mentiras a respeito da saúde em Juiz de Fora. O Prefeito
teve a coragem de dizer que a saúde em Juiz de Fora vai bem, quando saiu publicado
hoje, na "Tribuna de Minas", de Juiz de Fora, que a cidade, com mais de 500 mil
habitantes, tem apenas duas ambulâncias. Duas ambulâncias no Pronto-Socorro de
Juiz de Fora, do SUS, que tem a gestão do Prefeito. Matias Barbosa tem quatro
ambulâncias. Piquiri. três. Juiz de Fora, duas. E pessoas perdendo a vida por falta de
socorro. Se alguém liga para buscar o resgate, só atendem em caso de morte. Não
atendem em casos em que a pessoa pode ser tratada, mas não pode andar. Lamento
profundamente essa situação.

Aproveito a presença do Deputado Hely Tarqüínio - que falou claramente nesta CPI
que em Juiz de Fora está tudo bem -, para que diga se conhece a cidade, se vive o seu
dia-a-dia, se presencia, como nós, pessoas morrendo sem atendimento, sem
medicamento; pessoas morrendo quando recebem uma receita de R5180,00,
R5200,00, e a Prefeitura não tem o medicamento para dar; crianças morrendo porque
falta leito infantil. Gostaria de conceder aparte ao Deputado Elely Tarqüínio, caso
queira, para que me esclareça isso, porque moro em Juiz de Fora e não teria a
coragem de dar opinião a respeito da saúde na sua cidade, porque não a conheço.
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Conheço a minha, que se chama Juiz de Fora. E lamento isso, porque faço parte
dessa CPI e trabalho com seriedade. Sei que V. Exa. é médico e quero crer que ainda
não perdeu a sensibilidade humana, porque, para ser médico, tem de tratar o cidadão
com decência, com humanidade, acima de tudo.

No entanto, o Prefeito veio aqui, mentiu descaradamente, e V. Exrn concordou. São
R$5.000.000,00 do SUS e R55.000.000,00 do orçamento municipal, totalizando
RSI0.000.000,00 por mês. Será que com tais recursos não se pode fazer um
atendimento decente em Juiz de Fora? Será que são gastos R520.000,00 por mês para
o pagamento do aluguel de um prédio que ainda nem começaram a construir? Já são
mais de RS180.000,00 gastos com um prédio abandonado, onde deveria ser feito um
hospital, que não sai nunca.

Espero que V. Exa. entenda que a minha posição não é pessoal, mas com relação à
CPI, ao seu posicionamento sobre a saúde em Juiz de Fora, que, volto a afirmar, V.
Exa. não conhece.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Deputado Alberto Bejani, V. Exa. está
totalmente mal-informado. Sugiro-lhe que peça uma fita da reunião. Se V. Exa,
entendeu que fiz algum elogio à saúde em Juiz de Fora, está enganado. Podemos
conferir o significado das palavras usadas nas frases, no texto gravado. Ficou claro
para todos os Deputados que Juiz de Fora tem um diagnóstico de saúde sofrível, como
toda cidade-pólo do Estado. Lá existem mazelas funcionais no pronto-socorro, que
não está no lugar devido, O Prefeito, com dois ou três mandatos, justificou,
politicamente, como quis. Encaminhamos várias denúncias à CPI de Juiz de Fora, que
é o foro competente para fazer esses exames sob o ponto de vista constitucional e
legal.

O Deputado Alberto Bejani - Deputado ITely Tarquínio, farei um adendo e retorno o
aparte a V. Exa. A CPI da Saúde em Juiz de Fora não saiu, porque um Vereador do
PSDB, do seu partido, havia assinado o pedido, sendo o sétimo Vereador. No entanto,
retirou a assinatura, trocando-a por um terreno da própria igreja. Informo-lhe,
também, que já tenho a fita da reunião.

O Deputado Hely Tarqüinio (em aparte) - Fizemos as críticas comuns a todas as
cidades-pólos do Estado. O Município de Juiz de Fora está desestruturado do ponto de
vista da saúde. Recebemos as justificativas mais complexas, inclusive a de que recebe
doentes até do exterior, porque tem estrutura para tal. E uma cidade aquinhoada com
boa estrutura. No entanto, a sua administração não é diferente das outras cidades-
pólos de Minas. E uma administração sofrível, enfrentando problemas relacionados
com os contratos administrativos. Estou falando sobre a estrutura administrativa.
Fomos bastante claros no que tange ao atendimento em Juiz de Fora, dizendo que a
situação não é diferente das outras cidades-pólos e que a saúde tem um diagnóstico
sofrível.

Não houve prosseguimento para se conhecer mais, porque V. Exa. nos informou
que estava sendo constituída CPI em Juiz de Fora- Se existissem verbas direcionadas
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diretamente para lá, a CPI da Assembléia, constitucionalmente, teria o direito de
ouvir pessoas de lá. Por isso, foi encenada regimentalmente. No entanto, não houve
elogios à área da saúde, porque as estatísticas sobre a letalidade, os atendimentos
primário, secundário e complexo estão sofríveis. Podemos conferir a fita, já que V.
Exa. entendeu dessa forma. Peço desculpas ao Plenário se, porventura, cometi
equívoco no momento de fazer as considerações naquela reunião. Houve um
tratamento cordial, porque faz parte de nosso procedimento. Obrigado.

O Deputado Alberto Bejani - O tratamento cordial, Deputado Hely Tarqüínio, faz
parte da educação de berço. Vamos ouvir a fita juntos. V. Exa. engrandece as nossas
palavras.

Tenho interesse em falar sobre a saúde que estou vendo. E estou vendo crianças que
morrem por falta de atendimento; estou vendo o pobre, cujo plano de saúde é o SUS,
sendo tratado pior do que animal, porque vários animais têm veterinários, que os
tratam com muito carinho. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que quero falar diz
respeito a Belo Horizonte, à BllTrans. Um cidadão pagou R$150,00 de multa por ter
colocado o cano num estacionamento não permitido e pagou R$18 1,00 de reboque. O
reboque em Belo Horizonte é mais caro do que a multa. Isso é um assalto.

Concederei aparte ao Deputado João Leite, que conhece melhor Belo Horizonte.
Alguns dizem que Juiz de Fora não é Minas, o que não é verdade. A única coisa que
lamentamos é o Governador que temos; a cidade é maravilhosa.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Nobre Deputado Alberto Bejani, acompanho
com atenção a denúncia que V. Exa. traz para a Assembléia Legislativa. Esse é um
verdadeiro escândalo. A BHTrans paga R530,00 às empresas por um reboque e elas
cobram RSI50,00 das pessoas. A diária para o cano permanecer no pátio custa
R$30,00, o reboque custa R$150,00. A pessoa paga então R581,00 mais a multa de
R$127,69. Quer dizer, são quase R$400,00 pagos por estacionar em local proibido.
Mas estamos vendo uma decisão da Prefeitura de Belo Horizonte: o Prefeito de Belo
Horizonte e o Sr. Fernando Pimentel querem recriar o imposto de combustível. São
3% do que é arrecadado com óleo diesel e gasolina; algo que já estava ultrapassado
em nosso Pais. E um escândalo o que está havendo em Minas Gerais. Quem pagará?
Essa mesma pessoa que está pagando quase R$400.00 à Prefeitura. Espero que a
Comissão que V. Exa. está presidindo, e sempre com a garra que V. Exa. demonstra
neste parlamento, chame a BilTrans e chame o Prefeito de Belo Horizonte para
explicar o que está sendo feito contra o povo de Belo Horizonte. A população não
pode pagar por essa má administração e não pode pagar por esse déficit na Câmara de
Compensação Tarifária. A Prefeitura retirou Belo Horizonte da Câmara de
Compensação Tarifária da Região Metropolitana e agora diz que a grande solução é
voltar Belo Horizonte para essa Câmara. Mas acha que a grande solução é cobrar
R$150,00 de reboque. Isso é um acinte. Creio que a Assembléia Legislativa tem que
intervir na situação.

0 Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Alberto Bejani, desejo
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cumprimentá-lo pela sua fala. No caso da BHTrans, quero apoiá-lo, porque é um
absurdo o que está acontecendo. O maior absurdo são os radares instalados pelo
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER- Percorremos todas as
estradas de Minas e, quando as perconêmos, vimos que há empresa particular
multando as pessoas que trabalham em nosso Estado. Precisamos fazer um
movimento porque o nosso povo já não agüenta tantas multas que estão sendo
aplicadas. Quase todos os carros de Minas Gerais, do Norte de Minas e do interior,
não têm condições de percorrer as estradas devido as muitas multas que esses veículos
já têm. Infelizmente, os proprietários não têm condições de pagar. Há pessoas que
nem se venderem o automóvel terão condições de pagar. Devemos nos mobilizar e
tomar as providências devidas. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Quero apenas dizer ao Deputado Dimas
Rodrigues que o DNER está com o PMDB. Como esse partido é de V. Exa., não
precisa reclamar tanto, basta solicitar que o PMDB tome as providências necessárias.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Sr. Presidente, apenas quero dizer que
citei oDENATRAM.

O Deputado Alberto Bejani - Quero encerrar o meu pronunciamento dizendo que a
comissão especial da Casa que está averiguando todas as multas, com certeza, vai se
transformar em CPI não do DNER ou das multas, mas sim do H'EM. O Instituto de
Pesos e Medidas já mostrou, por meio das denúncias que chegaram de um ex-Diretor,
que não há problemas apenas com os radares. Há também balanças de hipermercados
e de pesagem de caminhões com problemas e, ainda, bombas de gasolina. Segundo as
informações do ex-Diretor, essas máquinas estão com selo de aferição, porém não
foram aferidas. Vamos verificar.

Sr. Presidente, quero dizer que muito me honra falar nesta Casa, quando é presidida
por V. Exa. Trata-se de pessoa muito simpática e me dá o prazer de olhar e falar meu
Presidente. Por isso, estou feliz.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Boné Guedes.
• Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e senhoras

presentes nas galerias e meus amigos da imprensa, no ano passado tivemos a
oportunidade de ver instalada em Leopoldina, por meio de um pedido que fizemos à
Presidência da Casa, a TV Assembléia. Na oportunidade, o Presidente Anderson
Adauto nos honrou na Zona da Mata. Pela primeira vez, a primeira cidade a receber
os sinais da TV Assembléia recebeu com muito carinho o Presidente e todos os
Deputados.

A partir daquele momento, pensávamos que a cidade, em termos de informação a
respeito de Minas Gerais, principalmente a respeito da Assembléia, viveria um novo
tempo.

Bem, isso ocorreu no final do ano passado. Recentemente, em visita a nossa cidade,
o amigo Deputado Durval Angelo, em reunião com alguns companheiros seus,
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recebeu uma denúncia que dizia que a Prefeitura de Leopoldina não estava
mantendo os sinais da TV Assembléia e, conseqüentemente, estava fora do ar. Pude
confirmar isso-

Esperamos, nessa hora, que, caso haja realmente uma falha técnica - prefiro
acreditar nisso do que em uma retaliação a minha pessoa -, a Prefeitura de Leopoldina
restabeleça o sinal, cumprindo o convênio com a Assembléia, uma vez que os
recursos que lá chegaram para a instalação da TV Assembléia são oriundos
unicamente desta Casa.

Mantenho com o Prefeito de Leopoldina, Dr. José Roberto de Oliveira, a bem da
verdade, cordiais relações de amizade. Não temos, absolutamente, nada um contra o
outro. Queremos que a TV Assembléia possa voltar a funcionar para a satisfação de
todos nós, para a satisfação do povo da minha querida cidade, que aprendeu a
conviver com a informação que a Assembléia dá. Por meio da tevê, todos os
Deputados são vistos e podem prestar contas daquilo que estão fazendo. Portanto, isso
é da maior importância.

Feito esse comentário, vou abordar um outro assunto relacionado a um amigo
extraordinário, que hoje ocupa a Secretaria de Estado da Segurança como Secretário
titular, o Dr. Márcio Barroso Domingues, meu amigo de infância e contemporâneo à
época do antigo Ginásio Leopoldinense, posteriormente Colégio Estadual Prof
Botelho Reis. Ao vê-lo à frente dos destinos da Secretaria, fico feliz, porque se trata
de um profissional da mais alta competência, sério, honesto, com uma carreira
brilhante de quase 30 anos na vida pública. Teve, como espelho de vida, seu saudoso
pai, que também foi Deputado Estadual em Minas pela Zona da Mata.

O Deputado Luiz Menezes (em aparte)* - Não posso dizer o mesmo do Sr.
Secretário da Segurança. Na semana passada, pedi a ele que marcasse um horário para
eu lhe falar. Ele marcou para ontem.

Fui à Secretaria, e a recepcionista pediu que eu esperasse. Esperei mais de 40
minutos. Chegaram mais duas pessoas, que também se assentaram para esperar. Na
hora de me atender, ele disse que não poderia, porque iria atender outra pessoa.

Sou Deputado eleito por uma comunidade que fornece muitas divisas ao Brasil. Sou
eleito por uma cidade que está presente em todos os momentos, porque toda
moedinha que o senhor pega tem o minério de Itabira, em todo talher inoxidável há
minério de Itabira. Fui eleito por uma cidade cujo ICMS é maior do que o de Juiz de
Fora. Mas este Deputado não pôde ser atendido, porque S. Exa. o Secretário
esqueceu Pergunto: "o que é isso?". Eu não fui nomeado, mas eleito por uma
comunidade. Deixo aqui os meus protestos contra a indelicadeza do Sr. Secretário.
Quando ele esteve em Itabira, dei a ele uma assistência diuturna, acompanhei-o o
tempo todo.

Nós, itabiranos, temos por costume o seguinte: quando nos dão uma patada,
murchamos as sete orelhas e damos com as quatro patas.

0 Deputado Bené Guedes - Deputado Luiz Menezes, compreendo sua fala, mas
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devo dizer que, apesar de suas alegações - e respeito V. Exa. como colega, amigo
e Deputado -, prefiro acreditar que tenha havido algo para que o Secretário não
pudesse atendê-lo de imediato. Isso ocorre em todas as Secretarias.

Quando, pela primeira vez, trabalhei em um gabinete da Prefeitura, o Prefeito
ensinou-me que, quando chegasse um Vereador ou Deputado, deveria ser logo
atendido, não por privilégio, mas por uma questão política. Mas prefiro acreditar que
o Secretário Márcio Domingues - sobre o qual não mudo meu conceito: continuo
afirmando que é grande figura - saberá, na hora certa, conversar com V. Exa., dando
um passo atrás se necessário, já que é humilde e muito aprendeu com seu pai,
Deputado e Secretário da Educação. Certamente, isso acontecerá, pois V. Exa. merece
todo o respeito. Com toda a lealdade que devo a V. Exa. e a meus colegas, essa é a
primeira vez que vejo uma crítica ao Secretário Márcio Domingues. Entretanto, na
vida pública, estamos sujeitos a isso, pois ninguém é unanimidade e está sujeito a
falhas.

Na Secretaria, temos também uma pessoa da cidade de Recreio, o Secretário
Adjunto José António Morais, por quem tenho grande respeito e que, certamente, é
conhecido desta Casa, pelo seu jeito de tratar a todos. Ele e o Secretário estiveram
comigo em Leopoldina, na semana passada, para inspecionar as obras relacionadas
com a nova sede da regional de policia, que estão bem adiantadas, graças ao trabalho
da comunidade, aliado às verbas do Estado. Contamos, também, com a ajuda da
maçonaria, através da Loja Paladinos da Liberdade, comandada pelo Venerável
Bernardo. Está havendo esforço conjunto para erguer a Delegacia Regional de Policia,
criada há alguns anos pelo Deputado José Domingues, pai do atual Secretário, e hoje
comandada pelo Dr. Nélson Constantino, com muita propriedade.

Na cidade, vemos reinar a paz e a concórdia, apesar de alguns problemas, já que
Leopoldina é cortada pela Rio-Bahia e três rodovias e está próxima a Juiz de Fora e
ao Rio de Janeiro, estando aberta a uma população flutuante, que às vezes traz
complicações para o dia-a-dia da cidade.

Hoje à noite, Leopoldina deverá receber a visita do Secretário da Administração e
Recursos Humanos, Dr. Frederico Penido, e do Secretário de Turismo, Dr. Manoel
Costa. Estaremos lá, porque esse é um encontro importante para a região da Zona da
Mata, que está prosperando e vê grande saída para seu desenvolvimento no turismo e
em outras áreas, como a fruticultura.

A presença de autoridades do Estado tem sido uma constante na cidade, e a vemos
como boas perspectivas, já que podem nos trazer soluções. Temos urna regional da
administração funcionando lá, mas não está bem, precisando ser reaquecida, para que
possa exercer o papel para o qual foi criada. Com a presença do Secretário Frederico
Penido, teremos a oportunidade de encontrar soluções.

Quero tratar também da questão da saúde e de nossa regional. Trabalhamos muito
por essa regional, que foi criada no Governo Hélio Garcia e vinha cumprindo seu
papel, quando, de um momento para outro, foi totalmente descaracterizada com a
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chegada à sua direção de um médico de Cataguases, Dr. Jaime Afonso, que
passou a fazer politicagem em Leopoldina, objetivando sua candidatura a Deputado
Estadual.

Mas teve vida curta, pois tanto aprontou, que, na iminência de ser contemplado com
uma CPI, resolveu pedir demissão do cargo. Isso foi importante para todos.
Acreditamos que, com a nova indicação - que não foi feita por mim, pois a regional
não é minha, e não desejo uma regional para fazer política -, a regional da Zona da
Mata, na cidade de Leopoldina e nas outras, que são 15, seja tratada de forma
igualitária. Para isso, estamos aceitando, com toda a tranqüilidade, a indicação do
Prefeito de Leopoldin& Dr. José Roberto, que, por meio do Dr. Saulo Moreira,
indicou o médico Dr. Márcio Guida, cuja família é nossa amiga há longa data.

Com relação a esse jovem que está sendo direcionado para ocupar esse importante
posto, esperamos que cumpra o seu papel com dignidade e possa trabalhar
diferentemente daquele que foi para lá com a intenção de mudar a regional,
descaracterizando-a para ajudar apenas a uma cidade. Atualmente, isso é
inadmissível.

Felizmente, a partir de agora, isso deixará de acontecer, tomando outro rumo,
porque cairá nas mãos das pessoas que querem trabalhar e projetar o seu nome de
outra forma, que não nos envergonhe. Atualmente, não toleramos fatos como esse.
Fico feliz em saber que teremos um novo tempo na regional da saúde. Agradeço ao
Secretário da Saúde, Gen. Carlos Patrício de Freitas, e ao Chefe de Gabinete, Cel.
Duarte, que expôs a sua posição de atender à solicitação do Prefeito de Leopoldina,
que é boa para todos e não conta com objeção da minha parte.

O Deputado Alberto Bejani falou há pouco sobre a questão da saúde em Juiz de
Fora. O Prefeito Tarcísio Delgado é um homem inatacável. Pela terceira vez, é
Prefeito de Juiz de Fora, com todos os méritos. A questão da saúde, lá, enfrenta os
mesmos problemas que em todo o Brasil. Nós, da Zona da Mata, que giramos em
tomo da cidade de Juiz de Fora e a temos como a nossa capital, mandamos doentes
para lá todos o dias, porque os nossos hospitais não têm condições de recebê-los.
Como a área da saúde lá já atingiu outro patamar, evidentemente esse problema tem
sobrecarregado a cidade. Então, o Prefeito paga o pato. Prefiro dizer que é um homem
bem-intencionado e que tem lutado por Juiz de Fora com toda a força.

Respeito muito o Deputado Alberto Bejani e espero que as suas críticas sejam
construtivas, porque Juiz de Fora precisa de Tarcísio Delgado, do Deputado Alberto
Bejani e de todos nós, unidos, para melhorar a área da saúde, com a ajuda do Governo
Estadual e Federal, porque as verbas precisam chegar lá para serem bem aplicadas em
beneficio do povo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto.
• Deputado Ambrósio Pinto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

ocupamos esta tribuna para esclarecer um mal-entendido que se refere ã arrecadação
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de impostos, geração de divisas e promoção de empregos.

A noticia divulgada na mídia, recentemente, sobre a transferência da empresa de
sucos Tia!, localizada em Visconde do Rio Branco, Zona da Mata mineira, não tem o
menor fundamento.

Tal inverdade pegou de surpresa a diretoria da renomada empresa. Preocupados
com a repercussão negativa que a notícia poderia causar no mercado, prejudicando,
inclusive, a excelente relação que mantém com o Governo do Estado, em especial,
com o Governador Itamar Franco, foi nos feito um apelo para que, como
representantes da região, pudéssemos esclarecer a situação.

Queremos isentar os meios de comunicação de qualquer responsabilidade a respeito
disso, pois sabemos que uma noticia dessa natureza, antes de ser publicada, é checada
minuciosamente, seguindo as diretrizes que norteiam uma imprensa comprometida
com a verdade dos fatos.

Pedimos, apenas, que, nas próximas oportunidades, os diretores da Tial sejam
ouvidos a respeito do assunto, evitando, desta maneira, que se publiquem fatos que
não condizem com a realidade e podem afetar a imagem sólida da empresa,
construída ao longo de muitos anos de lutas.

O segundo motivo de ocuparmos esta tribuna refere-se ao falecimento do Sr.
Ronaldo de Paiva Carrara, pessoa pela qual tínhamos grande respeito. (- Lê
requerimento em que pede seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do
Sr. Ronaldo de Paiva Carrara, ex-Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo,
ocorrido em 21412001. A seguir, apresenta a seguinte justificação.)

"Justificação: O Sr. Ronaldo de Paiva Carrara, falecido em 214/2001, provinha de
uma família das mais conceituadas em Santo Antônio do Amparo.

Vereador de 1976 a 1982, elegeu-se Prefeito Municipal em duas oportunidades: de
1989 a 1992 e de 1997 a 2000, quando não mais concorreu à reeleição devido à
necessidade de cuidados médicos.

Fez uma grande obra de administração municipal, sendo o Hospital Municipal uma
referência em toda a região, tanto que se transformou em hospital-modelo.

Assessorou, nesta Casa, o ilustre Deputado Célio de Oliveira e, na Secretaria da
Saúde, foi assessor do então Secretário Rafael Guerra, hoje Deputado Federal.

Deixa a viúva Maryangela Lage Carrara, os filhos Cíntia e Fabricio e,
principalmente, uma grande lacuna no cenário político da cidade."

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores, meus

senhores, minhas senhoras, imprensa, dedico alguns minutos a uma reflexão sobre o
IPSEMG, que tem acertado ao prestar o melhor serviço aos associados. Quero falar
sobre o acerto do Governador Itamar Franco, quando escolheu para presidir aquela
instituição um homem de carreira, sindicalista, profundo conhecedor da vida, da
essência do IPSEMG, que vem, com muito trabalho, dedicação e seriedade,
administrando os destinos do órgão.
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Como médico que sou há 25 anos, posso comprovar que tínhamos atraso no

pagamento dos serviços médicos de até seis meses. E o Governador Itamar Franco,
quando escolheu o Dr. João Diniz Pinto Júnior para ser o Presidente do IPSEMG,
também assumiu um compromisso de deixar ali tudo que fosse recolhido do
funcionalismo para aquele órgão. Anteriormente isso não vinha sendo feito, uma vez
que o dinheiro arrecadado caía no caixa único do Estado e deixava o Instituto
desprovido de recursos. Com isso, a dívida do Governo anterior para com o IPSEMG
ficou enorme, e este Governo normalizou essa pendência. Hoje o Instituto tem vida
financeira própria e vem desenvolvendo um grande trabalho em beneficio dos
associados.

Quero falar também sobre o resgate da credibilidade, extremamente importante para
o bom andamento dos serviços. O órgão hoje goza de credibilidade, está com suas
dívidas em dia e não está deixando atrasar seus compromissos financeiros, porque
recebe a contribuição dos funcionários filiados.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo pelo
pronunciamento. Acho que tem que ser dessa forma; se existe algum órgão, autarquia
ou entidade do Estado que esteja trabalhando sério, gerando bons frutos, cabe a esta
Casa mostrar o ponto positivo desse Governo, e, nesse sentido, fazemos coro com
suas palavras.

Tenho seguido a história do IPSEMG de Montes Claros e recentemente fiz uma
visita e pude constatar a preocupação dos funcionários. Antigamente, era um órgão
que não despertava nenhum interesse, nem dos profissionais da área. Muitos médicos
trabalhavam alguns meses, um ano, dois anos e não recebiam seus vencimentos. Hoje,
já notamos uma procura muito grande do profissional das áreas médica, odontológica,
de fisioterapia. fonoaudiologia, enfermagem, etc. E a procura está maior que a oferta.

Há pouco tempo, não acreditava nessa possibilidade, e recentemente foi lançado o
IPSEMG Família, que é uma equipe nos moldes do Programa Saúde da Família, para
dar assistência integral na área de odontologia. E o dentista que vai à casa do
funcionário e o incentiva a se tratar. Essa é a nova forma de administrar o JPSEMG, e
Montes Claros hoje é muito bem administrada pela Ana Amélia, uma profissional da
mais alta competência. E amiga do funcionário e tem a sua confiança.

Por fim, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e ser testemunha desse ponto
alto do IFSEMG de Montes Claros. E, ao cumprimentar a Ana Amélia e todos os
funcionários daquele órgão, rendo as minhas homenagens ao Presidente do IPSEMG,
Dr. João Diniz Pinto Júnior, que mudou toda a forma de condução do órgão, que hoje,
como disse V. Exa., tem a credibilidade e a confiança do povo e do funcionalismo
estadual.

Devemos mostrar essa credibilidade ao público, como V. Exa. está fazendo. Muito
obrigado.

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço as palavras do nobre colega Carlos
Pimenta, médico, de Montes Claros, que vem testemunhar a nossa fala.
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Gostaria de falar de experiência extremamente positiva: o IPSEMG Família,

assunto que V. Exa. já antecipou. Há mais de um ano, vem fazendo o IPSEMG esse
trabalho, com excelentes resultados. Como bem disse o Deputado Carlos Pimenta, o
JPSEMG é procurado, o que não acontecia há pouco tempo; ou seja, houve inversão
de valores, porque voltou a trabalhar com sua potencialidade, com seriedade
invejável. Assim, os resultados aparecem.

O IPSEMG Família vem produzindo resultado positivo, não só na assistência direta
ao paciente, mas principalmente na saúde preventiva, o que é básico para todos os que
trabalhamos na área. O programa está instalado em todas as cidades que são
superintendências ou regionais do IPSEMG em nosso Estado, e o atendimento foi
ampliado a outros grupos de funcionários, nos Tribunais de Justiça, por exemplo, e
vem atingindo agora as cidades-pólos que ainda não são regionais do IPSEMG.
Então, o IPSEMG está-se expandindo, com esse programa extraordinário, que conta
com vários profissionais da área de saúde: médico, odontólogo, psicólogo, assistente
social e enfermeiro, que fazem um trabalho conjunto, visitando as famílias dos
funcionários e seus dependentes, dando-lhes assistência completa - se necessário,
podem receber assistência, mesmo fora de hora, nos hospitais.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Doutor Viana, prestando atenção em seu
pronunciamento, não posso concordar, no todo, com o que está expondo a este
Plenário em relação ao IPSEMG. Mas -vou-me ater ao problema do médico da família.
V. Exa. disse muito claramente que é um programa que se está expandindo e que
apenas as regionais do IPSEMG contam com esse serviço. Veja bem: são, no
máximo. 27 regionais, e temos 853 municípios. Colocaram essa prestação de serviço
apenas nas cidades-pólos, grandes, que já têm estrutura médica e hospitalar. Então,
pergunto: "e aqueles que estão em cidades pequenas, onde o IPSEMG não chega nem
nunca chegou, onde não chega a assistência à saúde, onde não há médicos nem
dentistas credenciados?".

Entendo, sim, que, nos dois últimos anos, o Instituto mudou muito na área da saúde.
Passou a ter nova gestão, competente e autônoma, e foi esta Assembléia que há dois
anos, por meio de projeto de lei, na reforma administrativa, deu-lhe a condição de
autonomia. Então, gostaria que V. Exa. fizesse um alerta ao Presidente do IPSEMG,
para que se lembre de que todo o Estado tem o direito de ter os benefícios da equipe:
do médico da família, do dentista, da enfermeira, da psicóloga e do médico-chefe,
porque é um serviço fundamental. Não podemos deixar, em hipótese alguma, que
somente as regionais contem com isso. E o resto? São 11% descontados na folha de
490.000 funcionários; ou seja, é um Instituto capitalizado. Então, temos de estender
esse trabalho aos demais, àqueles que mais necessitam. Obrigado.

O Deputado Doutor Viana* - V. Exa. faz observação extremamente importante,
Deputado Rêmolo Aloise, mas adianto algumas informações que tive a esse respeito.
O Estado é muito grande, e a assistência vai-se estendendo gradativamente. Mas isso
já foi instalado em todas as regionais e, agora, está sendo instalado em cidades-pólos,
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mesmo que não sejam regionais do IPSEMG. Essa segunda fase do programa já
foi iniciada.

E assim vai, gradativamente, crescendo, porque não se faz de uma vez um trabalho
tão complexo. Então, está sendo feito com muita propriedade, e a tendência é ir
atingindo, cada vez mais, o maior número de cidades possível.

Outra questão importante é a frmácia básica, que está funcionando e ajudando
muitas pessoas em todo o nosso Estado e que também vem crescendo, porque não está
totalmente estabelecido o trabalho do Instituto. Está em fase de crescimento, uma vez
que vinha, cada vez mais, se tomando deficiente e deficitário.

Já é do meu conhecimento que o Instituto vai mandar para esta Assembléia um
projeto de lei, para que se possa também estabelecer a aposentadoria para os
funcionários do Estado. Com isso, vai facilitar, primeiramente, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que pede seja criado o fundo de aposentadoria. O IPSEMG
está concluindo essa proposta para mandá-la à Assembléia. E coerente, uma vez que
ganhou mandado de segurança contra o INSS, que não queria, em hipótese nenhuma,
permitir que o Instituto estabelecesse aposentadoria. Ora, o Estado vai ser
beneficiado, porque lhe será facilitado cumprir o que manda a Lei de
Responsabilidade Fiscal, porque são recolhidos de 21% a 23% de INSS ao Estado,
para o seu funcionalismo, relativamente à aposentadoria, enquanto o IPSEMG está
estruturado para, com uni aumento de tão-somente 4%, dar também a aposentadoria
aos funcionários do Estado, atingindo, até mesmo, os que não são efetivos, que são
contratados, que são hoje cerca de 180 mil. Esses não têm o beneficio da
aposentadoria e compõem, com outros funcionários, um grande número de
injustiçados do Estado que serão beneficiados.

Não dá tempo para relatar tudo, mas quero trazer esse trabalho novo que vem sendo
executado no IPSEMG, por isso parabenizo o seu Presidente, Dr. João Diniz Pinto
Júnior, e toda a sua diretoria, desejando-lhe muito sucesso e que envie o mais
rapidamente possível esse projeto à Assembléia, para que possamos acabar com essa
injustiça e proteger com a aposentadoria todos os funcionários públicos, contratados,
estáveis ou não, de nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, senhores

visitantes, alguns assuntos trazem-me à tribuna na tarde de hoje- Esta semana,
acompanhado de diversos moradores, líderes comunitários da região Noroeste e da
Pampulha, especificamente da Associação dos Moradores do Residencial Sarandi -
AMORES -; da Associação Comunitária do Bairro Itatiaia - ACBI -; da Associação
dos Moradores do Bairro Itatiaia - ASMOBI -; igrejas evangélicas, a Igreja Católica, a
Associação de Pais e Mestres das Escolas de Ensino Fundamental, solicitamos que
nessa microrregião especificamente nos Bairros Celso Machado, Confisco,
Residencial Sarandi, Santa Teresinha, Saramenha, Serrano e Itatiaia, fosse construída



159
uma escola de 2° grau.

Sr. Presidente, segundo um levantamento, existe grande quantidade de alunos que,
após se formarem no ensino fundamental, não têm como prosseguir seus estudos,
devido à falta de escola de ensino médio próxima a esses bairros.

O Secretário Murilio Hingel manifestou a maior boa-vontade com relação ao nosso
pleito e prometeu envidar todos os esforços, a fim de conseguirmos essa escola de
ensino médio para aquela região. Estamos encaminhando oficio ao Prefeito, pois é de
grande importância que a Prefeitura providencie o terreno para a construção da escola.
A própria comunidade, empenhando-se, encontrou o terreno, próximo à Av. Serrano,
onde poderemos construir a escola.

Esse é um assunto extremamente importante, pois o município não tem mais
responsabilidades para com o ensino médio, apenas com o fundamental. Portanto,
Belo Horizonte tem sido extremamente prejudicada, principalmente nessas regiões,
em que identificamos grande demanda. Felizmente, estamos recebendo do Secretário
um sinal verde para que possamos, após a conquista do terreno junto à Prefeitura,
iniciar a construção dessa tão sonhada escola.

Outro assunto diz respeito à Corregedoria que está sendo criada pelo Governo
Federal. Apesar de ser bem-vinda, lamento que os Senadores e Deputados Federais
estejam insistindo em desconhecer que a corrupção é generalizada no plano federal.
Portanto, a única forma de efetivamente irmos a fundo nessa questão é por meio de
CPI. Alguns partidos têm tentado se beneficiar politicamente disso. E necessário um
diálogo, um acordo entre os líderes partidários, porque a sociedade exige esse
respeito, essa participação e essa iniciativa por parte do Congresso Nacional.

Trago aos Deputados e ao Governo do Estado humilde contribuição. Já está apto
para vir ao Plenário, porque já foi aprovado pelas comissões, o projeto que institui a
Ouvidoria da Licitação. As maiores suspeitas nos três níveis, ou seja, federal, estadual
e municipal, recaem sempre nas licitações. Pensando assim, entramos com esse
projeto nesta Casa. Obtive dos meus pares a maior sensibilidade. No entanto,
precisamos que o Governo do Estado absorva essa idéia, porque a Ouvidoria das
Licitações é um foro democrático e importante no combate a esse câncer
generalizado, que é a corrupção.

Outro assunto é que hoje, acompanhado do Vereador Balu, do PMDB de Sete
Lagoas, e do Pastor Alcides - que representavam a Comissão de Meio Ambiente
daquela cidade -, tivemos uma audiência com o Diretor de Distribuição da CEMIG, a
quem levamos uma idéia que, sem dúvida, será alternativa a esse grave problema
discutido pela sociedade brasileira, ou seja, a questão energética. O Governo Federal
equivoca-se ao entender que a privatização de Furnas resolverá o problema. A
sociedade mundial está pagando um preço pela irresponsabilidade de não ter tido
atenção e respeito para com o planeta Terra.

E hoje a sociedade mundial está pagando por isso. Portanto, não é privatizando
Furnas que vamos resolver a questão.
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Mas, sem dúvida, temos que ter iniciativa, temos que ter criatividade. E, por

meio do Secretário do Meio Ambiente de Sete Lagoas, tivemos urna idéia: em Sete
Lagoas existem 35 altos-fomos que dissipam energia muito grande pelas chaminés. E
hoje já temos, no Mato Grosso do Sul, a SIDERSUL, fazendo um trabalho de
transformar em energia esse calor dissipado. E uma idéia que não é original, mas, em
Minas Gerais, é a primeira vez que se fala nisso. O Diretor da CEMIG recebeu o
assunto com muito boa-vontade e vai providenciar os estudos. Já, inclusive,
disponibilizou um técnico para estudar a questão. E uma alternativa para produzirmos
energia em Sete Lagoas. Para terem uma idéia, a cidade de Sete Lagoas consome
38.000MW por mês, e as 35 usinas poderiam gerar energia na ordem de 70.000MW.
Energia mais do que suficiente para resolver o problema de Sete Lagoas por que não
também das cidades vizinhas, como a minha cidade natal, Cachoeira da Prata?

Portanto, é com muita alegria que registramos essa iniciativa da Comissão de Meio
Ambiente de Sete Lagoas, que é presidida pelo companheiro do meu partido,
Vereador Mário Lúcio Balu, que traz essa contribuição da alternativa energética.

Outra questão que nos traz a esta tribuna é a solicitação que estou fazendo à Mesa
Diretora desta Casa para que possamos constituir comissão de Deputados para
acompanhar o término da primeira etapa e o início da segunda das obras da ETE -
Arrudas, uma vez que essa obra trará para os moradores da Grande BEl melhor
qualidade de vida e que a COPASA possui vários projetos desse nível para serem
implantados no interior do Estado.

Lembro-me de que, na década de 90, quando era Vereador, trouxe aqui o nosso
querido paisagista Roberto Burle Marx. Naquela oportunidade, ao consagrá-lo com o
título de cidadão honorário de Belo Horizonte, esteve conosco também no canteiro
onde seria construída a fatura estação de tratamento de esgoto. Naquela época não
tínhamos ainda a solução definitiva da urbanização do Arrudas, mas já lutávamos para
a sua despoluição e fizemos, inclusive, o primeiro seminário para a despoluição do
Arrudas. E hoje, felizmente, a EFE - Arrudas é uma realidade. E evidente que
Deputados votados em Belo Horizonte, como por exemplo o Fábio Avelar, que é da
COPASA, deverão integrar essa comissão, para que possamos acompanhar o
desenvolvimento do trabalho, já que apenas essa fase não resolve o problema, pois
estamos apenas no tratamento primário de todo o esgoto sanitário que é recolhido hoje
no Amidas.

Mas, Sr. Presidente, trouxemos a questão da escola por cuja criação estamos
batalhando nos bairros Sarandi, Itatiaia e outros; trouxemos o nosso projeto que
institui a Ouvidoria da Licitação; trouxemos a questão da formação da comissão para
acompanhamento da ETE - Arrudas e o nosso projeto de conversão dos gases de topo
do forno de usinas siderúrgicas da região de Sete Lagoas, que são em número de 35, o
qual vai resolver o problema de toda a região. E uma alternativa a essa questão
energética que está na ordem do dia, não só deste parlamento, mas de todos desse
nosso imenso território nacional. Muito obrigado.
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2' Parte (Ordem do Dia)

1' Fase
Abertura de Inscrições

O Si-. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à 2'
Parte da reunião, com a Ul Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o ai-ande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Em atenção à comunicação do Deputado Antônio Andrade dando ciência de que os

Projetos de Lei n
os 1.341/2000 e 1.419/2001, do Governador do Estado, passarão a

tramitar em regime de urgência, conforme solicitação contida nas Mensagens nos
164/2000 e 186/2001, por meio das quais os projetos foram encaminhados a esta
Casa, e considerando o encerramento da tramitação do Projeto de Lei n° 1.27112001,
com sua aprovação em redação final, a Presidência decide:

- atribuir, a partir desta data, regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n°
1.3411200d, que altera a redação do art. 3 da Lei n° 11.721, de 29/12194, que cria e
transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educação e dá outras providências, e do
Projeto de Lei n° 1.41912001, que dispõe sobre a reorganização de Secretarias de
Estado e dá outras providências;

- reformar o despacho anterior, de modo que a matéria passe a tramitar com fulcro
no art. 208 do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 4 de abril de 2001.
Wanderley Ávila, 2°-Secretário, no exercício da Presidência.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - A decisão da Presidência é que esses dois projetos

tramitarão em regime de urgência. Sr. Presidente, sei que não é o momento, mas
queremos registrar o nosso protesto, porque são matérias que tratam de mudança
administrativa no Governo. Então, teremos novamente na Assembléia Legislativa a
tramitação de projetos importantes em regime de urgência, sem que a Assembléia
Legislativa tenha oportunidade de analisá-las com mais tempo.

E depois vem sempre aquela reclamação de que há obstrução por obstrução e
oposição por oposição. Que fique registrado que estamos tomando conhecimento
desses projetos aos quais é atribuído o regime urgência, sem que a Oposição tenha
tempo para analisá-los. Há vários vetos em faixa constitucional e, agora, por parte da
Presidência e da Mesa, vemos o acatamento desse pedido.

Lamentamos, porque, mais uma vez, vemos cerceado o nosso direito de análise e a
possibilidade de colocarmos em discussão aquilo que a Oposição pensa em relação
aos projetos. Depois, teremos novamente aquela pressão, passando para a opinião
pública a impressão de que a Oposição está obstruindo. No caso, teremos tirado toda a
oportunidade de a Oposição usar a tribuna em face dos prazos diminutos. O prazo de
discussão dos projetos finalizará, e não teremos a oportunidade de discuti-los. Não
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poderemos discutir o projeto. Teremos, novamente, algo que gostaríamos que
mudasse: o relator de Plenário. Isso é lamentável. A Assembléia tem comissões para
analisar os projetos, e estamos vendo esse recurso do relator de Plenário ser usado
várias vezes. Isso não ajuda na formulação de pareceres e propostas mais cuidadosas.

Sr. Presidente, estamos acompanhando Agradecemos a oportunidade de ouvir a
decisão da Presidência, mas queremos protestar, porque não teremos, novamente, o
tempo devido. Temos vários vetos para discutir, estamos buscando uma solução para
votar e fomos surpreendidos com esses dois projetos importantes, que tratam da
reorganização administrativa do Estado e que vão tramitar em regime de urgência.
Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Costa - Quero me associar às preocupações do Deputado
João Leite. Não queremos, daqui a 10, 15 ou 20 dias, ser acusados de estar obstruindo
matérias de interesse. Entendo que, tratando do assunto como V. Exa. acabou de
dizer, seria interessante ouvir os setores diretamente envolvidos, o que será
prejudicado com o regime de urgência. Por essa razão, estamos preocupados e não
queremos, depois, ser culpados de obstruir os trabalhos em demasia. Não estão dando
a oportunidade que a Assembléia precisa, que as comissões técnicas da Casa, que são
gabaritadas para apreciar matérias dessa natureza, como as Comissões de
Administração Pública e de Justiça, precisam para apreciar as matérias, porque estão
dando à matéria o regime de urgência. Por isso, estou preocupado.

Gostaria de, num futuro próximo, juntamente com V. Exa. e outras pessoas que são
estudiosas da matéria, avaliar o que, de fato, é urgente, para que o regime de urgência
não seja apenas um termo, mas que seja dado àquilo que, de fato, seja urgente para o
Estado.

A nossa preocupação fica externada. Lamentamos que o regime de urgência ocorra
nessa fase. Gostaríamos de ter oportunidade de debater com os setores diretamente
envolvidos no assunto. E claro que isso, às vezes, não interessa ao Governo, mas
interessa à Assembléia. Por essa razão, lamentamos esse entendimento da Mesa.
Espero que, nas futuras mensagens, possamos definir, de fato, que a urgência não seja
vontade unilateral do autor, uma expressão meramente de vocabulário, mas que seja,
realmente, matéria que justifique a sua aprovação em regime de urgência. Portanto,
fica aqui a nossa lamentação. Esperamos, mesmo cerceados em nosso direito, durante
a discussão da matéria, mostrar para a opinião pública de Minas Gerais que, de fato,
estamos defendendo os interesses maiores do Estado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, a primeira questão de ordem é com
relação ao art. 272. Como já foi dito aqui, mais uma vez o Sr. Governador demonstra
que não tem espírito democrático algum- Desde o ano passado, está tentando formular
urna proposta de reforma administrativa. A primeira que mandou para esta Casa foi
um desastre total. Ela era tão mim que ele mesmo se mancou, percebeu o que tinha
feito e retirou o projeto de reforma administrativa.

0 Estado de Minas Gerais carece de uma restruturação em toda a sua máquina
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administrativa. Talvez o Governador não perceba isso, porque não governa Minas,
já que está sempre em campanha política visitando outros Estados e municípios;
talvez porque não conheça a realidade de Minas Gerais; talvez porque não conheça
nem a máquina que tem na mão, que dirige, que é o Governo do Estado. Ele manda
um projeto de reforma administrativa para cá e quer que esta Casa resolva o problema
em 45 dias- Precisamos ouvir o funcionalismo público e a sociedade e debater
alternativas, pois, de um modo geral, as propostas do Governador são muito ruins e
precisam ser modificadas por esta Casa.

Aí vão alegar, novamente, que a Oposição não está querendo deixar votar, mas é o
Sr. Governador que não quer deixar estabelecer-se o debate. Temos a informação de
que o Governador pediu regime de urgência para seis projetos. Nesse caso, entra o art.
172: se o Governador pediu regime de urgência para seis projetos, por que o Plenário
não pode deliberar sobre esse requerimento?

Sei que há um entendimento de que, nos dois primeiros, o Presidente pode conceder
a tramitação em regime de urgência, mas poderíamos ter um processo mais
democrático. Se são seis os pedidos, o terceiro, certamente, terá que passar pelo
Colégio de Líderes, conforme o § 2° do art. 272. Entretanto, esta Casa poderia
reavaliar qual deles seria realmente de urgência e, com a participação da Oposição,
chegar a uma conclusão. Esse posicionamento daria aos Deputados, em Plenário, a
oportunidade de discutir e avaliar como votar uma reforma administrativa, sem tempo
para o debate e a discussão. Parece-nos que é exatamente essa a intenção do
Governador: enfiar os projetos goela abaixo da sociedade e dos servidores públicos,
sem se preocupar com sua eficiência.

Temos hoje em ação a CPI da Saúde, que está identificando não só as falcatruas
praticadas em Minas Gerais, na FUNED, na FHEMIG e em tantos outros órgãos,
como também um problema gerencial e administrativo, sendo necessária uma
reestruturação da organização administrativa do Estado- Agora vem o Sr. Governador
pedindo regime de urgência para esse projeto, não querendo que haja discussões.

Nós, da Oposição, temos que estar vigilantes, para que não se vote de qualquer
jeito. Iremos votar na medida em que percebermos a existência de uma compreensão
clara, de uma real avaliação e da segurança em se votar da melhor maneira para
Minas Gerais. Este é o nosso papel: estar na defesa da democracia e do povo mineiro.
A base governista tem que defender as idéias do Governador, pois deve dar suporte ao
Governo, mas a Oposição está aqui para dar suporte aos interesses do povo mineiro, e,
por isso, deixamos nosso protesto contra o pedido de regime de urgência, lembrando
que estaremos lutando para que o projeto seja bastante discutido e usando, para isso,
todos os mecanismos regimentais permitidos-

0 Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, vejo que a Oposição está vendo
assombrações em plena luz do dia. Em primeiro lugar, não temos seis pedidos de
urgência, mas apenas dois. Além disso, os que me antecederam parecem nem saber
quantos pedidos de urgência foram feitos. Dispomos de 45 dias para analisar os
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projetos encaminhados com pedido de urgência. Terminado esse prazo,
sobrestarão a pauta Primeiro, temos de analisar o que foi pedido em regime de
urgência. Aqueles que criticam que o Governador está encaminhando projetos em
regime de urgência são do mesmo partido do Presidente da República, que governa
com medidas provisórias. Isso é muito pior, porque institui medida provisória e,
depois, encaminha o projeto à Casa, para ser aprovado. Mas o Governador não está
encaminhando para cá um projeto de reforma administrativa total. Encaminhou um de
desmembramento da Casa Civil em três Secretarias, voltando ao que era, ou seja,
Secretarias do Governo, da Comunicação e da Casa Civil. Como o projeto foi
encaminhado à Casa, os Deputados devem analisá-lo e discuti-lo. Não devemos
esperar os 45 dias para apresentar os substitutivos. O Governador está correto. O
Regimento Interno permite que encaminhe projetos em regime de urgência.

Os estudantes estão aqui, reivindicando, com todo o direito. Também fui estudante
e sei o que isso significa. O Governador tem proposta muito mais ampla do que
apenas manter ou derrubar o veto. Determinou que o Secretário do Planejamento se
reunisse com os Reitores - o que aconteceu antes de ontem -, para chegarem a uma
proposta que não seja apenas de repasse financeiro à UEMG. Nesta semana, deverá
haver reunião com o Colégio de Líderes, para que seja encaminhado a esta Casa
pedido de suplementação orçamentária no mesmo valor do veto, porque o projeto de
emenda constitucional já foi aprovado no dia 27 de dezembro, e já havia
compromisso com o Fundo de Desenvolvimento da Indústria Estratégica, que
beneficia aquele que acaba de se formar, garantindo-lhe desenvolvimento industrial
na área estratégica do Estado, que hoje está em defasagem com relação a São Paulo,
para onde vão muitos dos nossos estudantes logo que se formam.

O Governador deseja garantir os dois fundos. Pensa que todos são importantes. Não
só é importante a indústria estratégica do Estado, como também uma solução, ou seja,
um projeto alternativo para a UEMG. Os Governos passados não avançaram com
relação à UEMG. O Governo entende ser de suma importância avançar nesse sentido.
Então, encaminhou a esta Casa o pedido de que a Universidade saia da Secretaria da
Ciência e Tecnologia e vá para a Secretaria da Educação, que é onde deveria ter sido
colocada desde a criação, para que essa Secretaria proporcione o desenvolvimento
necessário à UEMG, com os recursos necessários, no mesmo valor do veto que lhe foi
colocado.

Há uma justificativa para isso. Não podemos criticar sem conhecer as razões. Não é
justo que deixem o FUNDIEST sem recursos. Portanto, a indústria estratégica do
nosso Estado fica desprotegida e sem desenvolvimento. Também não é justo que a
UEMG fique sem os recursos. O Governador entende que é necessário manter os
recursos para o desenvolvimento estratégico e para a UEMG. Peço a todos os
Deputados, quer da base, quer da Oposição, que analisemos simultaneamente o veto e
a suplementação orçamentária, a fim de que possamos, de imediato, obter os recursos
necessários para o desenvolvimento da UEMG. Se mantivermos ou se derrubarmos o
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veto, não haverá a garantia dos recursos, mas o pedido de suplementação
orçamentária é a demonstração do interesse do Governo em alocar recursos. Se está
pedindo isso, é porque quer alocar os recursos para a UNIIMONTES e a UEMG.

O Deputado Miguel Martini - Mencionei o art. 272 e questionei se a Casa não
deveria deliberar sobre esse assunto. Deputado Líder do Governo, a Oposição tem
consciência de quais são os Projetos de Lei n°s 1.341 e 1.419. Disse que tinha a
informação e perguntou se a Mesa poderia confirmar, se não havia mais outros quatro
pedidos. Não afirmei que tinha por não ter segurança nessa informação.

Relativamente às medidas provisórias, quem está na Presidência da Câmara
Federal, hoje, com muito orgulho para nós, é o Deputado Aécio Neves, do PMDB.
Acabará com as MPs do Governo Federal, que existem desde a época em que ocupava
a Presidência o atual Governador de Minas, Itamar Franco.

A questão que levanto é: o art. 208 diz que o Governador poderá solicitar regime de
urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa, se a Assembléia Legislativa não
se manifestar até 45 dias sobre o projeto, etc. O art. 209 diz: "O disposto no artigo
anterior não se aplica a projeto que dependa de "quorum" especial para aprovação e a
projeto de lei orgânica estatutária ou equivalente a código". E o Projeto de Lei n°
1.341 altera o art. 30 da Lei no 11.721, que cria e transforma cargos no quadro de
pessoal da educação e dá outras providências. E o n° 1.419 dispõe sobre a
reorganização da Secretaria de Estado e dá outras providências. A nosso ver, isso se
enquadraria perfeitamente no art. 209, que diz que não se poderia solicitar regime de
urgência. Esta é a nossa dúvida.

Quando o Líder do Governo nos traz a informação de que o Governo mandará
pedido de suplementação, é preciso falarmos a linguagem correta, pois pedido de
suplementação é apenas a parte orçamentária, não é a questão financeira e não dá
segurança. Por isso, o PSDB estará de prontidão, lutando para a derrubada do veto,
porque achamos que a IJEMG já foi por demais dilapidada, destruída e merece a
compreensão, por parte desta Casa, de que o veto ao orçamento tem de ser derrubado.
Gostaríamos de obter uma resposta para essa questão de ordem porque consideramos
que está inserido nesse contexto, por falar explicitamente: "projeto de lei orgânica
estatutária ou equivalente a código"

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr Presidente, Srs. Deputados, é bonita e espontânea a
manifestação dos estudantes da UEMG e da UNTTMONTES; temos a oportunidade de
testemunhar sua vibração.

Ouço o Deputado Miguel Martini falar que a suplementação financeira não
representa segurança. A segurança maior é a palavra empenhada do nosso Líder do
Governo, dos Deputados e, sobretudo, de um homem público que sempre se pautou
pela transparência nas ações relativas às questões administrativas. Queridos jovens,
segurança maior - pediria a compreensão de vocês - é a palavra empenhada do
Governador Itamar Franco, que vem realizando um trabalho impecável, tendo o
Secretário Murílio Hingel resgatado a alegria dos nossos jovens, reestruturando a
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educação.

Faço um apelo a vocês, jovens. As vezes, temos que percorrer outros caminhos que
não aqueles que gostaríamos de percorrer, para atingirmos o fim maior. E qual o
objetivo de vocês, queridos jovens? E o beneficio, é a assistência financeira do
Governo à UEMG e à UNIMONTES.

Como jovem Deputado, há pouco tempo, eu era estudante como vocês e sou filho
de educadora. Por sinal, a UNIT'b4ONTES presta um grande trabalho na minha querida
terra natal. Ibirité, em parceria com a Fundação Helena Antipoff, presidida por Helena
Pinheiro. Por tudo isso, gostaria de dar um voto de confiança ao Líder do Governo,
Deputado Antônio Andrade, e até fazer-lhe uma proposta. Ele já falou da disposição
do Governador em percorrer outro caminho que não seja a suplementação, para
atender a reivindicação de vocês. E louvável, sim, essa atitude, e acredito que é
louvável a atitude de vocês e assumo o compromisso de estar ao lado dessa causa,
junto com outros Deputados, mas não se deixem levar pelos simples falatório da
Oposição. Se eles também tiverem desprendimento em atender vocês, estarão em
parceria conosco.

Faço um apelo ao Líder do Governo: que amanhã ele faça uma reunião, porque esse
veto ainda demora a ser apreciado, uma vez que a sua tramitação é lenta; que, a essa
reunião, compareçam os Líderes partidários e - o que é mais importante - com a
participação de cinco jovens representados por vocês, da UEMG, da UNIMONTES.
Aí, sim, encontraremos o caminho que atenderá imediatamente a aspiração de vocês e
da qual comungo integralmente.

Fica minha modesta contribuição. Como aliado de vocês, estarei pronto a votar
nessa causa estudantil. Mas podem estar mais certos ainda de que a determinação do
Governador Itamar Franco é atender a reivindicação de vocês. Que vocês
encaminhem esses cinco jovens ao Líder do Governo, para que, amanhã mesmo, seja
feita essa reunião.

O Deputado Amilcar Marfins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estudantes nas
galerias, tenho uma proposta que me parece mais simples e direta e que atende às
necessidades desta Casa e aos compromissos assumidos por esta Assembléia. Esta é
uma matéria que já foi votada; trata-se de um veto do Governador. E, por vários
meses, várias bancadas já explicitaram seu compromisso com essa questão.

Assim, tenho uma proposta mais simples. Com  o maior respeito que tenho pelos
Deputados Dinis Pinheiro e Antônio Andrade, quero dizer o seguinte: depois de mais
de dois anos, o que vale a palavra empenhada do Governador Itamar Franco? Quero
saber qual de nós compraria um cano usado na mão do Governador Itamar Franco.
Então, para simplificar as coisas, vamos votar a proposta de inversão de pauta. Tenho
certeza de que contarei com o apoio de todos; tenho certeza de que os Deputados
Toninho Andrade, Dinis Pinheiro, enfim, todos juntos vamos viabilizar a UEMG e a
UNIMONTES. E isso.

0 Deputado António Andrade - Ouvi atentamente as palavras do Deputado Amilcar
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Martins, com ofensas ao Governador. Quero dizer que o Deputado pode ter
dificuldade em comprar um cano usado na mão do Governador, mas, no Governo
passado, não era possível comprar nem um carro zero, tal a situação em que entregou
o Estado a Itamar Franco.

Basta darmos alguns exemplos. Ontem mesmo, tivemos um almoço no BDMG,
cujo Presidente nos relatava que a instituição esteve prestes a fechar; estava sendo
preparada para ser fechada e entregue ao Governo Federal, com apenas
R$8.000.000,00 de capital. A COPASA estava preparada para ser desmembrada em
quatro e ser fechada onde a ação estivesse a menos de 150. Essa é a situação em que
Itamar Franco recebeu o governo. Não está nos relatórios, mas já pagou aos
organismos internacionais mais de R$700.000.000,00. Talvez seja esse seja o cano
usado a que se referiu o Deputado, que tem dificuldade em comprar uni carro usado
no Governo Itamar Franco - mas, repito que, no Governo passado, pela forma como
foi entregue a este, não dava para comprar sequer um carro zero. Este Governo está
sendo acertado, mas a UNIMONTES e a UEMG não são assunto apenas dele. O
assunto já vem de vários outros governos. Ele mesmo já esteve como Secretário de
Cultura, Secretário da Casa Civil, e não deu sequer um passo na estruturação da
UEMG; ali colocou o Prof. Aluísio, que ali ficou fàzendo não sei qual papel, pois foi
apenas ludibriado, enrolado e não conseguiu nem um avanço. E este Governo se
propõe a avançar.

Então, aqueles que conduziram o Governo passado e nada fizeram pela IJEMG não
têm o direito de usar o microfone para atacar as ações deste Governo. Qualquer outro
Deputado que não tenha compartilhado das ações do Governo passado com relação à
UEMG poderia usar as palavras do Deputado Amilcar Martins. Mas o Deputado
Amilcar Martins, conhecedor da situação em que Itamar Franco recebeu este
Governo, não poderia fazê-lo de forma alguma. Naquele momento, não poderíamos
denunciar a situação da COPASA, porque, se nós o fizéssemos, seus fornecedores
sequer venderiam para ela, e a COPASA, realmente, teria de ser fechada. Hoje,
podemos falar disso, porque a COPASA está recuperada e tem condições de dar
continuação aos trabalhos a que se propõe, de saneamento e de abastecimento de
água. Mas naquele momento, se denunciássemos que havíamos recebido a COPASA
em situação tão precária, talvez ela tivesse sido fechada, sim, porque os credores,
aqueles que fornecem à COPASA, não teriam coragem de vender a prazo para ela.
Então, essa é a situação do carro velho e do carro novo.

O Deputado Dinis Pinheiro - Hoje, o Deputado Amilcar Martins está até me
assustando: está sendo grosseiro e ofendendo o Governador. Não acho que esse seja o

' melhor caminho para a solução dos problemas. A vocês, meus jovens, falo com
sinceridade: o Deputado Amilcar Martins foi Secretário do Governo durante quatrc
anos. O Deputado Hely Tarqüinio, que fará uso da palavra daqui a pouco e certamente

o	falará com muito brilhantismo, tinha grande prestígio no ex-Governo - quatro anos.
Fez tudo para a terra natal dele, salvo engano, Patos de Minas. 0 Deputado Miguel
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Martini, companheiro de viagem do ex-Governador Eduardo Azeredo, sempre fiel
e leal, também deve falar com muita sabedoria. O Deputado Sebastião Costa, meu
amigo pessoal, por quem tenho grande apreço, tenho a certeza absoluta de que vai
contribuir para a consecução da proposta que aqui apresentei. Portanto, jovens
estudantes, esses nada fizeram por vocês durante quatro anos. Ludibriaram,
prometeram, nada construíram para servir à UEMG e à UNIMONTES. O Governador
Itamar Franco, como disse o Deputado Amilcar Martins, é Governador há dois anos e
tem a disposição e a vontade - esta é a determinação dada aos Deputados da base
governista e ao Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade - de atender às
reivindicações da UEMG e da UNIMONTES. A única coisa que o Deputado Antônio
Andrade está pedindo é que se encontre o caminho adequado para atender a vocês.
Não é para daqui a dez anos, é para amanhã mesmo. Estamos propondo essa reunião
para resolver isso; então, peço a vocês que não se deixem levar por esses Deputados
oposionistas que lá estiveram durante quatro anos e nada fizeram para a UEMG nem
para a UNIMONTES.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente, devo
dizer que não é meu hábito ludibriar ninguém. O Deputado Dinis Pinheiro, embora
meu amigo, fez alusão àqueles que querem ludibriar. Jamais faria isso com quem quer
que seja, nunca fiz, não pretendo nem preciso fazer.

A Assembléia já deu dois recados no que tange a essa questão da UEMG e da
UNIIvIONTES. O primeiro deles é a proposta de emenda à Constituição, inicialmente
subscrita pelo Deputado Paulo Piau e alguns outros Deputados, inclusive eu - Paulo
Piau é meu companheiro de partido -, que depois se transformou, numa proposta da
Assembléia. Foi aprovada, e até hoje não tive noticia se o Governo questionou a sua
validade ou não. Se não questionou, é auto-aplicável. O que o Governo vai fazer com
essa mensagem seria apenas criar condições - se é que vai mandar - para cumprir o
que a Assembléia já definiu: a emenda à Constituição destina 2% para a UEMG e
para a UNIMONTES. Esse é um aspecto tranqüilo. Já não é questão de ser generoso
ou não, de ser de palavra ou não. E fato consumado que só resta complementar.

Com relação ao orçamento - que é o que se discute aqui -, se mantém ou derruba
veto, é outra questão. Uma coisa é certa: a UEMG e a TJNIMONTES já receberam o
apoio da Assembléia Legislativa. Nesse aspecto, vale ressaltar que foram 64 votos
favoráveis com 64 Deputados presentes neste Plenário, inclusive eu. Então, estou
dizendo e repetindo que a Assembléia Legislativa fez a sua parte. E não estou
querendo polemizar questões do Governo, de passado, de presente, de futuro,
tampouco duvidar de quem quer que seja nem acreditar na palavra de quem quer que
seja. Estou apenas lembrando que existe uma emenda à Constituição promulgada
aqui, contemplando a reivindicação dos estudantes que aqui estão, que é legítima, de
destinar 2% para a UEMG e para a UNTMONTES. Não estou comprometido com
nenhum Governo, mas com a causa da educação. Essa é a posição do meu partido e o
será durante o momento em que o PEL estiver aqui com a sua bancada, para defender
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os interesses da UEMG e da UNIMONTES, independentemente de satisfazer ou
de desagradar a qualquer governante.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, algumas questões precisam ser
esclarecidas, porque sofismas são para enganar. O grande líder, amigo, companheiro,
entusiasmado e apaixonado Prof. Aluísio Pimenta foi um dos que mais fizeram pela
UEMG em todos os tempos. Esse nome deve ser respeitado. A sua luta, juntamente
com os estudantes, teve o objetivo de resguardar o que já havia sido conquistado,
além de ampliar os ganhos para a UEMG.

O Líder do Governo trouxe esses números, dizendo que o problema da COPASA e
de outros órgãos foi resolvido. No entanto, pegamos o balanço apresentado pelo
Governo no inicio de 2001 e verificamos que os números não sustentam esse
discurso, pois o "déficit" continua perto de 1 bilhão e 300 milhões, que é um
pouquinho mais daquilo que o ex-Governador Eduardo Azeredo deixou. Portanto, não
resolveram coisíssima nenhuma.

Temos de chamar a atenção para outro engodo. O Governo diz que pedirá
suplementação de verba. Como nem todos têm a obrigação de conhecer os termos
técnicos do orçamento público, suplementação não é outra coisa, senão a autorização
da Assembléia Legislativa para que o Governo gaste acima do valor previsto no
orçamento. Vejam vocês, alunos, que estão defendendo legitimamente os interesses
da UEMG: o Governador já recebeu antecipadamente a autorização do Poder
Legislativo para suplementar 2% de todo o orçamento, o que dá mais de 300 milhões.
Estamos falando, em 150 milhões. Portanto, é uma forma de enganar, dizendo que
mandará o pedido de suplementação, como se isso fosse resolver o problema da
UEMG. Queremos a derrubada do veto ao orçamento, que garante perto de 150
milhões. O Governo já está autorizado a remanejá-los. Se faltarem recursos para
outras áreas, que peça suplementação, mas não venha dizer que agora é para a
IJEMG. Isso é uma estratégia para ganhar tempo e esvaziar o movimento. Por isso,
nós, do PSDB, estaremos de prontidão. Tenho a certeza de que a UEMG e os alunos
também continuarão a lutar. Não vamos aceitar que sejam enganados com sofismas e
meias-palavras. Obrigado.

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos ouvindo
atentamente as posições a favor e contra o Governo. Pertencemos à Oposição, mas
não no sentido de ser contra o Governo, e sim de disputar simetricamente as
discussões neste Plenário e nas comissões. A Assembléia tem 14 comissões
permanentes. A emenda do orçamento foi aprovada pelas comissões e por este
Plenário, que representa o mapa de Minas Gerais, todas as unidades da UEMG e a
UNIMONTES. Fizemos um exame com muita serenidade, sem espírito político-
partidário, com o compromisso de que a educação do 3° grau seja de vanguarda, que
leve o progresso ao País. Minas Gerais necessita de urna universidade pública. O
Estado de São Paulo tem três universidades que funcionam perfeitamente bem e que
são isentas de pagamento de mensalidade. A UEMG é uma universidade pública,
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embora tenha absorvido as fundações de direito privado, o que dificulta, pela lei,
que os estudantes sejam isentos de pagamento. Em boa hora o Deputado Paulo Piau,
com o apoio de todos os companheiros deste Plenário, apresentou uma emenda,
aprovada nesta Casa, a qual foi vetada pelo Governador. O Governador vetou a
educação dos jovens do 30 grau.

Queremos dizer aos companheiros da Situação, aos Deputados da base de apoio ao
Governo, liderados pelo Deputado Antônio Ándrade, que já não é hora de acordo com
o Governo, que não é hora de chamar os estudantes para uma conversa e dizer que se
vai consenir um consenso. Este Plenário já aprovou e acho que todo Deputado, não
só da base do Governo, mas da Oposição, deve entender que a educação e a saúde são
um binômio que têm que se conjugar prioritariamente. Então, nós, da Oposição, no
caso, do PSDB, não queremos polêmica, queremos apenas dizer que não precisamos
fazer inversão de pauta, basta todos votarem a favor da rejeição do veto do
Governador. S. Exa. terá que colocar R$150.000.000,00 para as duas universidades.
Mas não é só isso: como disse o Deputado Sebastião Costa, já existe uma providência
tomada pelo Poder Legislativo sob forma de pressão, colocando o que há de mais
sagrado que se possa fazer na Constituição, que é a nossa bíblia administrativa, a
bíblia dos nossos direitos e também dos deveres. Quando se faz uma lei,
principalmente uma lei constitucional, ela significa uma regra coletiva e, ao mesmo
tempo, um salvaguarda institucional de cada estudante, em que cada um poderá
receber os beneficios de uma emenda pela qual a UNIMONTES receberia 2% e
depois a UEMG, que seria instalada no Mucuri, e que poderá também servir às outras
atividades da UEMG. Devemos passar a cobrar a partir de hoje, porque é uma forma
de pressão para garantir as instituições UEMG e IJNIMONTES, assegurando aos seus
alunos o ensino, a extensão, a pesquisa, num nível de qualidade. Precisamos de um
ensino de qualidade em Minas Gerais para concorrer com as outras universidades.
Muito obrigado.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior - informa de sua indicação
para Líder do PDT e indica o Deputado Bené Guedes para Vice-Líder da bancada
(Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial do BNDES em que solicita

a prorrogação de seu prazo de funcionamento por 30 dias. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado João Batista de Oliveira em que solicita seja o Projeto
de Lei n° 1.42 1/2001 distribuído à Comissão de Política Agropecuária. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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Requerimento do Deputado João Batista de Oliveira em que solicita seja o

Projeto de Lei n° 1.422/2001 distribuído à Comissão de Política Agropecuária. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen em que solicita seja o Projeto de
Lei no 1.214/2000 distribuído à Comissão de Meio Ambiente. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 1.35712001, de sua autoria. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Requerimento da Deputada Maria Olivia em que solicita seja retirado de tramitação
o Projeto de Lei n° 530/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Requerimento da Deputada Maria Olivia em que solicita seja retirado de tramitação
o Projeto de Lei n° 627/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Requerimento da Deputada Maria Olivia em que solicita seja retirado de tramitação
o Projeto de Lei n° 650/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja enviado oficio ao
Presidente da TELEMAR em Minas Gerais, Sr. Ivan Ribeiro de Oliveira, solicitando
que a empresa implante telefones públicos e particulares em todas as localidades com
mais de 600 habitantes, priorizando o atendimento aos municípios do Norte de Minas
e beneficiando os distritos dos municípios que relaciona. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Djalma Diniz e outros em que solicitam seja enviada
correspondência ao Diretor Superintendente da TELEMAR, Dr. Ivan Ribeiro de
Oliveira, solicitando a expansão de linhas telefônicas no Município de Aguas
Vermelhas. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja enviado
oficio aos Presidentes da ANATEL e da TELEMAR-MG, pedindo informações sobre
a previsão de instalação, nos municípios mineiros, de centrais telefônicas e telefones
domiciliares em 2001 e no primeiro semestre de 2002, bem como sobre o número de
telefones domiciliares instalados nesses municípios em 1999 e 2000 pela TELEMAR-
MG. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja enviado
oficio ao Ministro das Comunicações, ao Presidente da ANATEL e ao Diretor-
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Superintendente da TELEMAR-MG, pedindo informações a respeito de instalação
de centrais telefônicas e telefones domiciliares nos municípios do Norte de Minas, do
vale do Jequitinhonha e da região central do Estado. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja enviado
oficio ao Presidente da República solicitando intervenção junto à ANATEL para que
a empresa informe sobre a instalação de centrais telefónicas e telefones domiciliares
em distritos do Norte de Minas, do vale do Jequitinhonha e do centro de Minas. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão da Administração Pública, em que solicita seja enviado
oficio ao Diretor-Superintendente da TELEMAR-MG solicitando envie à Comissão o
valor das tarifas de chamadas urbanas e interurbanas nos meses que menciona. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, em que solicita se oficie ao Ministro dos
Transportes e ao Diretor-Geral do DNER solicitando informações a respeito da
paralisação das obras de asfaltamento da BR-135, no trecho Itacarambi-Manga. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado, Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, em que solicita seja enviado oficio ao
Diretor-Geral do DNER - Distrito Rodoviário Federal, solicitando os laudos de
fiscalização da transportadora Dionelo, envolvida no acidente ocorrido na Rodovia
MG-20. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, em que solicita seja enviado oficio ao
Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, solicitando informações a respeito das
normas para transporte de bobinas de aço em rodovias interestaduais. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, em que solicita seja enviado oficio aos
Presidentes da Maxitel e da TELEMIG Celular pedindo informações sobre os planos
de investimento para o Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, em que solicita seja enviado oficio aos
Presidentes das empresas USIMINAS, ACESITA. Belgo-Mineira, MAN1'IESMAN e
AÇOMrNAS, pedindo a relação das transportadoras de cargas credenciadas a realizar
o transporte de bobinas de aço junto às referidas empresas dentro do Estado de Minas
Gerais. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento da Comissão Especial das Multas, em que solicita seja enviado oficio

ao Chefe do 6° Distrito Rodoviário Federal - DNER, pedindo informações sobre
contratos firmados entre esse órgão e empresas responsáveis por instalação e
exploração de radares nas rodovias federais que cortam o Estado de Minas Gerais. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial das Multas, em que solicita seja encaminhado
oficio ao Presidente do INMETRO pedindo que envie à Comissão as seguintes
informações: datas em que foram aferidos os radares móveis instalados nas rodovias
federais que atravessam o Estado de Minas Gerais; quais os critérios de fiscalização
desses radares; quais os técnicos responsáveis pela aferição dos radares mencionados.
Solicitamos ainda que aquele órgão envie a esta Casa cópia das correspondências
encaminhadas pelas empresas credenciadas para a instalação dos referidos radares.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial das Multas, em que solicita seja enviado oficio
ao Sr. José Hélcio Santos Montezi, Chefe do 60 Distrito Rodoviário Federal do
DNER, com vistas a que envie a esta Casa a relação contendo as mamas dos radares
autorizados a operar nas rodovias federais que cortam o Estado. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se-

Requerimento n° 1.631/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido de informações sobre o repasse ao
Tribunal de Justiça de Minas dos valores recolhidos ao Tesouro do Estado a titulo de
taxa de fiscalização. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na
forma do Substitutivo n° i, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° i. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado-
Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 1.631/2000 na forma do Substitutivo n° 1.
Oficie-se.

Requerimento n°1.653/2000, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja
encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações acerca do convênio
celebrado entre o Estado e o Banco do Brasil com a finalidade de cobrança da divida
ativa estadual, além de outras que especifica. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 1.653/2000 com a
Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.65412000, do Deputado Miguel Martini, em que solicita se peça
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ao Secretário da Casa Civil a relação das aeronaves do Governo, com
especificação da origem, destino e duração de cada missão, no período
correspondente aos últimos três meses. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do requerimento. Em votação, o requerimento. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, ao encaminhar o Requerimento n°
1.654/2000, queremos renovar o pedido para que a Mesa da Assembléia Legislativa -
e V. Exa., que hoje a preside, é seu membro - faça modificação no Regimento Interno,
no que se refere à tramitação de requerimentos. Esse requerimento foi feito no ano
passado e tinha o objetivo de subsidiar um projeto de lei de nossa autoria que tramita
na Casa. Somente agora, depois de um ano, está sendo votado, para ser encaminhado
o pedido de informação.

O mesmo ocorre com o Requerimento n° 1.690/2000, também de minha autoria, em
que solicito ao Procurador-Geral da Fazenda Pública a documentação relativa às
transações realizadas pelo Governo do Estado, a partir do exercício de 1998, que
envolvam a Fazenda Pública Estadual. E vejam que, na semana passada, o Deputado
Rogério Correia fazia denúncia gravíssima da tribuna sobre uma transação entre a
Procuradoria do Estado e a Vale do Rio Doce, que envolvia, se não me engano,
R$30.000.000,00.

Fizemos também um requerimento dessa natureza, que, mesmo aprovado pela
Comissão de Fiscalização Financeira, apenas agora nos dará a oportunidade de trazer
aqui as autoridades, para ouvi-las a respeito do assunto. Queremos essa
documentação, mas já faz um ano que a requeremos. Sendo assim, renovo meu
pedido para que a Mesa agilize os requerimentos de pedido de informação ao
Governo, pois é preciso ter maior celeridade, já que serão subsídio para nossa
atuação, a votação de um projeto, uma ação judicial no Ministério Público e outros
fins.

O Presidente Anderson Adauto estava sensível à situação, mas não conseguiu a
celeridade necessária. Por isso, reiteramos nosso pedido à Mesa. O pedido de
informação do Requerimento n° 1.654 relaciona-se à má utilização das aeronaves do
Governo. Temos denúncias graves, inclusive publicadas pela imprensa, de pessoas
fisicas utilizando as aeronaves, combustíveis e pilotos do poder público, para passeios
turísticos, visitas a suas fazendas, idas à praia, etc. Apenas hoje votaremos o
requerimento e mostrarei à Casa o dia em que receberemos as informações. Este
Poder Legislativo, que tem avançado, e muito, no seu processo fiscalizador e
legiferante, pode melhorar nesse aspecto, pois essa é uma demanda das comissões e
dos parlamentares. Pedimos que a Mesa se mostre sensível a ela. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.68912000, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que
solicita seja encaminhado ao Presidente do BDMG, pedido de envio a esta Casa de
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cópias dos contratos e anexos referentes a verbas destinadas liberadas por meio do
Fundo SOMMA para a cidade de Caratinga. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° i, que apresenta. Em votação,
o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 1.689/2000 na forma
do Substitutivo n°1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.690/2000, do Deputado Miguel Martini, em que solicita seja
encaminhado ao Procurador-Geral da Fazenda Pública Estadual, pedido de envio a
esta Casa da documentação relativa às transações realizadas pelo Governo do Estado,
a partir do exercício de 1998, que envolvam a Fazenda. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 1.690/2000 com a
Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.72012000, da Deputada Elaine Matozinhos, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário da Fazenda, pedido de informações sobre os motivos de as
concessionárias de veículos realizarem o recolhimento do ICMS relativo à importação
de veículos automotores. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.72612000, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita
seja encaminhado ao Superintendente-Geral do Instituto de Terras do Estado, pedido
de envio a esta Casa dos documentos que relaciona, na forma que especifica. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação da matéria. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.73812000, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário da Fazenda, pedido de informações sobre a cobrança de
honorários advocatícios pela Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, o
prosseguimento ou não da prática de cobrança de honorários sobre valores não
ajuizados e inscritos em dívida ativa, além de outras que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.74012000, do Deputado Pastor George, em que solicita ao
Secretário da Saúde informações quanto à aplicabilidade da CPMF desde sua
implantação. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.75712000, da Comissão de Educação, solicitando ao Secretário
de Recursos Humanos e Administração informações sobre a progressão dos



176
servidores estabelecida no Decreto n°36.033, de 1994, e sobre a atual situação do
pessoal da extinta MinasCaixa e do Quadro do Magistério que optou pelo Quadro
Permanente em 1987. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento
na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° i. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 1.757/2000 na forma do Substitutivo n° 1.
Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Vice-Líder do PSD,
em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de seu §
1 0, transferi-Ia ao Deputado Irani Barbosa. A Presidência defere o requerimento e fixa
ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado bani Barbosa.

O Deputado bani Barbosa* - Que bom que os estudantes querem falar. No meu
tempo, não poderiam, porque a ditadura não deixava. Graças a Deus e graças aos
homens, como eu, pois foram poucos os que lutaram contra a ditadura. Enquanto
muitos correram, estávamos aqui para defender a dignidade do Pais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a UEMG foi criada na Constituição de 1989. Aqui,
no Plenário, sou o único signatário dessa Constituição. Doze anos após, discutimos
que não se implanta a universidade. Por quê? Por falta de vontade política? Por que
não querem? Por que competirá com as universidades particulares? No final,
resolvem cobrar a mensalidade de algo que é público. Para que criar uma
universidade pública? Para poder encher de funcionários e cobrar a mensalidade do
infeliz do estudante que não tem dinheiro para pagar. Por que a corda só arrebenta do
lado mais fraco?

Digo aos estudantes que fui um dos sub-relatores do orçamento, assim como os
Deputados Rêmolo Aloise e Márcio Cunha, quando incluímos a verba, diante de
acordo partidário de Lideranças, de Deputados, homens honrados individualmente,
cada um no seu canto, para que fosse cumprido. O Governador vetou. Fui, também,
relator de parte do projeto da reforma do Judiciário, quando conseguimos contemplar
todos os segmentos isolados dos servidores. Conseguimos colocá-los até no Conselho
da Magistratura. Mas acordos nebulosos fizeram com que fosse novamente refeito um
relatório, nesta Casa, e retirado tudo aquilo que contemplava os Juizes do interior, as
classes subalternas e os funcionários. Dinheiro para construir fórum de
R$6.000.000,00, em Betim, tem. Dinheiro para pagar funcionário, não. Cachorrada...

Mas o que me traz à tribuna é mais grave do que isso. Gostaria de alertar os
estudantes, principalmente os de Direito, para que, quando de sua formatura, tentem
manter a dignidade, que hoje parece estar só em espírito, em suas personalidades e em
suas almas.

Naquele dia em que aqui estive e xinguei de bandido o Juiz de Neves e o Promotor,
não havia xingado de bandido o Castelar Guimarães, que já fica aqui, de uma vez,
xingado de bandido. E vou dizer o motivo: Castelar Guimarães é aquele que se omitiu
quando do episódio da MinasCaixa. Aqui estou pedindo o desarquivamento do
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processo de responsabilidade de quando foi quebrada a MinasCaixa por um
grupelho que conhecemos, do qual o Sr. Castelar era muito íntimo, tendo trocado seu
silêncio pela construção do TRT 2, Avenida Alvares Cabral, sobre o qual pediremos
investigações para mostrar ao povo de Minas quanto custou essa obra, que, por acaso,
leva o nome de Castelar Guimarães, acostumado, inclusive, à CPI da ADTER,
acostumado a botar panos quentes nos bolos e nos mios desse grupelho que quebrou a
MinasCaixa. Sr. Castelar Guimarães, ladrão não é só aquele que pula janela de casa
para roubar. E aquele que segura a escada, é aquele que fica na rua fingindo que não
está vendo nada, assoviando para ver se a Policia não está vindo. E o senhor se inclui
entre os que seguram a escada e ficam assoviando na esquina, fingindo que a coisa
não é com o senhor. Os seus Procuradores e Promotores de Ribeirão das Neves são
ladrões, bandidos, mancomunados como crime, do mesmo jeito que o Juiz, ligados a
traficantes de drogas. E vou mostrar, a seguir, o porquê. Somente depois das minhas
palavras ao Presidente do Tribunal de Justiça, dizendo que ia denunciá-los em
público, é que o Juiz dessa comarca remeteu oficio ao dirigente da Penitenciária,
pedindo relatório dos presos que estavam em condições de sair. Jamais tinha tomado
nenhuma providência para inibir a corrupção, as fugas compradas nessa cidade, os
alvarás de soltura dados ou vendidos pela comarca. Mas isso não é surpresa. Vejam
bem o que aconteceu: depois de todas essas nossas acusações, o Juiz de Neves se
recusou a dar um alvará de soltura ao cidadão, se é que se pode dizer assim, Severino
Jacinto Barros, vulgo "Morosco". Mas vem ao Tribunal de Justiça e acha um cidadão
desavisado, que por acaso é Desembargador, Luiz Carlos Biazutti, que dá uma
sentença "nas coxas" concedendo o alvará de soltura, liberando um bandido
condenado a 25 anos de cadeia, em São Paulo. Sabem o que é isso? E o dinheiro do
tráfico de drogas fluindo nos escritórios de advocacia, dentro dos tribunais, e
colocando os traficantes nas ruas. Este é o nosso Pais. Este é o meu País. Este é o País
que tirei das mãos dos militares para entregá-lo nas mãos da corrupção, dessa banda
podre que é a nossa justiça. E o pessoal quer me calar. Querem me calar, por quê?

Não me calaram quando eu era motorista de caminhão, vão me calar como
Deputado, já que tenho a função de denunciar, de mostrar essa cachorrada em
público?

Um Desembargador que dá uma sentença na calada da noite, como Desembargador
de plantão? E solta um bandido condenado há 25 anos de cadeia. Coincidentemente,
no mesmo dia houve uma fuga negociada na Penitenciária de Neves e metralharam a
Câmara Municipal. Metralharam a Câmara Municipal para quê? Para intimidar a
mim. mostrando que a minha mulher cone risco de vida? Se ela é Vereadora, se ela é
Presidente dessa Câmara, o é por vontade própria, por comunhão, por conjugação dos
meios que temos de vida e por afinidade. Não tem nem tanta coragem como dizem e
como alguns falam que tenho. Não temos coragem, o que não temos é medo. Porque
bandido é tudo igual. Tanto faz bandido que é traficante, que é ladrão, que é
assassino, como é o que está com carteirinha de Promotor, como é o que está com
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carteirinha de Juiz, com carteirinha de Desembargador - tem bandido para todos
os gostos.

Deus queira que um dia esses Moroscos da vida comecem a matar os
Desembargadores que se negarem a dar essas sentenças nas coxas, e quem sabe não
dão um tiro na cara de um cidadão desses e a população vai começar a ficar livre de
bandido solto, porque os outros vão começar a ficar com medo de libertar traficante?
Quem cone risco hoje é só a população de Neves. E a população que está na rua que
está correndo risco de vida.

Agora vejam como é bem organizada essa troca. Gostaria de lembrar ao dono do
Edificio TRT-2, Dr. Casteilar, que Promotor é obrigado, por lei, a fiscalizar a
Fundação de Neves, porque ele é o curador natural das fundações. Ele é obrigado a
fazer uma auditoria anual em todas as fundações existentes no município, como fazem
nos cartórios. Tem que fazer, e ele nunca fez. Lá, desaparece o dinheiro do povo com
a conivência do Procurador, do Promotor, do Juiz, de todos. Só tinha um Juiz em
Ribeirão das Neves. Vamos ter mais, porque fomos ao Tribunal, quase com ameaça,
para implantar o resto das varas de que precisamos. E vão implantar só a metade das
que estão no relatório.

Agora vejam que interessante: Santa Luzia, uma cidade menor que Ribeirão das
Neves, participa da circunscrição metropolitana: vara, comarca especial, entrância
especial. Betim, Contagem, idem. Ribeirão das Neves, com 250 mil habitantes, com o
maior complexo penitenciário de Minas Gerais - o Presidente do Tribunal teve a cara-
de-pau de falar que Santa Luzia era área de conurbação - com Belo Horizonte e
Ribeirão das Neves não era. O Presidente do Tribunal não conhece Minas Gerais, não
conhece a região metropolitana? Ou o Tribunal está mancomunado com essa indústria
do crime, esse tráfico de drogas permanente e essa indústria de libertação de
traficantes?

Tenho que me calar? Vão me processar? Podem fazê-lo à vontade. Mandem
processo à vontade. Se eu tivesse rabo, já o teria arrancado com bunda e tudo. Não é
só o pessoal da justiça, um ou outro que querem me pegar. São muitos bandidos que
querem me pegar. Por que não o fazem? Não têm coragem. Não tenho rabo nem
medo- O que não conseguimos resolver na porrada, resolvemos no tiro, no cacete, do
jeito que vier, não tem problema. A minha vida sempre foi assim. Não foi fácil, não.
Foi com muito luta, muito honra, e ensino isso para os meus filhos. Não ensino dar
uma sentença nas coxas, vender um alvará de soltura, vender proteção igual ao nosso
querido antecessor do atual Procurador de Justiça, que era bandido.

Ao invés de procurar a justiça, estava era vendendo proteção aos caça-níqueis. Esse
era o cara que elegeram: um da lista tríplice. Imaginem a raça dos subalternos que são
ligados à banda podre do Ministério Público! Não tem banda podre? Por que não?
Como saiu dali esse aborto da natureza? Nasceu da noite para o dia? Um cara honrado
e honesto virou bandido, da noite para o dia? Não; isso é criado desde criancinha para
ser bandido; estudou, formou-se, viveu no meio de uma equipe de bandidos, para se
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formar daquele jeito. Como na penitenciária, dentro do Ministério Público
também se formam bandidos. Tem banda boa lá dentro, sim; mas não pode ser
exaltada, porque está compactuando com a banda podre. Crime não é só a ação, mas
também a omissão. No Tribunal de Justiça, se há Desembargador podre, os bons
também estão ficando podres, porque ninguém fala nada. E preciso vir aqui o Irani
para falar, para quebrar o pau, para, amanhã, ser ameaçado de processo. Aí, pega uma
colunistazinha sem-vergonha, como essa Bertha Jeha, que puxou ao pai... Fiz um
requerimento, pedindo para que vejamos se a estão processando no Ministério
Público. Está aqui: corrupção. Roubou dinheiro da Prefeitura de Monlevade; achacou
a Prefeitura de Monlevade, para se locupletar. Graças a Deus, a direção do "Estado de
Minas" tem botado um monte de achacador para fora. Quem dera bote também essa
Bertha, que está entre eles. E vêm falar que o Promotor vai processar, que o Juiz vai
processar? Falem de mim o que estou falando deles, para verem se não lhes planto a
mão na cara. Agora, venha um vagabundo desses me plantar a mão na cara, para ver o
que acha. Está aqui: corrupção da D. Bertha Maakaroun - Berta Jeha. A senhora é
igual a seu pai; a mesma coisa. Está aqui: CPI de Monlevade, apurando desvio de
dinheiro, desvio de função, malversação, corrupção. E o Ministério Público
caladinlio... Sabem por quê? Como dizia minha falecida mãe, um gambá cheira o
outro. Não tem jeito: nego sem-vergonha só protege nego sem-vergonha. E aquela
mocinha que senta ali, dona da verdade, de quem todo mundo caga de medo, faz a
mesma coisa: na hora em que pode, mete a mão. Ora, D. Bertha_ não precisa parecer
honesto, não; tem é de ser honesto.

Então, quero dizer que, se a justiça de Minas Gerais quiser, não precisa nem
processar; é só interpelar, que vou mostrar as sentenças vendidas aqui ... Tem um
monte. Vamos investigar as denúncias dadas ao Ministério Público e que são
engavetadas, são negociadas, como foram as do caça-níquel. Recebem a denúncia e
vão ver: "Quanto você dá para te protegermos? Seis milhões, e vamos te proteger
Esse é o Procurador-Chefe. Agora, imaginem a raça podre que foi criada debaixo da
mesma asa. Não é. Sr. Casteilar? E os que estão debaixo da sua asa também? O
senhor acoitou a MinasCaixa em troca de quê? Do dinheiro para construir o prédio?
Foi isso o que aconteceu? Aí, quer calar a boca do Irani. Ah! Para calar a minha boca,
só a morte; só Deus. Por causa de vagabundo da marca de vocês, não calo, não.

Está feita a denúncia. E o meu dever. Ejá falei: tudo, menos ser cagão.
* - Sem revisão do orador.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada matária destinada à la Fase, a Presidência passa à T

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Questões de Ordem

O Deputado Bilac Pinto - Peço a V. Exa. que, uma vez que é notório que não há
quórum, encerre de plano a nossa reunião.

0 Deputado João Leite - Como há matérias importantes a serem votadas, solicito a
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V. Exa. que faça a recomposição de quáruni

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda
à chamada dos Deputados, para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados, que, somados aos 10 em

comissões, perfazem o total de 27 presentes. Não há quórum para votação, mas o há
para a discussão da matéria em pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, estamos apoiando a presença dos

estudantes na justa reivindicação de não permitirem que o projeto, a idéia, o sonho de
uma universidade estadual morra. Está sendo realizada no Salão Nobre uma
cerimônia de homenagem aos ex- Deputados Dazinho, Bambirra e Riani, portanto
teremos de nos deslocar para lá.

Sr. Presidente, como esta é a Casa do povo, da democracia, e os estudantes já
ouviram muitos Deputados que estão querendo a agilidade na apreciação do veto,
solicito que, ao final dos trabalhos, essa Presidência pemiita que dois representantes
dos alunos façam uso da palavra. Entendemos que é a atitude correta. Se realmente
esta é a Casa do povo, todos os que trazem suas reivindicações podem fazer uso da
palavra. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Embora seja esse também o nosso desejo, isso não é permitido
pelo Regimento Interno.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade em

que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que seja apreciado em primeiro
lugar o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.609. Tendo em vista a falta de quórum
para votação, fica prejudicado o requerimento.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 61,
que acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5/7/1952, que dispõe sobre o
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos iniciar o
processo de discussão do projeto de lei de autoria do Deputado Mauro Lobo. Esse
projeto, de altíssimo alcance social, que tenta preservar os direitos dos servidores
públicos do Estado, altera o art. 152 da Lei n° 869, de 5/7/52, acrescentando-lhe o §
4°.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, para que se faça a discussão desse
projeto, gostaria de solicitar a recomposição de quórum, uma vez que o Regimento
Interno tem de ser respeitado. Com os 26 Deputados poderemos continuar a
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discussão. Não quero que seja encerrada a reunião, solicito a recomposição de
quórum.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda
à chamada dos Deputados, para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados, que, somados aos 9 em

comissões, perfazem o total de 24 presentes. Portanto, não há quórum para a
continuação dos trabalhos.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para

a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas., nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA ? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

33/2000
Às dez horas e quinze minutos do dia quatro de maio de dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais, Antônio Carlos Andrada e Paulo
Piau, membros da supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, Deputado
Antônio Júlio, o Deputado Cabo Morais assume a direção dos trabalhos e, havendo
número regimental, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1° Turno da
Proposta de Emenda à Constituição n° 3312000. Com a palavra, o relator, Deputado
Antônio Carlos Andrada, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.
Cabo Morais, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 56' REUNIÃO ORDrNÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas do dia vinte e um de março de dois mil e um, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Hely Tarqilínio, Cabo Morais, Cristiano
Canêdo e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a



182
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e dá ciência do recebimento de oficio do Sr.
Pedro da Silva, Presidente da Câmara de Suzano, Estado de São Paulo (publicado no
"Diário do Legislativo" de 16/3/2001). Logo após, o Presidente distribui o Projeto de
Lei n° 1.290/2000, em turno único, ao Deputado Antônio Genaro e informa que os
Projetos de Lei n°s 805 e 1.197/2000, que haviam sido distribuídos ao Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, no 1° turno, foram redistribuídos, respectivamente, aos
Deputados Sebastião Navarro Vieira e Cristiano Canédo, em virtude da salda do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva desta Comissão. Passa-se à 1' fase da Ordem do Dia,
com discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra o Deputado Cristiano Canêdo, emite parecer,
no 1 turno, sobre o Projeto de Lei n° 1.197/2000, mediante o qual conclui pela
aprovação da proposição com as Emendas n°s 1, 2 e 4, da Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda n° 5, da Comissão de Turismo, Indústria e Cornérico, e com a
Subemenda n°2 à Emenda n°3 desta Comissão, e pela prejudicialidade da Emenda no
3 e da Subemenda n° 1 à Emenda n°3. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. O Deputado Cabo Morais, relator do Projeto de Lei n° 1.233/2000, no 1°
turno, emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com as
Emendas r°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda
n° 4, também da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2" fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. São
colocados em votação e aprovados os Requerimentos n°s 1.95312001, da CPI do
Narcotráfico; 1.958/2001, do Deputado Rogério Correia ; 1.96912001, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, todos em turno único. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2001.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Cristiano Canédo - 1-lely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues - Cabo Morais.
ATA DA 8" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO FUNDEF

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de março de dois mil e um.
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canédo, Antônio Carlos
Andrada, João Batista de Oliveira e Dunas Rodri gues, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cristiano Canédo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente dá ciência
do recebimento de correspondência da Sra. Creusa Rodrigues dos Santos Ribeiro, de
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Laranjal, solicitando providências para o problema que está vivendo naquele
município; do Sr. Ulysses Cidade Semeghini, Presidente do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, no âmbito da União,
encaminhando cópia da carta dos conselheiros dos Conselhos Estaduais do FUNDEF,
elaborada por ocasião de reunião realizada em Brasília e entregue ao Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza. O Presidente informa que a reunião se destina a
ouvir as Sras. Maria Terezinha Rosa Pereira, Secretária Municipal de Educação;
Maria Aparecida Alves Mendes dos Santos, representante dos pais no Conselho do
Fundef; os Srs. Júlio César Gonçalves Alvarenga, Vereador, e Jucélio Costa Garcia,
Chefe do Setor de Tesouraria da Prefeitura, todos do Município de Laranjal, e a
discutir e votar proposições da Comissão. Em seguida, passa-se à 33 Fase da Ordem
do Dia. O Deputado Cristiano Canêdo passa a Presidência ao Deputado João Batista
de Oliveira, solicita para apresentar requerimento em que os convidados acima
mencionados sejam ouvidos na reunião de hoje. O requerimento é votado e aprovado.
Após, o Presidente registra a presença dos Srs. Júlio César Gonçalves Alvarenga,
Vereador; Jucélio Costa Garcia, e Maria Aparecida Alves Mendes dos Santos e
Alcione Pires Ferreira Cardoso, substituindo a Sra. Maria Terezinha Rosa Pereira,
Secretária Municipal de Educação de Laranjal. Registra-se, ainda, a presença do
Vereador Hélio de Souza Moreira. A Presidência passa a palavra aos convidados para
as considerações iniciais e, logo a seguir, são abertos os debates, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.
Cristiano Canêdo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Carlos Andrada -

José Milton.
ATA DA 67' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de março de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Durval Angelo,
Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado João Leite. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Durval Angelo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a discutir, a pedido do
Deputado Luiz Tadeu Leite, o cumprimento do disposto na Lei n° 13.720, de
27/9/2000, que concede novo prazo para a transferência da administração das cadeias
e dos presídios para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, e apreciar a
matéria constante na pauta. A seguir, o Deputado Edson Rezende procede à leitura da
seguinte correspondência: oficio do Secretário Adjunto da Segurança Pública
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informando sobre o sentenciado Leandro Rodrigo Rodrigues, que se encontra
detido na Divisão de Tóxicos e Entorpecentes, do Departamento de Investigações;
carta do Sr. Emílio Alves Landim, de Patos de Minas, em que relata fatos ocorridos
na Colônia Penal Sebastião Satiro; denúncia encaminhada pelo Sr. João Sebastião
Ribeiro Romanelli contra o Sr. José Edgar Pena Amorim Pereira; cópia de moção
encaminhada pela Câmara Municipal de Alfenas, a qual contém repulsa aos fatos que
atingem a Sra. Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa, Juíza de Direito da
Comarca de Alfenas; carta do J°-Ten. PM Antônio Eleotério Ferreira pedindo ajuda
da Comissão para fato que relata; denúncia do advogado do Sr. Nilton Silva, acusado
de dependência de maconha; carta da Sra. Maria Meuri Alves de Oliveira em que
denúncia fatos ocorridos em duas casas de saúde da cidade de Juiz de Fora; oficio
encaminhado pela Sra. Izabel de A. Rezende. Passa-se à fase de discussão e votação
de proposição que dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a
votação, o Requerimento 1.922/01, do Deputado Pastor George, é aprovada com a
Emenda ri do Deputado Durval Ângelo. Ato continuo, inicia-se a fase de discussão
e votação de proposições da Comissão, em que são aprovados requerimentos do
Deputado Edson Rezende, solicitando visita da Comissão à Secretaria de Estado da
Segurança Pública, para conhecer os detalhes do planejamento interno desse órgão
para o cumprimento de liminar judicial que determina a transferência de presos dessa
unidade, com vistas a preservar os direitos humanos dos apenados; do Deputado Luiz
Tadeu Leite, solicitando a realização de um seminário para debater o sistema
penitenciário e o cumprimento da Lei n° 13.720, de 2000; do Deputado Durval
Angelo, solicitando seja ouvido na Comissão o Sr. André Batista Santos, vulgo
"Gordo", com a presença dos convidados que menciona; seja realizada visita à
Delegacia de Furtos e Roubos da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Nesse
momento, a Presidência transforma em especial essa pane da reunião, para os ouvir os
convidados e discutir o tema objeto da reunião, e convida a tomar assento à mesa os
Srs. Jacy de Abreu, Superintendente-Geral de Policia Civil e representante do
Secretário de Estado da Segurança Pública; Expedito José de Oliveira, representante
do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais; Fábio
Alves, representante da Pastoral Carcerária; Eduardo Batituci, da Fundação João
Pinheiro; Octávio Augusto Martins Lopes - Promotor de Justiça da Vara Criminal;
Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças, Policiais e
Bombeiros da PMMG; Cássio Salomé, Juiz de Direito da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Belo Horizonte; Maria Caiafa, Ouvidora da Polícia de
Minas Gerais. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao Deputado Luiz Tadeu
Leite, autor do requerimento que motivou a audiência pública, aos membros da
Comissão e aos componentes da mesa, que fazem suas exposições, conforme consta
nas notas taquigráfica& Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 4 de abril de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Bibe Brandão - Durvai Angelo - Luiz Tadeu Leite -

Marcelo Gonçalves.	-	 -
ATA DA 473 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às quinze horas do dia vinte e oito de março de dois mil e um, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Maria Olivia, Márcio Cunha e Pastor
George, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Ol{via, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Marcio Cunha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes- A Presidente, Deputada Maria Olivia, informa que a reunião se destina a
apreciar matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Dando prosseguimento, a Presidência passa a ler oficio encaminhado pelo Sindicato
dos Trabalhadores do Comércio Varejista e Atacadista de Contagem - SINTRACC -,
sugerindo que esta Comissão apresente projeto de lei que regularize o funcionamento
do comércio aos domingos em todo o Estado. Esgotada a 1' Parte da Reunião, a
Presidência passa à 1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de parecer sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário- O Deputado Pastor
George, relator no 2° turno do Projeto de Lei n°493/2000, do Deputado Chico Rafael,
emite parecer pela aprovação da matéria corri a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A Presidência passa à 33 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido à votação, são aprovados quatro requerimentos: dois do
Deputado Edson Rezende, socitando realização de audiência pública nos Municípios
de Desterro do Meio e Santana do Riacho, a fim de se debater sobre a possibilidade de
aproveitamento daquelas regiões para o turismo regional; um do Deputado Dimas
Rodrigues, em que solicita seja realizada audiência pública na cidade de Montezuma,
com a participação dos Secretários de Turismo e de Indústria e Comércio, para se
debater sobre a possibilidade de aproveitamento turístico da região; e um da Deputada
Maria Olivia em que solicita seja realizada audiência pública em São Lourenço, para
tratar de assuntos relativos à questão da exploração desordenada das águas minerais
desse município, o que, além de comprometer o abastecimento de água, prejudica o
turismo na cidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 4 de abril de 2001.
Maria Olivia, Presidente - Bibe Brandão - Gil Pereira - Fábio Avelar - Márcio

Cunha.
ATA DA 54' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de março de dois mil e um,
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comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Braga, Marco Régis,
Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Elaine Matozinhos e Jorge Eduardo de
Oliveira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Marco Régis, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Jorge Eduardo, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente solicita ao Deputado José Braga que faça a leitura da moção
de apoio ao Deputado Adelino Carneiro Leão, encaminhada pelo Conselho Municipal
de Saúde de Belo Horizonte. Prosseguindo, a Presidência distribui o Projeto de Lei
716/99 ao Deputado José Braga e o Projeto de Lei n° 1.337/2000 ao Deputado Carlos
Pimenta. A seguir, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade debater a
situação dos portadores de esclerose múltipla. O Presidente convida a tomar assento à
mesa os Srs Cícero Plinio Bittencourt, Diretor de Redes Assistenciais da Secretaria
da Saúde, Valtemir Freitas Dias, Geraldo Martins Ferreira e Maria Inês dos Santos
Dias. respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Secretária do Grupo dos Amigos
dos Portadores de Esclerose Múltipla. O Presidente justifica a ausência do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que motivou o convite. A seguir, o
Presidente passa a palavra aos convidados na ordem acima mencionada. Participam
dos debates todos os convidados e parlamentares presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. O Presidente passa à discussão e à votação de proposições da
Comissão. O Deputado Adelino Carneiro Leão apresenta requerimento em que
solicita sejam convidados, em audiência pública, representantes da Associação de
Portadores de Esclerose Múltipla, representantes da Secretaria de Estado da Saúde,
especialistas da Universidade Federal de Minas Gerais e especialistas da área, com
total conhecimento do caso, para discorrerem sobre assuntos não esclarecidos a
respeito da esclerose múltipla. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.
Marco Ré.-is, Presidente - José Braga - Elaine Matozinhos - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.159/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a exploração e a fiscalização de bingos pela Loteria do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Submetido ao
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Plenário, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi rejeitado. Vem
agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.159/2000 estabelece regras para a exploração e a fiscalização

dos bingos pela Loteria do Estado de Minas Gerais. Determina que poderão ser
exploradas as modalidades de bingo tradicional, eletrônico e similar por agentes
lotéricos credenciados pela Loteria.

Conforme entendimento da Comissão de Constituição e Justiça, compete à União
legislar privativamente sobre sorteios, nos termos do art. 22, XX, da Constituição da
República, e sobre Direito Penal, de acordo com o art. 22, 1, da mesma Constituição.

Nas palavras do Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro (Parecer n°
9.3411G13, concedido nos autos da Suspensão de Segurança n° 1.814-11260-MG), "a
regra, no ordenamento jurídico brasileiro, é a proibição do jogo. Assim dispõe o art.
50 do Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais).
Exceções, somente por meio de lei, à qual, exatamente por encerrar exceção, não se
emprestará interpretação extensiva, segundo principio elementar de hermenêutica".
Aduzimos à afirmativa do chefe do Ministério Público da União que se trata de lei
federal, tendo em vista as competências privativas da União já mencionadas.

A permissão para exploração dos jogos de bingo foi dada pela Lei Zico (Lei Federal
n° 8.672, de 1993), a qual, no art. 57, previa a promoção de reuniões destinadas a
angariar recursos para o fomento do desporto, "mediante sorteios da modalidade
denominada 'bingo' ou similar." A Lei Pelé, de 1998 (Lei Federal n°9.615), revogou
a Lei Zico, mas manteve a permissão para exploração dos bingos, prevendo somente a
existência de bingos permanentes e eventuais. Os bingos deveriam funcionar sob
responsabilidade exclusiva das entidades desportivas, nos termos do art. 61 da
referida lei. Ademais, determina seu art. 73 que é proibida a instalação de qualquer
tipo de máquina de jogo de azar ou de diversão eletrônica nas salas de bingo. O art.
74, por sua vez, é claro ao estabelecer que nenhuma modalidade de jogo ou similar
que não seja o bingo permanente ou o eventual poderá ser autorizada com base na lei.

Ocorre, no entanto, que a Lei Federal n° 9.981, de 2000, no "caput" do art. 2°,
revogou expressamente os arts. 59 a 81 da Lei Pelé, exatamente aqueles que
autorizavam o funcionamento dos bingos em todo o território nacional, mantendo.
contudo, as autorizaçõesjá concedidas, as quais serão válidas até 3111212001.

Diante de tal dispositivo, verifica-se que, a partir de dezembro de 2001, não há mais
a possibilidade de exploração de qualquer modalidade de bingo.

Com efeito, como bem observou a Comissão de Constituição e Justiça, há um lapso
temporal em que o funcionamento dos bingos ainda é possível- Todavia, editar uma
lei estadual sobre a matéria constitui uma temeridade, pois se criaria, tão-somente.
insegurança jurídica. Vejamos: o Estado estaria dando seu aval para uma atividade
proibida no âmbito nacional- Empresários, amparados pela legislação estadual,
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investiriam em um negócio que, provavelmente, seria questionado judicialmente.
\Teriflse, na hipótese de aprovação deste projeto, que o Estado seria o responsável
pela criação de um caos jurídico, o que não podemos permitir. Tomemos como
exemplo o caso dos caça-níqueis. Sem questionar a legitimidade do instrumento,
resoluções da Loteria do Estado de Minas Gerais regulamentaram a atividade, dando
ensejo ao investimento de vários empresários no setor. Posteriormente, os atos
normativos da autarquia foram questionados e revogados, as máquinas foram
apreendidas, e a controvérsia encontra-se no âmbito judicial, com prejuízos para todas
as partes.

A elaboração das leis e a atividade administrativa devem ser pautadas pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Segundo já decidiu o Supremo
Tribunal Federal (ADIMC - 1407/DF, publicada no "Diário de Justiça" de
24/11/2000), "o Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está
necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental, que encontrando
suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos normativos e as
prescrições irrazoáveis do Poder Público". Com efeito, a conduta do legislador, assim
como a do administrador público, deve ser razoável, coerente, prudente e sensata.
Tais agentes devem buscar a utilização de meios adequados, prudentes, para se
atingirem as finalidades perseguidas pelo poder público.

A edição de leis que, em princípio, constituem uma temeridade não pode ser
permitida, pois caracteriza uma insensatez do legislador, afrontando diretamente o
princípio da razoabilidade.

Por fim e ainda tendo em vista tal princípio, cumpre consignar que a administração
pública estadual, notadamente a Loteria do Estado de Minas Gerais, não tem
capacidade para fiscalizar a atividade. A autarquia é muito pequena, sua receita
representa apenas 0,20% do orçamento do Estado (fonte: orçamento de 2001). Dada a
nocividade social inerente aos jogos de azar, a permissão para a exploração de
modalidades de jogo deveria vir acompanhada de um efetivo controle estatal que
garantisse a licitude da atividade. No entanto, nem o Estado nem a Loteria Mineira
dispõem de instrumentos para realizar essa fiscalização.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.159/2000.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2001.
Cristiano Canédo, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Cabo Morais -

Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.264/2000

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o Projeto de Lei 1.264/2000 obriga a rede
pública hospitalar do Estado a instalar pontos de solução de gel e placas orientativas
para a prevenção de infecções hospitalares.
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Cumpridas as formalidades regimentais, o referido projeto foi examinado pela

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade. Levada a proposição ao Plenário, este houve por
bem rejeitar o parecer da citada Comissão.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela tem por objetivo tomar obrigatória a instalação, em hospitais da

rede pública estadual, de pontos de solução de gel e placas com orientações sobre a
prevenção de infecções hospitalares.

O autor do projeto alerta a respeito da baixa aplicação, por parte dos hospitais, das
medidas de controle e prevenção de infecções. Essa é uma tarefa a ser desenvolvida
continuamente, com o apoio de médicos, funcionários, pacientes e familiares.

E sabido que o simples ato de lavar as mãos antes e depois de cada procedimento ou
visita hospitalar constitui medida eficaz contra infecções, mas essa prática não é
adotada sistematicamente. A proposição, levando em conta a eficácia e o baixo custo
desse procedimento, pretende estabelecer a sua obrigatoriedade, sugerindo ainda que
sejam afixadas nos hospitais placas orientativas a esse respeito.

Consideramos que a proposição tem seu mérito, ao apresentar solução para um
problema que se tomou um verdadeiro desafio para as equipes que tratam do assunto.
Ainda que a adoção da medida não venha a erradicar as infecções dos hospitais
brasileiros, com certeza irá diminuir sensivelmente o seu índice de ocorrência ou o
risco de contrai-las

Considerando que a sugestão do uso de gel é excessivamente específica, podendo
resultar em dificuldades para a sua distribuição, ou mesmo comercialização e oferta
no mercado, apresentamos a Emenda n° 1 ao projeto.

Conclusão
Pelo exposto acima, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.264/2000 com a

seguinte Emenda n° 1.
EMENDA No 1

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 10 Os hospitais da rede pública do Estado de Minas Gerais ficam obrigados a

instalar, nos seus ambientes, pontos com solução anti-séptica e placas orientativas que
explicitem a importância de se lavarem as mãos, sempre que houver contato fisico
como paciente.".

Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.
Marco Régis, Presidente - Carlos Pimenta, relator - José Braga - Elaine Matozinhos.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.335/2000
Comissão de Constituição e Justiça

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



190
dispõe sobre o licenciamento e o uso de máquinas de diversões eletrônicas
interativas "offline".

Publicada no "Diário do Legislativo" em 16/12/2000, a proposição foi distribuída a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ifl, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem em vista disciplinar o uso e a exploração de máquinas de

videoloteria "off line" interativas. Segundo dispõe o art. 2° do projeto, considera-se
videoloteria "offline" interativa a modalidade de concurso de prognóstico que faz uso
de equipamentos de sorteio eletrônicos ou eletromecânicos de números ou quaisquer
outros símbolos, aleatórios ou não, que operam com fichas, moedas, cédulas, cartões
magnéticos e sistemas de créditos ou qualquer outra forma de identificação e
quantificação das apostas. Tais equipamentos são vulgarmente conhecidos como
máquinas caça-níqueis.

E importante ressaltar que a exploração dessas máquinas tem suscitado intensa
disputa judicial. Com efeito, o Ministério Público impetrou junto à 3' Vara da
Fazenda Pública Estadual de Belo Horizonte uma ação civil pública alegando, entre
outras coisas, a ilicitude dessa atividade, bem como a ausência de competência
legislativa do Estado membro para criar modalidades lotéricas. A ação ministerial
acabou gerando decisões judiciais da apreensão dos caça-níqueis; porém, houve
também concessão de liminares no sentido inverso, ou seja, determinando a liberação
dos equipamentos. Diante da controvérsia judicial e dos recursos interpostos, a
matéria acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela cassação das
liminares que autorizavam o funcionamento das máquinas caça-níqueis,
pronunciando-se, assim, pela ilegalidade dessa atividade.

Passemos à análise dos aspectos jurídicos subjacentes à matéria e que foram
intensamente discutidos em âmbito judicial, começando pelo exame da competência
legislativa. Nesse passo, a questão que se põe é determinar, em face da sistemática
constitucional em vigor, qual o ente federativo que dispõe de competência para
legislar sobre a matéria. Tal questionamento encontraria resposta no disposto no art.
22, XX, da Constituição da República, segundo o qual compete privativamente à
União legislar sobre "sistema de consórcios e sorteios". E esse o entendimento
esposado pelo Ministério Público Estadual na ação civil acima referida. Aos Estados
membros caberia tão-somente a exploração da atividade lotérica, mas não o
tratamento legislativo da matéria. A esse propósito, cumpre invocar decisão do
Superior Tribunal de Justiça, no recurso do Mandado de Segurança n° 6.308-MG, a
qual se baseou nesse dispositivo constitucional para ratificar o julgado do Tribunal de
Alçada de Minas Gerais que declarou inconstitucional uma lei do Município de
Cordislândia que criara um sistema de loteria em âmbito municipal.

Em reforço à tese da competência privativa da União para legislar sobre a matéria,
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pode-se dizer ainda que a autorização legal para a exploração de jogos lotéricos
constitui uma derrogação excepcional da norma penal que tipifica a exploração de
jogos de azar como contravenção, a teor do art. 50, cio o art. 51, da Lei das
Contravenções Penais. Eis a redação desses dispositivos:

"Art. 50 - Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao
público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, estendendo-se os
efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local.

§ 3°- Consideram-se jogos de azar
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte;

Art. 51 - Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:".
Ora, se a autorização legal para a atividade lotérica configura procedimento

excepcional derrogatório de norma penal, conclui-se que a competência para tal
autorização há de ser privativa da União, pois é esse o ente federativo dotado de
competência privativa para legislar sobre Direito Penal, conforme preceitua o inciso 1
do art. 22 da Constituição da República.

Contrapondo-se a essas teses jurídicas, há o entendimento segundo o qual a
exploração de atividade lotérica configura serviço público impróprio, pois, conquanto
não seja atividade essencial à coletividade, como transporte coletivo ou saneamento
básico - estes, sim, serviços públicos próprios -, a atividade lotérica recebe da lei
mesma a qualificação de serviço público, sendo, assim, matéria afeita ao direito
administrativo, por isso suscetível de disciplinamento jurídico por qualquer dos entes
federados, em atenção ao princípio autonômico, constitucionalmente consagrado em
nosso modelo federativo. Assim, a competência para legislar sobre tal matéria não
seria privativa da União. Para essa corrente, o inciso XX do art. 22, que estabelece a
competência privativa da União para legislar sobre "consórcios e sorteios", tem sido
interpretado erroneamente, pois os sorteios referidos no dispositivo não dizem
respeito a serviços lotéricos, mas se conexionam aos consórcios e a modalidades de
captação antecipada de poupança popular mediante promessa de contraprestação em
bens cuja alienação se dá em datas estabelecidas em sorteio. Dai a presença dos dois
termos, "consórcios" e "sorteios", em um mesmo preceito constitucional. Ressalte-se
que mesmo essa corrente, que entende competir aos Estados legislar sobre jogos
lotéricos, deve ter presente a lição do Prof Luis Roberto Barroso, segundo a qual "por
evidente, o Estado não está legitimado a autorizar todo e qualquer tipo de jogo,
devendo restringir-se às definições legais e doutrinárias do que se entenda por loteria,
ainda que em suas diversas modalidades". ("Revista de Direito Administrativo", v.
220, abril/junho/2000.)

A grande objeção que se faz aos caça-níqueis diz respeito à ilicitude dessa
atividade. Com efeito, trata-se de modalidade de jogo em que o êxito do apostador
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depende fundamentalmente do fator sorte, o que acaba por tipificá-la como
contravenção penal, nos termos do disposto no referido art. 50 da Lei de
Contravenções Penais. Nem se diga que tal atividade configura jogo lotérico, o que
afastaria a sua subsunção à aludida categoria contravencional. De fato, a regra
prevalente em nosso sistema jurídico é a da vedação do jogo, salvo a hipótese de jogo
lotérico sob autorização legal. E é a própria Lei de Contravenções Penais, em seu art.
51, §3°, que traz o conceito legal de loteria, nos seguintes termos: "Considera-se
loteria toda ocupação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, vales, sinais,
símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prémio em
dinheiro ou bens de outra natureza".

Ora, não há como inserir no referido conceito legal a modalidade de caça-níqueis,
até porque a norma definidora de jogos lotéricos, precisamente por configurar regra
que excepciona , conduta ilícita, sob a perspectiva penal, há de ser interpretada
restritivamente. E exatamente esse o entendimento do Procurador-Geral da República,
Sr. Geraldo Brindeiro, em parecer que instruiu o Processo n° 1.814-11260 , do qual
transcrevemos o seguinte trecho: "Com efeito, o art. 26, § 10, da Lei 8.212, de 21 de
julho de 1991, versa sobre concursos de prognósticos, assim considerados 'todos e
quaisquer concursos de sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as realizadas
em reuniões hípicas...', entre as quais não se inserem, em rigor, as máquinas caça-
níqueis. Vale, aqui, elucidar: a regra, no ordenamento jurídico brasileiro, é a proibição
do jogo. Assim dispõe o art. 50 do Decreto-Lei n°3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei
das Contravenções Penais). Exceções, somente por meio de lei, à qual, exatamente
por encerrar exceção, não se emprestará interpretação extensiva, segundo principio
elementar de hermenêutica. A Lei n°9.615, de 25 de março de 1988, permitiu, é certo,
os jogos de bingo, nas formas permanente e eventual, mas proibindo, expressamente,
a autorização de outra modalidade de jogo ou similar, com base em seu texto. E ainda
que se deva ponderar o progresso da ciência, a evolução tecnológica, tal não se
afigura suficiente para equiparar o bingo eletrônico a máquinas caça-níqueis,
autênticos jogos de azar, na acepção teleológica da lei penal".

Cumpre enfatizar que o Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos
Veloso, ao julgar a matéria constante no mencionado processo, referendou o parecer
do Procurador-Geral da República, chegando a reproduzir em sua decisão o trecho
acima transcrito. Na parte final de sua fundamentação, o ilustre magistrado asseverou
que "a consideração ( --- ) de que o uso de máquinas 'caça-níqueis', ou o jogo nelas
praticado, seria licito, presente a regra da Lei n°8.212/91, art. 26, § 1°, dos Decretos
Estaduais n°s 31.163/90 e 31.696/97 e da Resolução n° 25/99, sem maiores exames,
inclusive do que dispõe o art. 50 do Decreto-Lei n°3.688/41 e a Lei n°9.615/98, pode
causar dano à ordem pública, considerada esta, conforme acima foi dito, como ordem
jurídico-administrativa e ordem jurídico-penal". Com essas considerações finais, o
Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de suspensão das liminares
que permitiam o restabelecimento das máquinas caça-níqueis.
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Diante do exposto, é claro o caráter de iicitude da matéria objeto da proposição

em exame, ilicitude essa já declarada pela Corte Suprema, conforme visto, razão pela
qual o projeto não deve prosperar, sob pena de colocar-se o Legislativo mineiro em
confronto aberto com a mais alta autoridade judiciária do País. Em tal hipótese,
estaria comprometido o princípio da harmonia entre os Poderes Legislativo e
Judiciário, um dos cânones de nosso sistema constitucional, pois que haveria, a um só
tempo, atuações estatais dissonantes: uma, emanada do Estado legislador, responsável
pela formulação do direito, avalizando as máquinas caça-níqueis, a outra, proveniente
do Estado juiz, responsável pela realização do direito, tipificando-as como
contravenção penal.

Admitamos, apenas para efeito de argumentação, que se fizesse abstração de todos
esses aspectos jurídicos que inviabilizam a proposição e que se desconsiderasse
mesmo a caracterização dos caça-níqueis como ato contravencional. Ainda assim, tal
atividade haveria de ser rejeitada, porquanto o Estado não dispõe de um aparato
fiscalizatório que lhe permita controlar esses jogos, diversamente do que se passa em
relação às autenticas apostas lotéricas, as quais são tradicionalmente
operacionali.zadas mediante o sorteio de bilhetes. Tais sorteios são públicos e válidos
para a generalidade dos apostadores, propiciando um efetivo controle estatal no
tocante à lisura do procedimento. Já as máquinas de diversões eletrônicas interativas,
ou caça-níqueis, como a própria designação já permite entrever, pressupõem a
interação entre o apostador e a máquina. Considerando-se a intensa proliferação
desses caça-níqueis nos diversos estabelecimentos comerciais espalhados pelo Estado,
é clara a incapacidade do poder público de proceder a uma eficiente fiscalização da
atividade, o que rende ensejo ao aparecimento e à multiplicação de máquinas
clandestinas, viciadas, e previamente programadas para lesar o apostador. Foi
exatamente a esse quadro de irregularidades que se chegou em nosso Estado, a ponto
de se tornar necessária a ação do Ministério Público Estadual para impugnar a
atividade de exploração de caça-níqueis. Cumpre ressaltar que, ao analisar a matéria a
partir dessa perspectiva, este parecer não extrapola os lindes do juízo de
admissibilidade a que está regimentalmente adstrito, porquanto tais considerações se
revestem da maior importância para que se proceda a um juízo de razoabilidade da
matéria, sendo desnecessário dizer que esse principio se acha expressamente previsto
na Constituição do Estado (art. 13) e implicitamente contido na Constituição da
República, o que lhe evidencia a nota dejuridicidade.

Ora, razoabilidade pode ser entendida, numa fórmula sintética, como adequação de
meios a fins. Assim, se o Estado deseja explorar modalidades de apostas com o
objetivo de captação de receita não tributária visando ao financiamento de atividades
sociais (fim), é razoável que o faça mediante a edição de bilhetes de apostas ou outras
modalidades lotéricas autorizadas legalmente (meio). Já a utilização de caça-níqueis
para tal fim mostra-se como alternativa claramente desarrazoada, conforme visto,
dado o elevado potencial de nocividade social que essa atividade encerra, chegando
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mesmo "a causar dano à ordem pública", para usarmos expressão de que se valeu
o Presidente do Supremo Tribunal Federal para fundamentar decisão em que deixa
claro o caráter ilícito da atividade.

Por derradeiro, cumpre dizer que esta Comissão já teve oportunidade de se
manifestar acerca de projeto semelhante, ocasião em que emitiu parecer que concluiu
pela inconstitucionalidade da matéria. Em Plenário, o parecer foi referendado,
procedendo-se, assim, ao arquivamento da proposição.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.335/2000.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Gemido Rezende. Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo - Etmano

Batista - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.402/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em epígrafe proíbe a
propaganda comercial de produtos que contém agrotóxicos e da outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 8/3/2001, a proposição foi distribuída a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, Til,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto tem em vista proibir a propaganda comercial de produtos que contêm

agrotóxicos, vedando a sua veiculação em revistas, jornais, emissoras de rádio e de
televisão.

Nos termos da proposição, consideram-se a grotóxicos e afins os produtos e os
agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de
produção agrícola.

A análise jurídico-constitucional da matéria conduz à constatação de que esta não
pode ser disciplinada juridicamente por meio da legislação estadual, por força do
disposto no art. 22, XXIX, da Constituição da República, que determina ser
competência privativa da União legislar sobre propaganda comercial.

Assinale-se, ainda, que o § 3° do art. 220 da Lei Maior determina competir a lei
federal "estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade
de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem
o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente".

Por seu turno, o § 4° do mesmo artigo dispõe: "A propaganda comercial de tabaco,
bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições
legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário,
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advertência sobre os maleficios decorrentes de seu uso".

Diante de tais comandos constitucionais, editou-se a Lei Federal n° 9.294, de
15/7/96, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos ftmniígeros,
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. Esse diploma
normativo estabelece, em seu art. 8°, que "a propaganda de defensivos agrícolas que
contenham produtos de efeito tóxico, mediato ou imediato, para o ser humano deverá
restringir-se a programas e publicações dirigidas aos agricultores e pecuaristas,
contendo completa explicação sobre a sua aplicação, precauções no emprego,
consumo ou utilização, segundo o que dispuser o órgão competente do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, sem prejuízo das normas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde ou outro órgão do Sistema Único de Saúde".

Das considerações expendidas, conclui-se que a matéria objeto da proposição
refoge ao domínio legiferante do Estado membro, inserindo-se entre aquelas de
competência legislativa privativa da União, que cuidou de discipliná-la por meio da
referida Lei Federal n° 9.294. Essa lei, conforme visto, não veda a propaganda de
produtos agrotóxicos, à maneira do projeto de lei em exame, mas tão-somente
estabelece-lhe restrições. Nesse passo, andou bem o legislador federal, porquanto não
se trata da veiculação publicitária de produto ilícito, senão de substâncias que
oferecem riscos à saúde, o que recomenda as restrições impostas pela legislação, mas
não a medida extrema e desproporcionada da vedação de sua publicidade.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.402/2001.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Geraldo Rezende. Presidente - Dilzon Meio, relator - Márcio Kangussu - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.856/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado Pastor George solicita ao
Presidente da Casa seja endereçado ao Secretário de Estado da Indústria e Comércio
pedido escrito de informações sobre as operações realizadas nessa Pasta, no que se
refere ao desenvolvimento da indústria e do comércio, no período do atual Governo.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 22/3/2001 e a seguir
encaminhado a este órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos termos do disposto
no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa da proposição encontra-se alicerçada sobre o argumento de que,

embora o setor industrial mineiro venha apresentando significativo incremento de
suas atividades, com a conquista de novos mercados, tanto interno quanto externo, e
mesmo com o investimento em novas tecnologias, ainda assim é preocupante a alta
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taxa de desemprego vigente. Daí a necessidade das aludidas informações, para que
o parlamentar disponha de dados concretos para discutir e deliberar com
discernimento sobre projetos direcionados ao fomento da economia do Estado.

Quanto a essa argumentação, queremos dizer que ela nos parece pertinente, o que
nos faz reconhecer a conveniência de acolhida favorável ao requerimento.

No que tange ao aspecto jurídico do assunto, cumpre-nos salientar que a proposição
está amparada pela Carta mineira, especificamente no § 2° do art. 54, que assim
dispõe:

"§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido
escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.".

No entanto, ainda que a proposição não apresente vício de iniciativa e esteja
revestida de mérito, é conveniente que se lhe apresente emenda - a ser efetivada a
seguir -, com o fim de se especificar o tipo de operações sobre as quais se pretende
obter informações, que, a nosso ver, refere-se às de investimentos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.856/2001 com

a Emenda n° 1, nos termos que se seguem
EMENDA N°1

Onde se lê: "operações realizadas naquela Pasta", leia-se: "operações de
investimentos na área de atuação daquela Pasta".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de abril de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto Coelho - Ivo

José - Olinto Godinho - Mauri Torres.
PARECER SOBRE OREQUERJMENTO N° 1.884/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

Por meio da proposição em análise, o Deputado Anderson Adauto solicita ao
Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado oficio ao Governador do
Estado a fim de que sejam prestadas informações sobre os 40 imóveis que serão dados
em pagamento de parte da divida contraída pelo Estado junto ao Sindicato da
Indústria da Construção Pesada - SICFPOT -, inclusive sobre o valor de cada um
deles.

Requer, ainda, seja solicitada a descrição pormenorizada de cada \um dos débitos
existentes, com o nome da respectiva construtora credora.

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer,
nos termos do art. 79, VIII. "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Um dos instrumentos de que se vale esta Casa para desincumbir-se de sua

competência de fiscalizar os atos do Poder Executivo é o pedido de informações a
autoridades do Estado, sendo que a recusa ou o não-atendimento constituem crime de
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responsabilidade, por parte do Secretário de Estado, ou infração administrativa,
por parte de outras autoridades.

Valendo-se de tal prerrogativa, o Deputado signatário da proposição em tela
questiona ato do Poder Executivo. A solicitação de informação visa conscientizar este
parlamento sobre o acordo celebrado entre aquele Poder e o Sindicato da Indústria da
Construção Pesada - SICEPOT. Com tal acordo, o Governo mineiro pagaria ao
SICEPOT 40% de uma dívida de R$130.000.000,00, com imóveis do patrimônio
público, divida essa relativa a obras contratadas pela gestão anterior e pela atual.

Entendemos que tal pedido de informação se caracteriza pelo interesse público,
visto que os imóveis objeto do acordo pertencem ao Estado, sendo obrigação deste
parlamento, como órgão fiscalizador e representante da sociedade, mantê-la correta e
oportunamente informada sobre a destinação dos bens públicos.

No entanto, optamos por apresentar emenda ao requerimento, por ser a Secretaria
de Estado de Recursos Humanos e Administração o órgão competente para se
manifestar sobre o assunto.

Conclusão
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.88412001 com a

Emenda ti0 1, a seguir transcrita.
EMENDA N° 1

Onde se lê, no corpo do requerimento:
"a S. Exa. o Governador do Estado, Dr. Itamar Franco, no sentido de que o Governo

de Minas Gerais", leia-se:
"ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração para que".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de abril de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho - Ivo

José - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.179/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.179/2000, do Deputado Sávio Souza Cruz, que da a

denominação de Ambulatório Mauricio Becker ao serviço de atendimento médico-
ambulatorial do Hospital Júlia Kubitschek, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.179/2000
Dá a denominação de Ambulatório Maurício Becker ao serviço de atendimento

médico-ambulatorial do Hospital Júlia Kubitschek.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Passa a denominar-se Ambulatório Maurício Becker o serviço de

atendimento médico-ambulatorial do Hospital Júlia Kubitschek, unidade de
atendimento da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG.

Parágrafo único - A FHEMIG providenciará a afixação de placa indicativa da nova
denominação no pavilhão ambulatorial anexo ao hospital.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ft• 3' - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 4/4/2001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento da Sra. Maria da Rocha

Trajano, ocorrido em 10/4/2001, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Hely Tarqiiínio, notificando o falecimento do Sr. Arlindo Borges

Silvério, ocorrido em 1°14/2001, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento do Major Brigadeiro

Doorgal Borges, ocorrido em 3/4/2001, em Barbacena. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. Odila

Severiano Martins, ocorrido em 2/4/2001, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Pedro

Raimundo Nunes, ocorrido em 26/3/2001, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Benedito Pereira

Santos, ocorrido em 20/3/2001, em Várzea da Palma (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III. "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Fábio Doyle. Editor-Geral do "Diário da Tarde", por

sua posse na Academia Mineira de Letras (Requerimento n° 1.731/2001, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Comissão Coordenadora, em Minas Gerais, do Encontro
Minas - Brasilia de Juizes Federais pela realização desse evento (Requerimento n°
1.805/2001, do Deputado Ambrósio Pinto);

de congratulações com o Sr. José Alencar, Senador, pelo 50° aniversário de
fundação da COTEMINAS (Requerimento n° 1.820/2001, da Deputada Elbe
Brandão);

de congratulações com a comunidade de Vazante pelo 47° aniversário de
emancipação desse município (Requerimento n° 1.822/2001, do Deputado Antônio
Andrade);
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de pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Horta Pereira (Requerimento n°

1.82612001, do Deputado Agostinho Patrús);
de congratulações com o Sr. Henrique Hargreaves, Presidente da COMIG, pelos

dez anos de criação dessa Companhia (Requerimento n o 1.837/2001, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. José Otávio Bueno, Diretor do Expresso Bueno, pela
passagem do 50° aniversário dessa companhia (Requerimento n° 1.83812001, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Eliseu Resende, Deputado Federal, pelo recebimento
do titulo "Engenheiro do Ano" (Requerimento n° 1.839/2001, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações como Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara Municipal de
Carlos Chagas pela passagem do aniversário desse município (Requerimento n°
1.840/2001, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. José Feres Romero pela classificação obtida pelo Café
Don Pepe no Concurso fllycafe (Requerimento n° 1.842/2001, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Vênica dos Santos Lima pelo recebimento do Prémio
Voluntário do Ano 2000 (Requerimento n° 1.843/2001, da Deputada Maria Olivia);

de congratulações com o Sr. Luiz Henrique llargreaves, Presidente da SLU, pelo
recebimento do V Prêmio Henry Ford de Conservação Ambiental (Requerimento n°
1.84812001, do Deputado Cabo Morais);

de congratulações com o Sr. Antônio José Vieira, Diretor da Higident do Brasil
Indústria e Comércio Lida. pelos 16 anos dessa empresa (Requerimento n°
1.850/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Irmã Regilena Muniz Franco, Diretora do Educandário
Nossa Senhora de Lourdes, de Pouso Alegre, pela passagem de 80 anos de fundação
dessa instituição (Requerimento n° 1.851/2001; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Carlos Melies, Ministro do Esporte, pelo trabalho por
ele desenvolvido no Ministério (Requerimento n° 1.85912001, do Deputado Paulo
Piau);

berto Capiberibe, Governador do Estado dode congratulações com o Sr. João Al 
Amapá, por ter sido confirmado no cargo (Requerimento n° 1.86212001, da Bancada
doPSB);

2	de congratulações com o Sr. Joaquim Fragoso, Vereador à Câmara Municipal de
Raul Soares, por seus 40 anos de vida parlamentar (Requerimento n° 1285/2001, do

'	Deputado Ambrôsio Pinto);
de congratulações com a Sra. Maria Leonor Almeida Miranda e o Sr. Antônio Eloy

Paulini Miranda, Diretores da "Gazeta de Ouro Fino", pelo transcurso do lO9
aniversário de fundação desse jornal (Requerimento n° 1.88812001, do Deputadc
Chico Rafael);
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de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Nunes Pereira, ocorrido em Monte

Azul (Requerimento n° 1.900/2001, do Deputado Dimas Rodrigues);
de congratulações com o Sr. José Gemido de Freitas. Reitor da UNIMONTES,

pelos resultados obtidos por essa Universidade no Provão (Requerimento n°
1.90212001, do Deputado Eduardo Brandão);

de congratulações com as Sras. Olivia de Fátima Braga Melo, Delegada Titular da
Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, e Maria Amélia da Silva,
Delegada encarregada da investigação, pelo trabalho investigativo a respeito do leilão
de virgens realizado pela Internet (Requerimento n° 1.903/2001, da Deputada Elaine
Matozinhos);

de congratulações com o Sr. Murilo Badaró. Presidente da Academia Mineira de
Letras, por sua posse nesse cargo (Requerimento n° 1.90812001, da Deputada Maria
Olivia);

de congratulações com o Sr. Aécio Neves, Deputado Federal, por sua eleição como
Presidente da Câmara dos Deputados (Requerimento n° 1.91312001, do Deputado
Pedro Pinduca);

de congratulações com a COPASA-MG pelo início das operações da primeira etapa
da Estação de Tratamento de Esgotos do ribeirão Arrudas (Requerimento n°
1.915/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de pesar pelo falecimento do jornalista Vivaldi Wenceslau Moreira (Requerimento
n° 1.917/200 1, do Deputado Sebastião Costa);

de congratulações com a comunidade do Município de Três Marias pelo transcurso
do 38° aniversário de emancipação desse município (Requerimento n° 1.92112001, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com ojomal "Hoje em Dia" pelos 13 anos de serviços prestados
à comunidade (Requerimento n°1.923/2001, do Deputado Gemido Rezende e outros);

de congratulações com o Clube Literário e Recreativo Jaguari por sua
reinauguração (Requerimento n° 1.927/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Andradas pelo transcurso do
111° aniversário desse município (Requerimento n° 1.928/2001, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com os Conselheiros José Ferrar da Silva, Simão Pedro Toledo e
Eduardo Carone por terem sido empossados, respectivamente na Presidência, Vice-
Presidência e Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado (Requerimento n°
1-929/2001. do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Ouro Fino pelo transcurso
do 252° aniversário desse município (Requerimento n° 1.930/2001, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Inconfidentes pelo
transcurso do 38° aniversário desse município (Requerimento n° 1.93112001, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);



201
de congratulações com a comunidade do Município de Ibitiúra de Minas pelo

transcurso do 38° aniversário de fundação desse município (Requerimento n°
1.932/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os jornalistas Paulo Cabral de Araújo e Edison Zenóbio,
respectivamente, Diretor-Presidente e Diretor-Geral do jornal "Estado de Minas",
pelo transcurso dos 74 anos de circulação ininterrupta desse veículo de comunicação
(Requerimento n° 1.933/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o GAPA por ocasião de seu 14° aniversário (Requerimento
n° 1934/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações como Sr. Lourival Gonçalves de Oliveira por ter sido empossado
no cargo de Diretor do Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais
(Requerimento n° 1.935/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Santa Casa de Misericórdia de Andradas pela passagem de
seu 60° aniversário de fundação (Requerimento n° 1.93612001, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com Walter Trindade de Assis Júnior pela conquista do Prémio
Nelson Hungria (Requerimento n° 1.93712001, do Deputado Dalnio Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Diamantina pelo transcurso
de mais um aniversário de emancipação política desse município (Requerimento n°
1.946/2001, do Deputado João Batista de Oliveira);

de congratulações com o Colégio COTEMIG pelo transcurso de seu 30° aniversário
de fundação (Requerimento n°1.950/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a COPASA-MG, por ter sido premiada 5 vezes com o
Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento, e com a Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental, pela organização e escolha dos premiados
(Requerimento n° 1.952/2001, do Deputado Fábio Avelar);

de congratulações com a comunidade do Município de Piranguçu pelo transcurso
do 38° aniversário desse município (Requerimento n° 1.955/2001, do Deputado
Ambrósio Pinto);

de congratulações com a comunidade do Município de São Lourenço pelo
transcurso do 74° aniversário de emancipação desse município (Requerimento n°
1.95612001, do Deputado Ambrósio Pinto);

de congratulações com a comunidade do Município de Itajubá pelo transcurso de
mais um aniversário de emancipação desse município (Requerimento n° 1.95712001,
do Deputado Ambrósio Pinto);

de congratulações com a comunidade do Município de Monte Sião pelo transcurso
do 152° aniversário de fundação desse município (Requerimento n° 1.96512001, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o 14° Grupo da Artilharia de Campanha - Grupo Femão
Dias pelo transcurso de seu 83° aniversário de criação (Requerimento n° 1.969/2001,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de congratulações com o Sr. Flávio Góes Menicucci, Diretor-Geral do DER-

MG, por sua gestão transparente nesse órgão e pelo relacionamento cortês e solicito
que manteve com esta Casa (Requerimento n° 1992/2001, do Deputado Eduardo
Brandão).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA 228- REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 5/4/2001
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Alvaro Antônio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: l Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficio n° 612001 (encaminha o Projeto de Lei Complementar n°
37/2001), do Presidente do Tribunal de Justiça - Oficios, telegrama e cartão - 2 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.483 a
1.485/2001 - Requerimentos n°s 2.090 a 2.100/2001 - Requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva (2), Maria José Haueisen e Miguel Martini e outros -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Assuntos
Municipais, de Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor e dos Deputados Bené
Guedes e Mauri Torres (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sebastião
Navarro Vieira, Fábio Avelar, Maria José Haueisen, Amilcar Martins e Luiz Tadeu
Leite - 2 Parte (Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), Maria José Haueisen e Miguel Martini e outros;
deferimento - Inexistência de quórum para votação - Requerimento do Deputado
Adelino Carneiro Leão; deferimento; discurso do Deputado Adelino Carneiro Leão -
Requerimento do Deputado Márcio Cunha; deferimento; discurso do Deputado
Márcio Cunha - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio -

Adelino de Carvalho - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patnis - Agostinho Silveira
- Ailton Vilela - Ainbrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Herrneto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gemido Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

Abertura



204
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h15min. a lista de

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

1° Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Alvaro Antônio, 3°-Secretário, nas funções de 2°-Secretário, procede

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

- O Deputado Fábio Avelar, 1°-Secretário" ad hoc", lê a seguinte correspondência:
OFICIO N° 6/2001 *

Belo Horizonte, 29 de março de 2001.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos do artigo 65, § 2°,

inciso II. e do artigo 66, inciso IV, alínea "c", da Constituição do Estado de Minas
Gerais, para exame dessa augusta Assembléia Legislativa, o anexo projeto de lei
complementar e respectiva justificação, que visa a alterar a divisão judiciária do
Estado, exclusivamente no tocante aos municípios que compõem as Comarcas de
Andrelândia e Barbacena.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de apreço e elevada
consideração.

Desembargador Sérgio Leilis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°37/2001
Altera Anexo da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a

organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.
O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu

nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - Os itens 15 e 25 do Anexo II, a que se refere o art. 3°, § 2°, da Lei

Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

* - A tabela referente ao Anexo II foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 07.04.2001.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos de de 2001.
Justificação: O Município de Piedade do Rio Grande, em todas as divisões e

organizações judiciárias do Estado, sempre pertenceu à Comarca de Andrelândia.
Criado o município pela Lei n° 1.039, de 12 de dezembro de 1953, integrou a

Comarca de Andrelândia nas organizações judiciárias de 1959, 1965 (Lei n° 3.344, de



rÀ

205
14/1/65),1970 (Res. n°46, de 29/12/70), 1975 (Res. no 61, de 8112/75), 1988 (Lei
n°9.548, de 411/88) e 1995 (L.C. n°38, de 1312(95).

Também como distrito, criado em 1859, com a denominação de Nossa Senhora da
Piedade do Rio Grande, pertencia ao Município do Turvo (que recebeu a atual
denominação de Andrelándia através da Lei Estadual n° 1.160, de 19/9/3 0).

Nenhuma razão histórica, portanto, justifica sua exclusão da Comarca de
Andrelândia, tal como ocorreu com a L.C. n° 59, de 18/1/2001 (que, através da
Emenda n° 125, alterando o projeto original do Tribunal de Justiça, colocou o referido
município como integrante da Comarca de Barbacena).

Conforme reiteradas manifestações do atual Prefeito de Piedade do Rio Grande, Dr.
José Femandes Neto, o desejo da população local é também no sentido de que
permaneça o referido município na Comarca de Andrelândia.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Luiz Carlos Heinze, Deputado Federal, informando que foi eleito para
Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados e
que os Deputados Ronaldo Caiado, Moacir Micheletto e Josué Bengtson foram
eleitos, respectivamente, 10, 2° e 3° - Vice-Presidentes dessa Comissão. (- A Comissão
de Política Agropecuária.)

Da Sra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis. Secretária da Justiça e de Direitos
Humanos, acusando o recebimento do relatório final do Seminário Legislativo Dez
Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente - Avanços, Desafios e Perspectivas.

Do Sr. Murílio de Aveilar Hingel, Secretário da Educação (2), informando que essa
Secretaria está liberando recursos nos valores que menciona, para escolas municipais,
por meio de convênios com as Prefeituras, e para escolas estaduais, a fim de que
realizem obras em seus prédios. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Mauricio Guedes de Meio, Diretor-Geral do DER-MG, prestando
informações relativas ao procedimento licitatório referente ao Terminal Rodoviário
Governador Israel Pinheiro - TERGIP -, em atenção a pedido contido no Oficio ri0
68/2001IDLE. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Leopoldo Bessone, Diretor-Presidente da Fundação de Seguridade Social de
Minas Gerais - PRE\TIMINAS -, dando ciência dos resultados obtidos pelo órgão,
conforme balanço de 31/1212000.

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF (2),
comunicando liberação de recursos destinados ao Estado e alteração do prazo de
vigência dos contratos que menciona. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Edilson Silva Pereira, Presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas
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de Segurança e Vigilância do Estado de Minas Gerais, solicitando audiência para
entrega de abaixo-assinado e apuração dos fatos que menciona.

Da Sra. Tania Pich, Gerente-Geral de Saneantes da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, em atenção ao Oficio n° 811200 1/DLE, informando que no momento não
dispõem das informações solicitadas. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete da Secretaria de Apoio Rural e
Cooperativismo do Ministério da Agricultura (2), comunicando que foi prorrogada
para 30/6/2001 a vigência do convênio firmado por essa Pasta com a Agência de
Desenvolvimento Sustentável do Brasil Central - ADEBRAC - e para 2 8/2/2002 a
vigência do convénio firmado com a Cooperativa dos Empresários Rurais do
Triângulo Mineiro Ltda. - CERTRJM-MG. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Augusto Pimenta de Portilho. Secretário-Geral da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, em atenção ao Oficio n° 7 l/2001/DLE, encaminhando cópias
de documentos referentes às empresas Faster Logistics Ltda., Faster Road Express.
Ltda., Faster Transportes Ltda. e Cubavet Lida. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. José Adonias Ribeiro, Diretor-Presidente do jornal "Centro de Minas",
cumprimentando a Casa por sua participação no 1 Encontro do Turismo Regional e
solicitando o apoio da Casa à implantação do Circuito das Serras do Cabral e de
Minas. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Paulo Cézar do Nascimento Pinto, solicitando informação sobre pedidos de
licença para se instaurar processo contra membro desta Casa, por crime comum, com
vistas à elaboração de monografia para conclusão de curso de especialização.

TELEGRAMA
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, agradecendo o convite para participar

do Seminário Administração Pública Competente.
CARTÃO

Do Sr. Sebastião Lemos de Andrade, Presidente da Câmara Municipal de Campos
Altos, agradecendo o eficiente atendimento desta Casa às solicitações da Câmara.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1483/2001

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária União Protetora dos Carentes,
com sede nesta Capital.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária União Protetora

dos Carentes, com sede nesta Capital.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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30 Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2001.
Elaine Matozinhos
Justificação: A Creche Comunitária União Protetora dos Carentes é uma associação

civil que tem como finalidade prestar assistência médica, mitricional e social ás
crianças do Bairro Bonfim, prioritariamente. Além disso, desenvolve programas de
apoio à maternidade, combate a fome e a pobreza, buscando a integração das pessoas
no mercado de trabalho. A entidade conta, principalmente, com o apoio dos sócios.

Assim, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto, que faz justiça
a essa entidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.48412001
Declara de utilidade pública a Associação de Creche-Escola Irmãos do Caminho,

com sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Creche-Escola Irmãos

do Caminho, com sede no Município de Barbacena.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2001.
Elaine Matozinhos
Justificação: A Associação Creche-Escola Irmãos do Caminho é uma associação

civil que tem como finalidade a promoção da guarda de crianças carentes durante os
dias úteis, no horário comercial, para possibilitar às mães o exercício de atividades
profissionais. Ademais, ministra ensinamentos pré-escolares e de 1° grau. A entidade
conta, principalmente, com o apoio dos sécios.

Assim, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto, que faz justiça
a essa entidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.485/2001
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 13.083, de 30112/98, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Divinópolis o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
O art. 1° da Lei n°13.083, de 30/12198, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Divinópolis o

imóvel de propriedade do Estado situado nesse município, na Rua São Paulo,
constituído de terreno retangular, com área de 1.800m 2 (mil e oitocentos metros
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quadrados), sendo 60m (sessenta metros) de lado e 30m (trinta metros) de frente,
com início a 60m (sessenta metros) da Av. 1° de Junho, registrado sob o n° 44.978, a
fis. 271 do livro AT, no Cartório de Registro de Imóveis e de Hipoteca da Comarca de
Divinópolis.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de abril de 2001.
Marcelo Gonçalves
Justificação: A Lei n° 13.083, aludida no art. 1° deste projeto de lei, apresentou

dados não condizentes com a realidade do imóvel que especifica.
No intuito de corrigir as irregularidades, atinentes à área que compreende o referido

bem, cumpre-nos propor nova redação ao art. 10 da lei. Na oportunidade, entendemos
por bem explicitar o nome do doador - o Estado -, para atender aos preceitos da boa
técnica legislativa-

Consignada a razão de ser deste projeto de lei, acreditamos ter ele plena aceitação
neste parlamento.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.090/2001, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Emerson Fidélis Campos, Presidente da TJNIMED, pela
implementação do Programa de Fidelidade Palácio das Artes.

N° 2.09112001, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Paulo Vivas Guimarães, Presidente do Banco Bonsucesso,
pela participação dessa empresa na viabilização do convênio celebrado entre a
UNIMED e a Fundação Clóvis Salgado para incentivo à cultura. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

N° 2-092/2001, do Deputado Fábio Avelar, pleiteando seja solicitada ao Diretor-
Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - alteração na portada que
rege a fixação das tarifas de energia elétrica para as unidades consumidoras rurais que
utilizam essa energia exclusivamente para irrigação. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

N° 1093/2001, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Presidente da COHAB-MG a fim de que sejam estendidos
aos mutuários dessa Companhia os benefícios da Lei Federal n° 10-150, de
21/12/2000. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

N° 2.094/2001, do Deputado Irani Barbosa, pleiteando seja solicitado ao
Procurador-Geral de Justiça do Estado que informe em que fase se encontra a
apuração dos fatos apontados pela CPI instaurada, em 1999, na Câmara Municipal de
João Monlevade para avaliar a legalidade da contratação da empresa Polis Consultoria
pela Prefeitura desse município. (- A Mesa da Assembléia.)
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N° 2.09512001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo

ao Vice-Governador do Estado com vistas a que atenda às reivindicações que
menciona, feitas pelo Prefeito Municipal de Carai. (- A Comissão de Transporte.)

Ni' 2.09612001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo ao
Vice-Governador do Estado com vistas ao fornecimento de equipamento de Raios X
para o hospital do Município de Caraí. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.097/2001, do Deputado Pedro Pinduca, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Segurança Pública e ao Chefe do DETRAN-MG com vistas à instalação
de uma clínica de exames para habilitação de motoristas no Município de Abaeté.

N° 2.098/2001, do Deputado Pedro Pinduca, solicitando seja formulada
manifestação de repúdio à proposta de transferência de detentos de outras prisões para
a cadeia do 40 DP de Betim.

N° 2.09912001, do Deputado Pedro Pinduca, solicitando seja formulada
manifestação de repúdio à proposta de instalação de uma prisão-modelo na região de
Citrolândia, no Município de Betim. (- Distribuídos à Comissão de Direitos
Humanos.)

N° 2.100/2001, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado apelo ao
Delegado Regional do Trabalho no Estado com vistas a que tome providências em
relação a denúncia apresentada pelo Sr. Wagner Alves de Melo no Centro de
Atendimento ao Cidadão. (- A Comissão do Trabalho.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva (2), Maria José Haueisen e Miguel Martini e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Assuntos Municipais, de Direitos Humanos e de Defesa do
Consumidor e dos Deputados Bené Guedes e Mauri Torres (2).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

solicito escusas aos nobres pares por não conceder aparte no pronunciamento que
farei, por entender que ele não comporta aparte no momento, dado o seu teor.

Gostaria de comunicar ao Presidente e aos ilustres pares que fiz chegar ao
conhecimento do Presidente Antônio Júlio que ocuparia a tribuna na tarde de hoje.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, depois do lamentável incidente ocorrido na 141'
Reunião Extraordinária desta Casa, realizada na noite de 27/3/2001, quando me senti
desrespeitado e ofendido pela Presidência - Presidência que prezo e respeito -, depois
daquele lamentável incidente, repito, calei-me propositadamente, deixando o Plenário
para uma serena reflexão do ato. E, assim o fazendo, impedi-me de ser levado na
resposta pelo impulso de forte emoção, agindo dessa forma na mesma medida da
agressão sofrida.

Hoje, uma semana após, exige-me a consciência de homem público que lhes
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externe, caros colegas, o fruto dessa reflexão. E o faço por dois motivos: primeiro,
para agradecer a solidariedade recebida; depois, para deixar registrada nos anais da
Casa minha posição, já que prevaleceu, inscrita nos mesmos anais, a decisão do Sr.
Presidente.

Agradeço, pois, as palavras de Deputados que, logo na reunião vespertina seguinte,
analisaram os fatos com isenção e prudência. Muito obrigado ao Líder de minha
bancada, Deputado Sebastião Costa, e aos ilustres Deputados Paulo Piau, Dinis
Pinheiro, Hely Tarqüinio, João Leite, Miguel Martini, Ennano Batista, Kemil
Kumaira e Wanderley Ávila, os dois últimos abordando também o lado da Presidência
na questão. Recebi, em meu gabinete, a visita de muitos colegas e agradeço a todos na
pessoa do Deputado Alberto Pinto Coelho, I '- Vice-Presidente desta Casa e exemplo
inexcedível de cavalheiro de postura exemplar.

No que diz respeito aos aspectos pessoais envolvidos na questão, dou-os por
resolvidos, pois, embora magoado, jamais guardei rancores. Mesmo quando a
frustração tenha motivo em atitudes que partiram de colega que aprendi a admirar e
em quem aprendi a confiar desde longa data,o que talvez tenha se constituído em fato
definidor da opção de minha bancada, quando a liderava, na escolha e na afirmação
da candidatura de Antônio Júlio a Presidente desta Casa.

Presidente Antônio Júlio, custou-me crer que V. Exa., no uso da plenitude do poder
presidencial, tivesse cortado minha palavra quando a usava, claramente, para exercer
uma de minhas prerrogativas constitucionais.

No momento em que ocorreu o fato, entre aturdido e surpreso, preferi retirar-me
para meditação. Fui buscar, na análise do relacionamento de amizade que sempre
mantive com V. Exa.. desde que aqui cheguei, há seis anos passados e nos
ensinamentos da história a justificativa para a atitude tomada por V. Exa.

Encontrei em Maquiavel a resposta para minhas indagações. De fato, Maquiavel
ensina a forma com que o príncipe deve governar a cidade por ele conquistada e que,
antes de ser conquistada, vivia conforme suas leis. Dizia ele:

"Quando os Estados conquistados estão habituados a viver conforme suas leis e em
liberdade, dispomos de três modos de conservá-los: o primeiro consiste em destrui-
los, o segundo em habitá-los pessoalmente, o terceiro em deixá-los sob suas leis,
garantindo um tributo e criando dentro deles um governo no qual se conservasse a
amizade". E conclui Maquiavel que o Príncipe deve se portar, já no inicio, como
ensinava Virgílio: "A dura realidade e a juventude de meu reino forçam-me a tomar
tais medidas e a defendê-lo todo ao longo de suas fronteiras".

Pude, então, Presidente Antônio Júlio, compreender o motivo que levou V. Exa. a
defender, com tanta dureza, o espaço que conquistou nesta Casa, usando, como
fronteira de seu reino, a fala deste Deputado.

V. Exa., Presidente Antônio Júlio, pode ficar tranqüilo. As minhas atitudes em
defesa do Regimento Interno, instrumento que se configura como a cidadela da
Oposição e da Minoria no Poder Legislativo em todo o mundo, não serão empecilho
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para a consolidação do reino que V. Exa. está a iniciar.

Ao contrário, a defesa do Regimento Interno constituirá, mesmo que venha a custar
a minha reeleição, o ônus do cargo que exerço com muita honra e que jurei defender
quando de minha posse e que agora reafinno: "Prometo defender e cumprir as
Constituições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar, leal e
honradamente, o mandato que me foi confiado pelo povo mineiro".

Dessa maneira, é forçoso lembrar que a memória verdadeira, consubstanciada na
análise histórica dos fatos ocorridos, "aprende a lembrar, mas não aprende a
esquece?'.

Se fui ferido no direito inalienável de usar os microfones desta Casa, tenho o dever
moral e o compromisso ético de afirmar a V. Exa.: minhas palavras neste dia têm o
objetivo especifico de deixar nos anais desta Assembléia a posição deste Deputado
sobre o fato ocorrido. Mais até: ode colocar uma pedra sobre o assunto, varrendo para
debaixo dela as possíveis ilações que tenha feito sobre a tirania de seu gesto.

Ao mesmo tempo em que coloco uma pedra sobre o assunto, sirvo-me da
oportunidade para garantir a V. Exa.: estarei vigilante para exigir, sempre, o fiel
cumprimento do Regimento Interno.

Espero, então, que V. Exa. se mantenha também sempre vigilante em defesa desta
Casa, desta instituição, de seus membros e de seus servidores - efetivos, função
pública e de recrutamento amplo -, sem que isso gere o direito de usar recursos
draconianos sobre os Deputados que assomam à tribuna da Assembléia.

Conquiste, Presidente Antônio Júlio, o reino que lhe cabe por direito, mas tenha
sempre a lembrança de que suas fronteiras não se limitam à fala dos Deputados, mas
sim aos exatos termos do Regimento Interno.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a questão pessoal subjacente ao íto e já suplantada
difere, entretanto e profundamente, da questão regimental. A primeira, reafirmo,
esgotou-se de vez naquele episódio. Não voltaria a ele, não fosse a questão de fundo
que permanece: a questão regimental.

A esdrúxula decisão presidencial, embora prejudicada em função do Acordo das
Lideranças dos partidos da Oposição com a Liderança do Governo para a votação do
Fundo SOMMA, ficou inscrita em nossos anais, conspurcando-os, a meu ver, e
segundo entendimento dos Deputados da Minoria. Se assim ficou, necessário se faz
que fique registrado também o entendimento da Oposição.

O direito de obstruir é consagrado pelo Regimento Interno, deste e de todos os
parlamentos democráticos do mundo, como direito da Minoria, principalmente
quando esse se apresenta como último recurso contra o voto esmagador da Maioria.
Não pode o Presidente caçá-lo a seu bel-prazer, sob o argumento insustentável e
unilateral de que requerimentos de inversão de pauta estavam sendo encaminhados já
por seis reuniões, o que vinha ocasionando a paralisação dos trabalhos do Plenário
desta Casa e, por conseguinte "configurando processo de obstrução excessiva".

Ora, o que pretendíamos na ocasião, Sr. Presidente, era exatamente fazer obstrução,
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forçando o Governo a uma negociação, o que, afinal, ocorreu. tendo abandonado
sua posição inicial de intransigência e vindo conosco negociar.

De tudo, resultou um projeto aceitável por todos E é assim que funciona um
parlamento democrático. E é por isso mesmo que nosso Regimento, felizmente, não
consagra a expressão criada por V. Exa., Sr. Presidente: "obstrução excessiva".

Nossa obstrução se fazia a partir do art. 281 do Regimento, no qual se estabelece
que "a preferência de uma proposição sobre outra constante na mesma ordem do dia
será requerida antes de iniciada a apreciação da pauta". Pauta. Sr. Presidente, é aquela
distribuída diariamente por V. Exa., na qual constam todas as votações, inclusive as
de requerimentos que são votados, por força do art. 22, na 1" Fase da 2 Parte da
Ordem do Dia, ficando os projetos para apreciação na 7 Fase da mesma ordem do
dia. E quando V. Exa. afirma que o requerimento de alteração de pauta será votado na
7 Fase, após votação de determinado projeto, a Presidência está invertendo fases
necessariamente seqüenciais estabelecidas pela norma procedimental.

Veja V. Exa. o erro em que incorreu. Ademais, o art. 83 do Regimento Interno,
citado por V. Exa. para fundamentar sua atabalhoada decisão, não lhe dá o menor
respaldo. Pelo contrário, é exatamente ele que o obriga, como fiscal da ordem, a
"fazer observar as leis e este Regimento". Observe bem V. Exa.: a fazer respeitá-lo,
não a infringi-lo.

Caso V. Exa. mantivesse sua decisão, contra ela havia preparado questão de ordem,
com recurso ao Plenário, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. Como,
entretanto, sua decisão ficou prejudicada em função do acordo de Líderes, mas não
deixou de ficar registrada nos anais da Casa, quero que minha questão de ordem,
também prejudicada, faça parte deste pronunciamento, registrando-a, também, em
nossos anais, como manifestação de discordância da Minoria contra o desrespeito ao
Regimento Interno, esse mesmo Regimento, Sr. Presidente, que V. Exa., como
membro da comissão que o reformulou, reescreveu democraticamente, juntamente
comigo, para posterior aprovação unânime deste Plenário.

Era o registro que minha consciência clamava por ser feito. Muito obrigado a todos.
(-Lê:)

"Questão de ordem com base nos arts. 281 e 22 do Regimento Interno e solicitação
de recurso à Comissão de Constituição e Justiça, com base no art. 73, § 2°, V, da
Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 167 do Regimento Interno.

Senhor Presidente, no decorrer da 141" Reunião Extraordinária desta Casa,
realizada ontem à noite, 27/3/2001, V. Exa. proferiu decisão da Presidência através da
qual resolveu, 'no uso da atribuição que lhe confere o art. 83 do Regimento Interno,
submeter à votação os requerimentos que solicitarem alteração da ordem do dia
somente após a apreciação do Projeto de Lei n° 1.27112000".

Para tanto, V. Exa. considerou:
a) Que o Projeto de Lei n° 1.271/2000 encontra-se na faixa constitucional, o que,

por força do disposto no § 1° do art. 69 da Constituição do Estado, impede que
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qualquer alteração da ordem do dia incida sobre essa matéria;

b) que os requerimentos apresentados para a inversão de pauta estão sendo
encaminhados já por seis reuniões, o que vem ocasionando a paralisação dos trabalhos
do Plenário desta Casa e, por conseguinte, configuram processo de obstrução
excessiva.

Ora. Senhor Presidente, quanto à primeira consideração de V. Exa., parcialmente
correta, só temos a observar que os nossos requerimentos de inversão de pauta versam
sobre o restante da pauta e não sobre o Projeto de Lei n° 1.271/2000, que, obviamente,
tem preferência sobre os vetos

Quanto à segunda alegação, entretanto, caracteriza-se aqui absoluta falta de nexo
entre um argumento e outro. Trata-se de verdadeira aberração anti-regimental, anti-
jurídica e ilegal. Com efeito, não importa o número de reuniões em que a matéria é
encaminhada. O que a Oposição vem fazendo, nessas últimas reuniões, é exatamente
isto: obstruir os trabalhos para evitar que a base de apoio do Governo cometa um
crime contra os interesses de Minas Gerais, consubstanciado na aprovação do Projeto
de Lei no 1.271/2000 tal como se encontra. Embasados no Regimento, podemos, a
Minoria, obstruir os trabalhos até quando suportarmos, até quando a tão falada base
de Governo conseguir "tratorar-nos" com os votos de sua expressiva maioria.

E não há de ser V. Exa., que, confundindo o sagrado exercício da Presidência de um
Poder autônomo e independente com o de papel subordinado de Líder de Governo,
logo no inicio de seu mandato, conquistado também com os sufrágios de nossas
bancadas, haverá de calar a voz da Minoria nesta Casa.

Ademais, o art. 83 do Regimento Interno, citado por V. Exa. para fundamentar sua
truculenta decisão, não lhe dá o menor respaldo. Pelo contrário. E exatamente ele que
o obriga, como fiscal da ordem, a "fazer observar as leis e este Regimento'. Observe
bem V. Exa.: a fazer respeitá-lo, não a infringi-lo.

Sr. Presidente, passamos agora a demonstrar como foi V. Exa. equivocado e infeliz
em sua atrabiliária decisão. Se não, vejamos: diz expressamente o art. 281 do
Regimento Interno:

"Art. 281 - A preferência de uma proposição sobre outra constante na mesma ordem
do dia será requerida antes de iniciada a apreciação da pauta".

A oposição vem sistematicamente apresentando, desde o democrático exercício da
obstrução, requerimentos de inversão de pauta, com base no referido artigo. Da
mesma forma que o Líder do Governo, por sua vez, apresentava sucessivos
requerimentos de manutenção da pauta. Tudo de acordo com o Regimento Interno,
conforme a única inteligência possível dos dizeres do art. 281.

Vem agora V. Exa. afirmar que somente submeterá a votação tais requerimentos
após a apreciação do mal6dado Projeto de Lei n° 1.271/2000.

Nenhuma razão lhe assiste nessa decisão, uma vez que o art. 22 do Regimento
Interno, quando trata da ordem em que se dá o transcurso da reunião, estabelece, em
seu item II, "a", n° 3, que os requerimentos são votados na 1' Fase da 2 Parte da
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ordem do dia e que os projetos são votados na 2" Fase, por força do que determina
o mesmo item II, agora em sua letra "b", n°3.

Ora, indagamos, como pode V. Exa. estabelecer, como o fez em sua decisão, tão
absurdo entendimento, ao pretender votar, já iniciada a 2 Fase, requerimento típico
de 1" Fase? Nesse caso, até quando, a seu bel-prazer, V. Exa. irá e voltará,.
Subvertendo fases obrigatoriamente seqüenciais?

A menos que V. Exa. reformule o Regimento Interno, não pode agir como
pretendeu. O exercício da Presidência não lhe dá um poder autocrático e atrabiliário.
V. Exa. jurou respeitar nosso Regimento Interno, no ato de sua posse, e deve fazê-lo,
pois ele é a lei a que V. Exa. também se submete, sob pena de crime de
responsabilidade.

Estamos, pois, solicitando, que V. Exa. se dê a oportunidade de repensar tal decisão
e, assim agindo, não macular a um só tempo sua exemplar vida pública e a
jurisprudência das decisões presidenciais.

Caso V. Exa. queira insistir nesse processo espúrio, queremos lembrá-lo do
mandamento inserido no art. 73 da nossa Constituição Estadual quando reza que "a
sociedade tem direito a governo honesto e obediente à lei". Já o § 2° desse artigo
constitucional dispõe que "é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente
informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor
público ou empregado público e de que tenham resultado ou passam resultar

V) ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nesta Constituição"
Ora, mantida sua decisão, V. Exa. estará claramente impedindo que a sociedade,

através de seus Deputados da Oposição, legitimamente eleitos, exerça o seu direito.
Muito mais que ferir direito individual ou coletivo dos Deputados da base da
Oposição. V. Exa. fere o próprio exercício de nosso mandato. E isso, Sr. Presidente, é
ditadura.

Isto posto, caso V. Exa. não resolva em definitivo e tempestivamente a questão de
ordem ora apresentada, estamos requerendo, com base no art. 167 do Regimento
Interno, posto que a decisão atinge texto constitucional, recurso ao Plenário, ouvida a
Comissão de Constituição e Justiça. E o nosso pedido.

Havia solicitado, ilustre Deputado Marco Régis, a compreensão dos meus pares
para que me permitissem não conceder aparte neste pronunciamento, porque é urna
pedra que coloco sobre o assunto e quero que fique definitivamente colocada.

Acredito que urna pedra colocada é urna pedra que está no meio do caminho e que
não deve ser retirada, em respeito à instituição e aos valores democráticos que todos
defendemos e que são consubstanciados na altivez, na independência e na honra desta
Casa Legislativa, que se constitui, de fato, um Poder. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar,
• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

senhores que nos visitam, caro telespectador da TV Assembléia, senhores e senhoras,
ocupo a tribuna nesta tarde e tomo a liberdade de informar a todos os colegas - aliás.
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peço o apoio de todos - que apresentei hoje dois requerimentos que entendo ser da
maior importância. (- Lê:) "O Deputado que este subscreve, observados os termos
regimentais, requer à Mesa Diretora desta Casa, por meio de seu ilustre Presidente,
Deputado António Júlio, que seja encaminhado ao ilustre mineiro Deputado Federal
Aécio Neves, Presidente da Câmara dos Deputados, a seguinte sugestão de projeto de
lei federal.

Considerando ser competência privativa da União legislar sobre as diretrizes e
bases da educação nacional, nos termos do inciso XXIV do art. 22 da Constituição
Federal; considerando ser competência privativa da União legislar sobre a seguridade
social, nos termos do inciso XXIII do art. 22 da Constituição Federal, e, neste
particular, sobre o estabelecimento de normas para a liberação do FGTS depositado
na conta do trabalhador e gerido pela CEF; o Deputado que este subscreve apresenta,
para análise do eminente Presidente da Câmara dos Deputados, a seguinte sugestão de
projeto de lei federal: que os recursos do FGTS, depositados na conta do trabalhador,
desde que seja este aluno ou pai de aluno, possam ser utilizados, parcial ou
totalmente, para o abatimento ou a quitação do financiamento contraído junto ao
agente financeiro, CEF, do Contrato de Financiamento na modalidade Crédito
Educativo ou atual FIES."

Apresento a seguinte justificação. (- Lê:)
"A medida legislativa proposta se faz necessária para corrigir distorções e

beneficiar o estudante do ensino superior, que, em muitos casos, ao concluir o curso,
não dispõe de recursos suficientes para o cumprimento da obrigação assumida quando
da contratação do crédito educativo ou do FIES.

Para melhor elucidação da proposta apresentada, cito como exemplo caso de
funcionária pública estadual que, ao ingressar na universidade, assinou, em junho de
1994, contrato de crédito educativo com a CEF no percentual correspondente a 80%
do valor da semestralidade.

A título de esclarecimento, o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil
Pública n° 199.38.000.25044-9, cuja liminar foi deferida pelo Juiz Federal da 1P Vara
de Belo Horizonte, em que determinou à CEF que se abstenha de corrigir o saldo
devedor dos contratos de crédito educativo com base na TR.

No mencionado exemplo, a ex-aluna do curso de Comunicação Social se encontra
impossibilitada de continuar a pagar o financiamento contraído, porque o valor atual
da parcela mensal do financiamento é de R5724,93, e o seu saldo devedor,
RS14.71336.

Outro agravante que merece ser ressaltado é que o valor mensal da fatura cobrada
pela CEF da ex-aluna é quase o dobro do valor da mensalidade atualmente cobrada
dos alunos do curso de Comunicação Social.

Do exposto, releva salientar que, no exemplo utilizado, a ex-aluna, por ser
funcionária de empresa pública estadual, dispõe de recursos suficientes para a
quitação da obrigação assumida junto à CEF, depositados na sua conta do FGTS-"
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Esse fato exemplifica as dificuldades enfrentadas pelo estudante, principalmente

o de menor poder aquisitivo, que não tem condições de pagar seus estudos. Embora a
universidade esteja mais próxima - em razão do seu grande número em todo o nosso
Estado -, esse estudante não tem condições de pagar as mensalidades.

Os alunos da UEMG, com toda a força da juventude, procuram esta Casa para
sensibilizar todos os Deputados, a fim de que rejeitem o veto do Governador ao
percentual destinado àquela Universidade.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa é apenas mais uma sugestão nesse
conturbado mundo universitário. Trago esse drama de 30 pessoas que têm urna grande
dívida junto à CEF, e o salário que percebem mensalmente tem o mesmo valor da
prestação. A opção apresentada pelo grupo é que se faculte o pagamento dessa dívida
por meio do FGTS. Acreditamos que é boa medida para todos os lados, para o aluno e
para o Governo do Estado, tendo em vista que o FGTS é um recurso do trabalhador.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Fábio Avelar, acompanhei
atentamente o seu pronunciamento, e V. Exa. nos chama a atenção para um fato que
tem incomodado várias pessoas, que é o custeio do ensino superior. Estamos em vias
de votar o projeto do Governador, estabelecendo as condições para a UEMG se tornar
universidade. Esta Casa tem uma oportunidade ímpar de contribuir decisivamente
para o ensino superior.

Queria chamar a atenção, também, para outro fato: nos últimos anos, o que tem
aparecido de faculdades no Estado é uma coisa fantástica. Montar uma faculdade
tornou-se uma mina de ouro. Estamos observando cidades pequenas com um número
assustador de faculdades. E todas particulares. Entendo que o ensino superior é
fundamental, mas estamos observando essa proliferação de faculdades particulares. Se
estivessem sendo instaladas para dar ao jovem oportunidade de ingressar no ensino
superior, seria ótimo, mas o objetivo não é outro senão ganhar dinheiro.

Gostaria de trazer essa discussão à tona na Comissão de Educação, para que
possamos fazer uma análise. Precisamos valorizar as universidades públicas, como a
UEMG, a UNIMONTES, que têm prestado grande trabalho a Minas Gerais e agora
está-se instalando no Mucuri, no "campus" de Almenara. Precisamos concentrar
esforços nas escolas públicas e evitar o que está acontecendo com a UFMG, que,
volta e meia, está em greve. Precisamos concentrar esforços para dar às escolas
públicas condições de sobreviver e se tomar grandes universidades e construir
barreiras para os oportunistas, que não têm outro objetivo senão ganhar dinheiro às
custas do ensino superior. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O Deputado Fábio Avelar* - Agradeço o aparte, nobre Deputado Carlos Pimenta.
V. Exa. tem profundo conhecimento, tendo em vista a sua participação na UEMG. A
Comissão de Educação tem que se preocupar com esse assunto, porque o número de
faculdades vem se alastrando em todo o Estado, sem controle de qualidade.

Outro aspecto com que deveríamos nos preocupar é a grade curricular dessas
universidades. Há, aproximadamente, 20 dias tivemos a oportunidade de ver uma
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reportagem sobre a indústria eletroeletrônica no País, a qual nos mostrava que, em
dois ou três anos, vamos ter cerca de 3 mil novos cargos técnicos- E não temos
pessoas com essa especialidade no Brasil. Vamos ter que importar técnicos de outros
países.

Ontem, na Comissão de Turismo, assistíamos à palestra do Secretário Manoel
Costa; ele nos dizia que hoje, no planejamento da expansão da atividade turística no
Estado, existe carência muito grande de gestores do turismo, pessoas que vão ter a
oportunidade de, nas regiões, se preocupar com o turismo. Disse que hoje já
estaríamos tendo demanda de 50 a 70 cargos no Estado e não temos disponibilidade
desses técnicos.

Apresentei requerimento naquela Comissão. Vamos, depois, estudar a possibilidade
de fazer audiência pública com a Comissão de Educação. Precisamos fazer um estudo
sobre a grade curricular dessas faculdades.

Gostaria, também, de informar aos Deputados que apresentamos um requerimento,
infelizmente também em nível federal, uma sugestão da Casa. Solicito que os colegas
o aprovem: (- Lê:) "O Deputado que este subscreve, observados os termos
regimentais, requer à Mesa Diretora desta Casa, por meio de seu ilustre Presidente,
Deputado Antônio Júlio, que seja encaminhado ao Diretor-Geral da Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL -, Doutor José Mário Miranda, requerimento solicitando
alteração da Portaria n° 105/1992, que rege a fixação das tarifas de energia elétrica
para unidades consumidoras classificadas como rurais que utilizam energia elétrica
exclusivamente na atividade de irrigação, a chamada tarifa noturna.

Considerando ser competência privativa da União legislar sobre as águas e a
energia, nos termos do inciso IV do art. 22 da Constituição Federal, e considerando o
disposto na Portaria ri0 105, de 314192, da extinta Diretoria do Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica - DNAEE -, propõe:

Que a atual redação do § 10 do art. 10 da mencionada portaria ("Que os descontos
mencionados no "caput" deste artigo incidindo somente sobre o consumo de energia
elétrica verificado no período compreendido entre as 23 (vinte e três) e as 5 (cinco)
horas.") passe a vigorar com a seguinte redação: "Que os descontos mencionados no
"caput" deste artigo incidirão somente sobre o consumo de energia elétrica verificado
no período compreendido entre as 24 (vinte e quatro) e as 6 (seis) horas da manhã".

Com essa portaria, pretendemos, de certa maneira, facilitar o trabalho rural.
Sabemos que essas pessoas trabalham pela manhã e pela madrugada, e, se aprovada a
alteração, estaríamos permitindo que o trabalhador rural pudesse aproveitar mais o
beneficio dessa tarifa.

São esses dois requerimentos que queria apresentar e contar com a compreensão e o
apoio dos Deputados para aprová-los e encaminhá-los ao Congresso Nacional.
Obrigado-

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
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A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas,

pessoas presentes nas galerias e telespectadores que nos escutam e acompanham o
trabalho da Assembléia Legislativa, amanhã, dia 6/4, haverá paralisação nacional da
educação. Essa paralisação foi proposta pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores de Ensino, no Fórum Social Mundial e tem por objetivo chamar
atenção dos Governos estaduais, municipais e do Governo Federal para o problema
grave da educação em nosso País. Propõe-se ainda que essa paralisação, que deve
acontecer em todo o Brasil, se estenda também aos outros países sul-americanos.

Estamos vendo a necessidade de pressionar o poder público para que a educação
seja valorizada em nosso Estado. Acabamos de ouvir o pronunciamento do Deputado
Fábio Avelar e a manifestação do Deputado Carlos Pimenta, que falam da
proliferação das escolas particulares. Muitas são de qualidade, tentam cuidar daquilo
de que o poder público não cuida. Mas existem, também, outras que não atendem às
exigências necessárias.

Estamos aqui para falar do problema da educação, que está grave em nosso Pais, em
nosso Estado e em nosso município. Teófilo Otôni. Sabemos que a paralisação de
amanhã está visando dois eixos: a valorização profissional, com piso salarial, que
precisa ser discutido, formação de carreira e a valorização social, e o direito à
educação com gestão, financiamento, reformas educacionais indispensáveis ao bom
andamento dos trabalhos e uma educação de qualidade pública e, conseqüentemente,
gratuita em todos os níveis.

De fato, a educação está se tomando um problema grave. Há violência de todos os
tipos: escolas depredadas, violências fisicas, verbais, inclusive de alunos. Os
professores também estão desmotivados com tanta confusão. Queria começar fazendo
referência ao problema da minha cidade, Teófilo Otõni.

O Prefeito de minha cidade, Getúlio Neiva, alega que não é competência da
Prefeitura Municipal cuidar da educação infantil e não aceita garantir a contribuição
"per capita" que deve ser repassada para cada criança das creches. São em tomo de
1.500 crianças atendidas nas creches por pessoas dedicadas, muitas delas trabalhando
gratuitamente para amenizar a pobreza e a dificuldade das famílias de Teófilo Otôni.
O Prefeito cria problemas porque se recusa a repassar os RS29,00, quantia dada a
cada criança. Quer baixar esse valor para R$17,00. Sabemos que, com R529,00,
criança alguma é mantida com dignidade, seja em sua casa, seja na escola pública, ou
em creche. As pessoas sensibilizadas que entendem a situação ajudam as creches.
Muita coisa se faz com a contribuição de outros países como Alemanha e Itália, que
têm sido colaboradoras permanentes com a nossa cidade.

Além dessa afronta à educação infantil, o Prefeito ainda persegue os Diretores de
escolas que não rezam pela sua cartilha e não quiseram ser seus cabos eleitorais na
época da campanha. Era comum em nossa cidade que as Diretoras de escolas públicas
fossem eleitas, passassem por um concurso, fossem aprovadas pela comunidade
escolar. 0 Prefeito demitiu e transferiu, da Escola Municipal Irmã Maria Amália, a
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Diretora Maraísa Bispo Sales e a Vice-Diretora Lúcia Natália do Rosário, bem
como, da Escola Sidônio Otoni, a Diretora Arlete Maria de Souza Lima. E tudo pura e
simples perseguição política, coisas que não acreditamos que aconteçam mais num
mundo civilizado.

Mas a sociedade de Teófllo Otôni tem se manifestado e reagido em solidariedade às
creches e aos professores perseguidos, pois não concordaram em rezar pela cartilha
determinada pelo Prefeito, que não perde em nada com relação aos ditadores do golpe
militar de 1964.

Queria fazer referência, também, à situação caótica da educação no Estado, a qual
sofre ainda as conseqüências da municipalização e as conseqüências desastrosas da
reforma educacional do Mares Guia. Muitos se lembram de que, na época da
municipalização, foi dito, declarado e registrado que os professores das escolas
municipalizadas, ou seja, os professores da rede estadual continuariam lecionando na
escola municipalizada, recebendo o pagamento do Estado. Nesse ponto começou a
distorção e a confusão, porque professores exercendo a mesma função recebiam
salários diferentes, cada um com um gerenciamento próprio e normas diferentes.

Essa situação vigorou por algum tempo. Há pouco, o Estado determinou que os
professores em adjunção nas escolas municipais deveriam voltar e procurar uma
escola estadual, para ocupar seu lugar. Entretanto, professores que durante toda a
vida, às vezes por 20 ou 25 anos, lecionaram da 1' 43 série viram-se obrigados a
lecionar em outras séries, pois muitas escolas tinham apenas da 5" série em diante.
Esses profissionais ficaram como excedentes, mas tinha que haver um lugar. Sendo
assim, alguns foram mandados para a sala de aula, a fim de lecionar Matemática,
Geografia, História, ou seja, matérias específicas, para as quais um professor
habilitado para a escola primária não estava preparado. Muitas vezes o profissional
não consegue se adaptar, e uma situação como essa constrange o professor, criando
complicações para a escola. E, depois, ouvimos falar que é preciso haver educação de
qualidade

Agora temos a promessa de que haverá concurso, e fica no ar a pergunta: como
ficarão os professores excedentes que lecionam Geografia, Matemática, História, etc.,
quando chegar um concursado habilitado? Com certeza, esse professor sobrará
novamente, ficando de Herodes para Pilatos, sem saber onde está, enquanto o poder
público lava as mãos, deixando a situação correr de qualquer maneira.

Outro problema sério nas escolas e no serviço público em geral refere-se aos
contratados. Não pagam INSS e, por isso, não têm direito a aposentadoria. O Estado
recolhe deles a contribuição previdenciária, mas não a repassa ao 11455. A
Constituição Federal prevê que lei federal definirá as formas de compensação entre os
regimes previdenciários, mas essa lei ainda não foi editada. A Emenda Constitucional
n° 20 determinou que ao detentor exclusivamente de cargo temporário - caso dos
contratados - aplica-se o regime geral da Previdência Social, ou seja, o INSS- A
conclusão é: para um contratado se aposentar tem que contribuir para o INSS, mas o
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Estado não repassa tal contribuição. Quando completa 25 ou 30 anos de serviço,
não tem direito à aposentadoria do Estado, porque este não o reconhece como
servidor com direito à aposentadoria, e não será aposentado pelo INSS. uma vez que
não contribuiu com esse instituto nem o Estado fez a contribuição devida. Conclusão:
a ausência de normas claras com relação à aposentadoria tem impedido esses
servidores de se aposentar, porque o Estado não lhes reconhece esse direito, e o INSS
não os aceita também, já que não eram contribuintes desse instituto.

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Deputada Maria José Haueisen, parabenizo-a
por trazer esse assunto tão importante à Assembléia e ao povo de Minas Gerais. Em
pleno século XXI, estamos presenciando uma situação inusitada. Na época dos
coronéis, diziam que um coronel iniciava a construção de uma escola que,
posteriormente, era derrubada pelo coronel seguinte, que, por sua vez, construía outra
escola em outro local. Hoje, com relação à educação, isso está acontecendo
novamente. Um Governo tem uma linha de pensamento e toma determinada atitude.
Quando entra outro Governo, muda-se tudo, causando descontinuidade no processo
pedagógico e fazendo com que os servidores da educação sofram as penalidades,
como no caso relatado por V. Exa.

Lamentamos que isso esteja ocorrendo. Este Estado tem de planejar as suas
atividades, construindo um projeto que dê estabilidade e melhoria para a área da
educação e para os seus servidores em nosso Estado. Muito obrigado.

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada. Acontece realmente isso. Um
Governo, que dura quatro ou oito anos, faz um planejamento maior, enquanto outro
não aceita aquilo e inova, mudando tudo. "Na briga do mar com o rochedo, quem
paga o pato é o peixe".

Há outro problema com relação aos funcionários, professores e serviçais. Houve
época em que o professor ou o servidor público, ao concluir o seu tempo de serviço
para a aposentadoria, encaminhava os papéis e aguardava, em exercício, a publicação
da sua aposentadoria no "Minas Gerais". Isso mudou. Uma resolução, do dia
13/3/2001, exige que, a partir de 1993, os servidores que não tiveram a sua
aposentadoria publicada no "Minas Gerais" voltem a lecionar para aguardar a
publicação. Isso tem causado mal-estar terrível. Há pessoas que há sete anos estão
afastadas da escola, mas têm de voltar porque a sua aposentadoria não foi publicada.
Estamos encaminhando ao Presidente da Comissão de Educação desta Casa um
requerimento. (- 11:)

"A Deputada que este subscreve requer, nos termos regimentais, seja realizada
audiência pública desta Comissão com os convidados relacionados em anexo,
destinada ao debate dos seguintes temas: Resolução n°22, da Secretaria da Educação,
publicada em 13/3/2001; aposentadoria dos servidores contratados; situação dos
professores excedentes, que estão ministrando aulas sem a qualificação mínima
exigida; situação dos professores excedentes face à determinação de realização de
concurso público".
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Desejamos ouvir o Secretário Murilio Hingel; o Presidente do Sind-UTE,

Antônio Carlos Hilário; e a Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do
Estado, para que nos ajudem a esclarecer a situação desses servidores excedentes, que
ficam sem rumo, ao deus- dará, e sem o direito à aposentadoria. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Marfins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, infelizmente, a

rapidez com que o Governo do Estado fhz suas trapalhadas é de tal ordem, que não há
tempo suficiente para vir à tribuna denunciar cada uma delas. Mais uma vez, cobro do
Governo a escala de pagamento dos funcionários do Estado. O Governador foi eleito
denunciando, criticando o Governo passado porque tinha uma escala de pagamento, já
que não conseguia pagar a todos de uma só vez. Assumiu o compromisso com os
funcionários públicos do Estado de acabar com a escala e, agora, ao contrário, essa
escala vai-se estendendo cada vez mais. Hoje, no quarto dia útil do mês, a escala de
seis etapas de pagamento nem foi anunciada.

Isso é muito grave, e pergunto: onde estão os representantes dos funcionários
públicos? onde está o Sr. Renato Barros? Foi cooptado pelo Governador? Estão
tomando café com pão de queijo no Palácio? Todas as vezes que assisto à TV
Assembléia, transmitindo coisas do Palácio da Liberdade, vejo esses ditos
representantes do funcionalismo fazendo graça com o Governador. Já não
representam os interesses dos funcionários?

Mas representamos e cobramos. Sr. Governador, o Governo não tem dinheiro para
pagar os funcionários públicos? O que V. Exa, fez com o dinheiro? E o aumento da
arrecadação, com o aumento do ICMS, incidindo sobre a energia elétrica, sobre o
combustível? No próximo domingo, haverá uma aumento de 16% na taxa de energia.
Ao longo do seu Governo, já houve mais de 60% de aumento da taxa de energia. V.
Exa. teve um aumento de R$120.000.000,00 por mês, sem fazer esforço. O que foi
feito com esse dinheiro, Governador? Essas viagens estão ficando caras. Viajar pelo
Brasil afora, fazer "road show", fazer um circo, está ficando caro.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - V. Ex& permite um breve
aparte? (- Pausa.) Apenas lembro que, no Governo Itamar Franco, não deve existir
escala de pagamento, porque assumiu o compromisso com os servidores do Estado,
quando de sua candidatura, de que, no seu Governo, todos os servidores receberiam
no quinto dia útil do mês.

O Deputado Amilcar Martins* - Podemos concluir que fará uma surpresa de Páscoa
e amanhã, quinto dia útil, pagará, de uma só vez, os funcionários públicos. Quanto aos

' funcionários da Assembléia Legislativa, ouvi dizer que talvez recebam no dia 18. A
Mesa Diretora da Assembléia tem que se pronunciar sobre o assunto, exigindo do
Governador o repasse do duodécimo.

Quanto à política de meio ambiente do Governo, ou melhor, a ausência de política
Ti	de meio ambiente, o Governador contra a transposição do rio São Francisco, fála de
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Fumas, da defesa das águas, faz um circo, monta videoconferências. etc. Mas um
dos seus compromissos fundamentais, que é dar contrapartida para o empréstimo a
fundo perdido do Banco Governamental Alemão - KFW -, no valor de quase
R5I5.000.000,00, doados para o Governo do Estado para preservar a mata Atlântica,
criar novas áreas de preservação de matas, o chamado Pró-Matas, está na dependência
da contrapartida do Governo do Estado. Sem a contrapartida, o Banco alemão não
concederá o recurso.

Nós, Deputados, cumprimos a nossa parte. Foi cobrado de nós que estávamos
impedindo o Estado de pegar esse recurso. No dia 10/6/2000, foi publicada a lei que
autoriza o Estado a firmar esse convênio. A Lei n° 13.573, de 31/5/2000, foi
publicada, e demos essa autorização legislativa. Só falta o Governo do Estado dar a
contrapartida de 40%. Grande parte da contrapartida não é em dinheiro. São serviços
prestados, carros que estarão a serviço do Projeto Pró-Matas, combustível,
funcionários que se envolvem no projeto. Qual o compromisso que o Governador
Itamar Franco e este Governo têm com a questão do meio ambiente em nosso Estado?

Há poucos dias, consegui aprovar, na Comissão de Meio Ambiente, a solicitação de
audiência pública. Existe um esforço de tentar fazer na mata do Cercadinho, da
COPASA. a maior área verde de Belo Horizonte, o pulmão da cidade, em uma área de
9.000m, um heliponto, que atenderá ao Vice-Governador Newton Cardoso, pois fica a
dois quarteirões de sua casa. Pegaria helicóptero dentro da mata, que possui três
nascentes de água, fundamentais para o abastecimento de Belo Horizonte. Isso é um
crime.

Um assistente militar do Vice-Governador, Cap. Argemiro, reuniu-se com a
comunidade do Bairro Alto Santa Lúcia, tentando coletar assinaturas para dizer que o
heliponto serviria aos interesses dos moradores, porque, supostamente, serviria para
segurança. Essa é a política do meio ambiente.

Sobre o Pró-Matas, há muito mais a falar. Temos as unidades de preservação
previstas no projeto, que são os Parques Estaduais do Rio Doce, do Itacolomi, do
Brigadeiro, da Serra do Papagaio, de Nova Baden, o Parque Nacional do Caparaó e o
Parque Estadual do Ibitipoca, que o Governador gosta muito de visitar a fim de fazer
campanha para Presidente da República. No carnaval, esteve visitando o Parque do
Ibitipoca. Governador, em vez de visitar, libere esse recurso, essa contrapartida, e
vamos implantar o Pró-Matas, que é fundamental para o meio ambiente em Minas
Gerais.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Faço coro com as palavras do nobre
colega. Na semana passada, estive no Parque do Itacolomi, que o Governo Eduardo
Azeredo deixou pronto, mas hoje está fechado, porque não há funcionários suficientes
para fazê-lo funcionar, gerando turismo, dinheiro e possibilidades para a região de
Ouro Preto.

Felizmente, também temos boas notícias. Gostaria de agradecer ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que, por meio da ANA, selecionou a bacia do rio Verde
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Grande como plano piloto nacional de gestão de águas. Estaremos com o Paulo
Romano, um mineiro, consultor da ANA, diversos diretores e o Presidente no dia 27
de abril, para iniciar a discussão sobre a gestão das águas do rio Verde Grande, dando
o pontapé inicial para sua revitalização e para que o rio São Francisco possa respirar e
continuar vivo.

Na semana que vem, vamos aprofundar nesse assunto, para que a Assembléia de
Minas se envolva e faça coro com a ANA nesse processo. Obrigada.

O Deputado Amilcar Martins* - Obrigado.
Terminando o assunto do meio ambiente, gostaria de lembrar que o Rio de Janeiro

assinou convénio com o KFW, num processo que começou depois do Governo de
Minas Gerais. Quem encaminhou esse processo com o Banco alemão foi a Secretaria
de Meio Ambiente, no Governo passado.

O Rio de Janeiro assinou esse convênio, cumpriu sua parte, deu a contrapartida, e já
sabem qual é o resultado, está nos jornais. Já existem claros sinais de recuperação da
mata Atlântica, quer dizer, existem resultados concretos, imediatos.

Governador Itamar Franco, ponha a mão na consciência. Não é possível isso.
Libere, pelo menos, esse recurso, a contrapartida para o Banco KFW, para que
possamos ter o Pró-Matas forte, vigoroso, funcionando, defendendo as nossas matas,
ampliando as áreas de preservação.

Sobre a questão da perda de substâncias econômicas de Minas Gerais, tenho dito,
reiteradamente - e os Deputados desta Casa são testemunhas disso -, desde o primeiro
mandato, o que está acontecendo nesse Governo. Com  aquela desastrosa moratória,
Minas perdeu investimentos, perdeu empresas. Agora, vimos, estarrecidos - e o
Deputado João Batista de Oliveira, que acompanha esse assunto de perto, por ser
Presidente da Comissão, sabe que é verdade -, Minas perdendo um conjunto
impressionante, importantíssimo de investimentos no setor agropecuário.

Já testemunhamos a saída da Pamialat, da Bordarte, do Triângulo Mineiro. O
Deputado Paulo Piau já denunciou a Tial. A Itambé é o assunto da ordem do dia. A
revista "DBO Rural", de março de 2001, uma publicação que é referência na área dos
ruralistas, diz que mais 12 cooperativas de leite do Triângulo Mineiro acertaram
repassar 650 mil litros de leite por dia para a Cooperativa Centroleite, de Goiás. Por
quê? Porque Minas não tem política clara de incentivo a essas atividades. há
dubiedade, insegurança, falta de empenho político desse Governo.

A política tributária tem que ser discutida, devem ser criados incentivos. O
Governador se coloca na cômoda posição de dizer que é contra a guerra fiscal. Com
isso, levamos chumbo. E contra a guerra fiscal, e acabamos perdendo investimentos.
As indústrias, as atividades agropecuárias, comerciais estão saindo do Estado, e o
Governador fica na cômoda posição de "rainha da Inglaterra", dizendo que não entra
nessa 2llerra.

Ora, Governador, tenha juízo, respeite o seu Estado. V. Exa. foi eleito para
trabalhar, e não para fazer proselitismo político por aí. Pelo amor de Deus, estamos
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perdendo, e muito.

Olhem: "Governo Itamar põe a indústria em risco". A FIEMG, que não é de brigar
com o Governo, finalmente está dizendo que Minas já perdeu o segundo lugar em
atividade econômica para o Rio de Janeiro. Quando estávamos no Governo, atingimos
o segundo lugar. Éramos a segunda economia do Brasil. No entanto, a FIEMG
reconhece que já perdemos essa posição. E o Governador está indo para Cuiabá falar
mal do Governo Federal, que é  que sabe fazer na vida. Não é possível. E preciso dar
um basta; é preciso respeitar o Estado. Respeite os eleitores e as pessoas que o
elegeram, Governador.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Amilcar Marfins, estamos
ouvindo com atenção o pronunciamento de V. Exa., mas possuídos por grande
indignação...

(- E interrompido.)
• Deputado Amilcar Martins* - Da qual compartilho. Também estou indignado.
• Deputado Luiz Tadeu Leite* - ...porque V. Exa. é o representante maior nesta

Casa do Governo anterior.
• Deputado Amilcar Martins* - Fico honrado com isso.
• Deputado Luiz Tadeu Leite* - O Governo anterior falhou em diversos aspectos,

deixando o Estado em situação falimentar. Parece que passou por Minas Gerais um
bando de gafanhotos, tal foi a voracidade com que este Estado foi arrasado e entregue
a esse novo Governo.

A COPASA estava quebrada, prestes a fechar, quando assumiu o Governador
Jtamar Franco. A CEMIG, que V. Exa. está reclamando que está aumentando conta,
foi privatizada de forma disfarçada, assim como o CREDIREAL a MinasCaixa.
Agora vem V. Exa. com ar de moralidade, com esse ar vestal, acusar o Governo atual.
Estamos construindo Minas Gerais, depois do bando de gafanhotos que passou por
este Estado.

O Deputado Amilcar Martins* - Estão destruindo Minas.
O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço a V. Exa. e vou só terminar a minha fala.

Deputado Luiz Tadeu Leite, o povo não acredita mais em abobrinha, já se passaram
quase três anos, já são dois anos e tanto, não dá mais para ficar falando mal do
Governo passado, já é preciso mostrar serviço, que não é destruir a economia do
Estado, atacar os interesses do Estado, é positivação efetiva em defesa dos interesses
de Minas Gerais. Agradeço a V. Exa pelo liberalismo, pelo companheirismo e
termino dizendo essa palavra de conclamação do povo mineiro: temos que nos unir, o
Governador Itamar Franco está quebrando Minas Gerais, está destruindo o Estado.
Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
• Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de voltar

ao assunto abordado agora pelo Deputado Amilcar Martins, ao final no meu
pronunciamento, porque penso que essas questiúnculas devem ficar para um segundo
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momento. Em primeiro lugar, temos assuntos importantes a serem tratados, que
são para o enriquecimento do nosso Estado. O Norte de Minas e o Jequitinhonha estão
em festa- Na segunda-feira que vem, o Governo aporta em Montes Claros, para a
distribuição uma série de benefícios, de projetos, de convênios e para a liberação de
milhares de cestas básicas para a nossa região. Não queremos só cestas básicas. São
paliativo, não resolvem o problema do Norte de Minas, do Jequitinhonha. Mas temos
esperança, aguardamos as barragens, os benefícios, os projetos, Jrapé, a pavimentação
de rodovias na região do Norte de Minas. Enfim, acreditamos que Minas agora tem
um Governo responsável, que está tratando a coisa pública com seriedade, tem um
Governador que viaja pouco, não vai para a Europa, para Aspen, esquiar, como o
Governador passado. Temos agora um Governo responsável pelo futuro de Minas
Gerais e dos mineiros. Segunda-feira, portanto, é um dia de esperança. Aguardamos o
nosso Governa O Norte de Minas e o Jequitinhonha acreditaram, sobremaneira, nas
ajudas com beneficies e com progressos.

Srs. Deputados, há um assunto de ordem nacional, de ordem ampla, que me
interessou no noticiário nacional. O Deputado Federal Aldo Rebelo acaba de aprovar
um projeto que obriga a utilização da nomenclatura, a utilização do vocabulário
apenas na língua pátria. Não sou xenófobo, mas acho que essa foi medida importante,
que vai mudar sobremaneira os hábitos de comportamento do nosso povo. No início,
vai ser dificil de ser implantada, mas temos que aplaudir uma lei corajosa como essa,
que proíbe a utilização de vernáculo estrangeiro, de galicismo, de anglicismo, de
estrangeirismo, com o que, infelizmente, a nossa língua pátria passou a ser
absolutamente tomada. E um avanço. Quem sabe Portugal, há muitos anos,
conquistou essa independência em relação à língua pátria? Quem sabe o Brasil, 500
anos depois do seu descobrimento, consiga adquirir a sua independência na sua
linguagem, adotando linguagem tipicamente brasileira para que as pessoas deste País
se comuniquem.

Outro assunto que me traz a esta tribuna é o trabalho brilhante, sério, eficaz da
Direção do JPSEMG, que aplaudo e apóio.

Ninguém pode atacar a diretoria e a boa atuação da atual administração do
JPSEMG, que pegou o Instituto quebrado, mas com seriedade e compromisso está
executando um bom trabalho, comandado por seu Presidente, o Dr. João Luís Pinto
Júnior. Tenho a certeza de que a Assembléia está apoiando esse trabalho sério de
valorização do funcionário que o JPSEMG está realizando. Um aplauso especial é
dirigido à Diretora Regional do IPSEMG no Norte de Minas, Ana Amélia Lagoeiro
Fagundes, nossa companheira, que tem feito brilhante trabalho naquela instituição.

Outro assunto da maior importância é que está tramitando nesta Casa projeto de
reforma administrativa, com modificações em diversas Secretarias, previsão de
extinção de órgãos, repartição da Secretaria de Governo em três. Veio, também, para
esta Casa, no bojo dessa reforma, a implantação do Instituto de Desenvolvimento das
Regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENt -, ambiciosa reivindicação do
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Norte de Minas, que tem a SUDENOR como órgão defensor de seus interesses. A
SUDENOR é uma superintendência. A IDENE será uma autarquia que abrangerá a
CODEVALDE e a SUDENOR.

Verificamos, no projeto de estrutura do IDENE, desse Instituto da maior
importância para o Norte de Minas e o Jequitinhonha, que deixaram de fora
importantes regiões. Temos o prazer de anunciar a esta Casa que apresentamos
emendas acrescentando a criação das Coordenadorias Regionais de Almenara, Pedra
Azul, Diamantina - para gáudio do nosso colega Deputado Márcio Cunha, pois esse
patrimônio da humanidade estava fora do projeto de criação do IDENE, ainda que
situada no Jequitinhonha -, e de Pirapora. Assim, o Norte de Minas e o Jequitinhonha
ficam preenchidos, uma vez que já tinha sido enviada a esta Casa o projeto de criação
das Coordenadorias de Januária, Janaúba, Montes Claros, Salinas, Araçuaí e
Jequitinhonha. Portanto, são essas as regiões em que as Coordenadorias farão bom
trabalho de defesa dos interesses do nosso povo.

Peço o apoio dos nobres colegas Deputados, a fim de que possamos ter nas cidades
mencionadas a Coordenação Regional do IDENE, que atenderá melhor e de maneira
mais próxima os cidadãos.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Ilustre Deputado Luiz Tadeu Leite, em

meu nome e no do restante da nossa bancada manifesto os nossos mais efusivos
parabéns pelo seu pronunciamento.

Faço coro com V. Exa. com relação à atual administração do IPSEMG. A
impressão que tínhamos no final do Governo passado era a de que esse Instituto
deixaria de existir, porque aquela instituição, cara a todos os mineiros, estava com os
dias contados. Felizmente, o atual Presidente e os seus funcionários a reergueram e
fazem boa administração. Cumprimento V. Exa. pela criação desse novo Instituto, e
daremos todo apoio a sua emenda. Obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço as palavras do Deputado Márcio Cunha.
Concedo aparte à Deputada Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite, o
Mucuri, como sempre, tem ficado de fora de todas as reformas e de todas as
organizações. Quando se cria o IDENE, fala-se em vale do Jequitinhonha e Norte de
Minas. O Mucuri, mais uma vez, está sobrando. Solicitamos, então, que sejam
colocadas no relatório as regiões do Mucuri, Jequitinhonha e Norte de Minas.
Encaminhamos, também, uma emenda, solicitando a criação da Coordenadoria
Regional em Teófllo Otôni. Obrigada.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Muito obrigado, Deputada Maria José Haueisen.
Quanto ao pronunciamento do orador que me antecedeu, gostaria de dizer que já
estamos acostumados com os pronunciamentos dos que defendem o Governo anterior.
Vêm acusando o atual Governo de mazelas que aconteceram no Governo passado,
coisas concretas, como, por exemplo, a situação em que estava a COPASA, que
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melhorou agora com esse projeto SOMMA, que foi extinto. A CEMIG tem
aumentos freqüentes porque foi privatizada de forma disfarçada. E o Governador
Itamar Franco, ao final do seu Governo, terá o julgamento do povo mineiro. Não será
notabilizado por obras faraónicas, mas gostaria de dizer que seu Governo será
marcado por uma obra moral, de beneflcios para a população mineira, de elevação do
caráter e do moral dos mineiros perante o cenário nacional. Não tenho procuração
para defender o Governador, mas ainda assim o faço, porque sei tratar-se de um
Governo honrado, que está fazendo grande obra moral e quer colocar este Estado em
condição muito melhor do que aquela deixada pelo bando de gafanhotos que passou
por aqui. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
22 Parte (Ordem do Dia)

1' Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2
Parte da reunião, com a l' Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições pano Grande Expediente da próxima reunião.

Questão de Ordem
O Deputado Kemil Kumaira - Agradeço, Sr. Presidente. Não se deve negar a

palavra a um Deputado em momento algum. Por isso mesmo quero parabenizar V.
Exa. por estar me concedendo a palavra.

As palavras do Deputado Linz Tadeu Leite não condizem com a realidade que
estamos vivendo em Minas Gerais. Ele fala de uma Minas Gerais que ninguém está
vendo. Fala em moralidade quando toda Minas Gerais está vendo o que está
acontecendo em todos os setores da administração, chegando a atingir até a
Procuradora do Estado, pessoa de extrema confiança do Governador.

Não posso aceitar que a palavra do Deputado Luiz Tadeu Leite prevaleça sobre a
minha. Não existe autoridade moral naqueles que querem defender esse Governo,
porque, a todo instante, tomamos conhecimento de fatos que comprometem a
honradez do Governo.

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

e nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 573 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.003, 2.009 e 2.010/2001, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; e 2.02912001, do Deputado Alencar da Silveira Júnior; de Assuntos

F.	Municipais - aprovação, na 56 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.012 a
2.014/2001, 2.034 e 2.037/2001 desta Presidência, 2.015/2001, do Deputado João

-E Batista de Oliveira, e 2.016/2001, do Deputado Márcio Kangussu; de Direitos
Humanos - aprovação, na 68 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.045 a
2.068/2001, da Comissão de Direitos Humanos; e 2.07012001, do Deputado Kemil
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Kumaira; e de Defesa do Consumidor - aprovação, na 63' Reunião Ordinária, do
Requerimento n°2030/2001, da Deputada Elaine Matozinhos (Ciente.Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva
(2), em que solicita a retirada de tramitação dos Projetos de Lei n°s 1.361 e
1.362/2001, e Maria José Haueisen, em que solicita a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 1.295/2000 (Arquivem-se os projetos); e, nos termos do inciso XXI
do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade,
requerimento do Deputado Miguel Martini e outros, em que solicitam a realização de
reunião especial em homenagem ao Deputado Federal Aécio Neves, Presidente da
Câmara dos Deputados.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para
votação, mas o há para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos.
Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelino Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros
e companheiras; em primeiro lugar, quero deixar registrado o meu voto de confiança e
de aplauso à Comissão de Fiscalização Financeira pelo trabalho realizado nesta
manhã, que se estendeu até o início da tarde, tratando das injustiças da Vale. O que vi
lá, por meio dos depoimentos e questionamentos realizados por todos os participantes
e componentes da Comissão e pela intervenção do Deputado Sávio Souza Cruz, é
motivo de esperança e confiança de que o Estado terá, na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, um órgão da mais alta relevância na lógica da fiscalização.

Quero chamar a atenção dos colegas para a fala do Deputado Sávio Souza Cruz. O
que ele expressou, no início desta tarde, em relação à estrutura do Governo, à
Secretaria da Fazenda e às relações governamentais merece um estudo e o
conhecimento de todos nós. Vale a pena fazermos a análise de sua fala, para
compreendermos a realidade do Estado de Minas Gerais e do Estado brasileiro,
inclusive.

Vimos hoje uma boa polêmica entre o passado e o presente. O que nos deixa mais
entristecidos que alegres é constatar que ambos estão corretos. A minha expectativa é
que possamos, a Assembléia de Minas Gerais, numa linha correta de fiscalização,
acompanhamento e valorização das boas práticas da administração pública, dar um
salto de qualidade em relação ao nosso Estado, à administração pública e à aplicação
dos recursos em beneficio de toda a população.

Quero dizer, também, que estou nesta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para
ser, neste instante, a voz de urna jornalista que respeito muito e, tenho certeza, a
imensa maioria desta Casa também, pela dedicação, pela correção no trato do bom
jornalismo. Falo da jornalista Bertha Maakaroun. Serei sua voz, porque, desta tribuna,
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também foram proferidas palavras que a ofenderam- Temos de nos colocar no
mesmo local para fazer a defesa e a reflexão sobre o que foi dito aqui, na tarde de
ontem. As palavras são da jornalista Bertha Maakaroun.

"Carta aberta ao Deputado Estadual Jrani Barbosa, do PSD. O Deputado Irani
Barbosa tem duas características que se orgulha em proclamar. A primeira, a sua
educação escolar deficitária. A segunda, a sua coragem. Começamos pela primeira.
Em relação à sua falta de estudos, à sua limitação intelectual, devo deduzir que dai
decorrem os equívocos e injustiças que levaram-no a atacar a minha pessoa na reunião
de ontem nesta Assembléia.

Talvez o Deputado se embaralhe com documentos extensos, tenha dificuldades em
passar das primeiras páginas. Senão, teria percebido que as acusações que diz ter
contra a minha pessoa são totalmente infundadas. Se tivesse analisado devidamente a
documentação, teria notado que nada tenho a ver com os fatos evidenciados.

Ocorre, Deputado, que, como dizia um escritor russo do século passado: em
política, a ignorância é má conselheira. Em virtude disso, tomo a liberdade de
aconselhá-lo a ler melhor a documentação que o senhor diz não ter em mãos. Não é a
primeira vez que esses "equívocos" ocorrem, e outros já pagaram na justiça pelos
erros que o senhor agora comete.

A segunda característica que o Deputado Irani gosta de apregoar, como ressaltei
antes, é a sua coragem. Essa, devo reconhecer, não é contra-indicada em política.
Entretanto, ela deve ser demonstrada mais com atos práticos do que com bravatas de
Plenário, senão, cone-se o risco do enquadramento naquele velho ditado, não russo,
mas mineiro, de que "quem fala muito dá bom-dia a cavalo".

Por isso, nobre Deputado, gostada de antecipar os meus agradecimentos, porque
estou certa de que o senhor, homem e corajoso, como sempre disse ser, seguramente,
abrirá mão de sua imunidade parlamentar para que possamos, na justiça, reparar os
danos aqui cometidos a minha imagem

Atenciosamente, Bertha Maakaroun, jornalista".
Dispus-me a ler esta carta porque, sempre que sentir-se atingido em sua dignidade,

qualquer cidadão de Minas terá a voz de muitos desta Casa, não só a minha, para se
erguer contra a injustiça praticada.

Concedo aparte à Deputada Elaine Matozinhos e, em seguida, ao Deputado Sávio
Souza Cruz.

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Deputado Adelmo Carneiro Leão,
quero dizer que, na realidade, a tribuna desta Casa, às vezes, tem assustado nossos
telespectadores da TV Assembléia, a imprensa e a galeria, além de a nós, Deputados.
Já pedimos à Corregedoria que tornasse providências enérgicas no que se refere à
questão do decoro parlamentar, entretanto vemos a reincidência do fato, de forma
irresponsável. Falou-se da Policia Civil, da magistratura e do Ministério Público.

Sou Delegada de Policia e, com muita satisfação, registro que tenho uma filha
Promotora de Justiça. Com relação a pelo menos essas duas instituições, posso
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afirmar que as conheço bem, graças ao exercício de minha função e à atuação de
minha filha. Quanto à magistratura, que foi tão agredida com palavras, lembro que
não se procurou saber quantos processos são distribuídos a cada Promotor ou a cada
Juiz. Também se desconhecem quais são os recursos da Polícia Civil e da Militar para
desempenhar suas funções. Entretanto, é muito fácil criticar as instituições. Vejo isso
com muito temor, pois vivemos um momento em que é necessário, no mínimo,
preservar nossas instituições e Poderes. E a função de nosso Poder é legislar e
fiscalizar, e não estar buscando levantar polêmicas desse nível e denegrir a imagem de
instituições.

Já tive a oportunidade, como V. Exa, de ocupar a tribuna em defesa da jornalista
Bertha, que todos conhecemos, por sua seriedade e, sobretudo, independência.
Naquela época, exigimos que esta Casa e o seu Corregedor fizessem cumprir o
Regimento Interno, que é a nossa lei maior, a fim de que o decoro não fosse, a cada
momento, atropelado. Isso é muito mim para o nosso sentimento e para os nossos
telespectadores da TV Assembléia. Será que, como dizem, o povo mineiro merece e
quer ouvir isso? Acredito que não. Como Líder da Bancada do PSB, digo que a
Corregedoria desta Casa precisa estar atenta ao decoro parlamentar, sob pena de nos
nivelarmos a tudo que foi exposto aqui- Não aceitamos esses discursos. Caso haja um
fato isolado e comprovado, temos de tomar providências contra ele, mas não podemos
denegrir as instituições, as pessoas e uma jornalista, como a jornalista Berth& Isso é
temeroso. A Casa tem de tomar providências nesse sentido. Como Líder da Bancada
do PSB, solicito à Mesa e ao Sr. Corregedor que impeçam que fatos dessa natureza
ocorram. Isso já aconteceu no ano passado. Já assistimos a esse filme. Portanto, já não
dá para continuar ouvindo essas palavras com referência às instituições e às pessoas
que entendemos não merecer esse tratamento. Muito obrigada.

O Deputado Adelino Carneiro Leão - Muito obrigado, Deputada Elaine
Matozinhos. Temos de enfrentar os grandes males que nos desafiam e temos de
vencê-los. Mas, denegrindo a imagem das instituições e das pessoas, não superaremos
esses problemas e não construiremos um Estado justo, democrático e respeitoso.
Nessa linha, defendemos a Assembléia Legislativa. Tenho a convicção de que a
imensa maioria dos nossos colegas parlamentares pensa assim e luta para que esta
Casa seja respeitada, querida e acolhida pelo povo de Minas Gerais como construtora
de um Estado melhor e mais justo. Concedo aparte ao Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Agradeço a generosa avaliação da
importância da minha participação na Comissão de Fiscalização Financeira. Caso a
minha participação tenha tido al guma importância, partiu do registro de V. Exa., que
lhe concedeu uma importância que não tinha. Não estava presente no Plenário, por
estar adoentado, portanto não ouvi o pronunciamento do Deputado Irani Barbosa. Isso
me impede de falar a respeito do seu mérito. Soube um pouco sobre esse discurso
devido à sua repercussão. Com relação às instituições, reservo-me a pronunciar-me
após ter acesso à íntegra do pronunciamento do Deputado Irani Barbosa, mas, com
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relação à jornalista Bertha Maakaroun, darei um testemunho pessoal de quem
convive com ela, quase diariamente, há pelo menos oito anos, desde quando ingressei,
como Vereador, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e ela fazia a cobertura
diária da Casa. Ela é urna profissional absolutamente séria e correta, que leva à frente,
com denodo e com dedicação, um jornalismo investigativo e sério, que não cai na
tentação da generalização da classe política, colocando-nos em um mesmo balaio. Ela
procura aprofundar-se na apreciação dos fatos e das denúncias de irregularidades que
porventura lhe chegam. Ela faz da sua coluna no jornal "Estado de Minas", que por
sinal tem seu nome, uma trincheira na defesa do interesse público. Por isso, não
poderia deixar de cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e deixar registrado nos
anais da Casa o meu testemunho pessoal a respeito do comportamento profissional da
jornalista Bertha Maakaroun. Muito obrigado.

O Deputado Adelino Carneiro Leão - Esse é o seu e o nosso testemunho. A Bertha
sempre teve uma postura independente e compromissada com a verdade jornalistica,
para bem informar o povo de Minas Gerais. Por isso, muito honrosamente, estou nesta
tribuna fazendo a sua defesa. Concedo aparte ao Deputado Edson Rezende.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - O parlamento é o local onde a palavra é
o instrumento principal, importante para a democracia, para o debate de idéias. Por
isso mesmo, as palavras podem ferir, acalmar, aconchegar, vibrar e conspurcar nomes
e pessoas. Devemos, portanto, ter todo o cuidado e responsabilidade quando do
debate. Quando se fala em decoro, fala-se em compostura, honradez, dignidade. Nós,
parlamentares dessas Gerais, temos que dar o exemplo, tomando todo o cuidado nesse
sentido. Quanto à questão relativa a esse nosso parlamentar, ela é reincidente. No ano
passado, encaminhei ao Corregedor Antônio Júlio uma queixa, porque, em seu
discurso, o Deputado Irani Barbosa ofendeu profimdamente a classe médica, o
Conselho Regional de Medicina, o sindicato e a Associação Médica. Ficamos todos
indignados diante da generalização dos ataques do referido parlamentar. Cito uma
comparação feita por um autor: "Um dia levaram meu vizinho, ele era judeu, não falei
nada porque nada tinha a ver comigo; no dia seguinte, levaram outro, um muçulmano,

• também me calei por nada ter com o assunto; mas, no outro dia, levaram-me, e não
havia mais ninguém que pudesse falar, que pudesse denunciar e clama?'. Ontem, à
tarde, estava na CPI da Saúde, não ouvi o discurso do Deputado, mas sua repercussão
foi grande. Quero também referir-me à jornalista Bertha, que tem sido corajosa,

o enfrentando as dificuldades do Plenário, a contradição, colocando-se em sua
trincheira como uma jornalista que defende os interesses da sociedade com ética,
moralidade e compromisso com a coisa pública. Reforço suas palavras, sua postura,
dizendo que o PSB, neste momento, coloca-se a favor do decoro, da dignidade. E
preciso que o Corregedor e o Presidente desta Casa tomem medidas, porque um
parlamentar expõe todo o parlamento- Não mais podemos ficar expostos
reincidentemente como tem acontecido nos últimos tempos. Obrigado.

0 Deputado Adelino Carneiro Leão - Agradeço seu aparte, convencido que estou de
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que não só a indignação da Bertha como a reação de todos os Deputados é a forma
de colocar este parlamento num nível mais elevado, de respeitabilidade, dignidade,
compromisso com a verdade, com a ética e a boa compostura.

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Deputado Adelmo, a intenção maior de seu
pronunciamento é, evidentemente, a de melhorar o nível das nossas relações e deste
parlamento.

Da mesma forma que a imprensa tem seus defeitos e qualidades, esse parlamento
também tem suas qualidades e defeitos. Não é porque somos Deputados, temos
imunidade, que podemos falar tudo o que queremos. Temos de ter uma conduta em
que o povo de Minas seja informado das verdades para que forme opinião, fazendo
com que todos cresçamos.

Esse assunto que V. Exa. traz neste dia é relevante, tem de ser debatido "interna
corporis" nesta Casa. Não estava aqui ontem, não sei o teor do discurso, não o li7
portanto não posso, como o Deputado Sávio Souza Cruz, entrar no mérito da questão,
mas todo ataque de ordem pessoal é condenável. Portanto, sem conhecer o mérito,
quero dizer que apóio as palavras de V. Exa.

O Deputado Adelino Carneiro Leão - Muito obrigado. Muito obrigado aos Srs.
Deputados, ao Presidente. Fica registrada a palavra de todos nós, Deputados. Concedo
aparte ao Deputado Kemil Kumaira.

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Gostaria, simplesmente, de hipotecar a
solidariedade do PSDB ao pronunciamento do orador. Muito obrigado.

O Deputado Adelino Carneiro Leão- Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio Cunha, em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado
Márcio Cunha.

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Deputados,
senhores visitantes, imprensa aqui presente, sobre o assunto que me traz aqui hoje,
não suportaria deixar de me pronunciar.

Tenho a certeza de que já deve ter sido motivo de debates, sobretudo, na Comissão
de Saúde desta Casa, tão bem presidida pelo Deputado Marco Régi&

O assunto é da maior gravidade e, certamente, já foi motivo de reflexão de boa
parte dos brasileiros.

No domingo último, a imprensa mineira, através do jornal "Estado de Minas",
divulgou uma excelente reportagem, mas com um conteúdo alarmante. O título da
matéria assusta: "Brasil Vira Cobaia ao Consumir Remédios Proibidos no Mundo".
Imediatamente passei a refletir sobre a atual condição do Brasil nesse tão falado
mundo globalizado. E a resposta a que cheguei foi que nós, brasileiros, somos ainda
vitimas do descaso e da subjugação promovidos pelo poderio econômico dos
chamados países ricos, que imprimem sobre nós todos, sobre o nosso País regras e
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testes simplesmente desumanos.

Mesmo com todo o progresso propalado pela mídia, tendo na telefonia móvel o
símbolo máximo da modernidade, as regras nos são impostas pelos grilhões
monetários. Os testes são variados, mas o mais contundente, por ser seu acesso
praticamente livre à população, é a venda de medicamentos já banidos do comércio
do chamado Primeiro Mundo.

Pergunto-me como será que uma mãe poderá, a partir da informação trazida ao
conhecimento público pela imprensa, ter coragem de dar ao seu bebê uma
aparentemente inofensiva Novalgina, remédio que está suspenso em 16 países, sob
suspeita de causar problemas sangüíneos. Ou pior como um cidadão poderá tomar
uma dose de Voltaren, com que eu, por sinal, já me mediquei, que pode causar
necrose dos órgãos do corpo, como já ocorreu, aqui mesmo, em Minas Gerais.

Levantamento realizado pela Faculdade de Farmácia da UFMG, por seu Centro de
Estudos de Medicamentos, indicam 15 substâncias ativas, em 77 medicamentos
livremente vendidos nas farmácias de Belo Horizonte e, com certeza, de todo o
Estado.

Há anos, os medicamentos que contêm essas substâncias apontadas pela Faculdade
de Farmácia da UFMG já foram banidos dos mercados da Europa, do Japão e dos
Estados Unidos, mas continuam liberados no Brasil, com o aval da Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde.

Srs. Deputados, o problema aqui é de ordem imediata. Trata-se de poder confiar ou
não nos demais medicamentos que a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária
liberou para livre comercialização. Teoricamente, são medicamentos que "passaram"
pelo controle de qualidade do Ministério da Saúde e que foram aprovados como
benéficos para a saúde dos brasileiros.

Mesmo com casos comprovados de mortes causadas, por exemplo, pelo
diclofenaco. ou Voltaren, pelo mibefradil ou cisaprida - este último é mais conhecido
como Stugeron -, nossa competente Vigilância Sanitária permite a sua venda aberta
nas farmácias brasileiras.

Um sociólogo e economista de renome já batizou o Brasil de Belíndia, ou seja,
somos um pais que oscila entre dois extremos: o da alta tecnologia e possibilidade de
grandes avanços, como a Bélgica, e o das desigualdades sociais, como a Jndia
tradicional.

A grande luta de todos e, principalmente, de nós, parlamentares, é tentar impedir o
avanço de testes como esses. Como brasileiro e ser humano, não admito ser tratado
como cobaia para garantir a boa saúde de americanos e europeus ou de qualquer outra
nação do mundo. Por isso, apóio a iniciativa da Procuradoria da República em Minas
Gerais, que instaurou processo administrativo cobrando do Ministério da Saúde
explicações sobre a venda indiscriminada de medicamentos sob suspeita.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esse é um assunto extremamente grave. Assim,
gostaria de ouvir o Presidente da Comissão de Saúde desta Casa, o ilustre Deputado



Marco Régis.
O Deputado Marco Régis (em aparte) - Agradeço o aparte concedido por V. Exa.,

Deputado Márcio Cunha.
Estamos, Deputados José Braga, Marcelo Gonçalves e eu, como integrantes da

classe médica, da bancada da saúde desta Assembléia Legislativa, a refletir sobre esse
assunto, que é da mais alta importância, sem dúvida. No entanto, temos algumas
considerações. Deputado Márcio Cunha, que também são relevantes. E claro que eu,
assim como V. Exa., sou contra a exploração internacional, contra que o nosso Pais se
amesquinhe, sirva de cobaia ao capital internacional, mas gostaria de fazer uma
ressalva.

Quanto ao uso de certos medicamentos, penso que não funcionamos como cobaia.
Muitas vezes, há um exagero de interpretação, feito pelos órgãos de comunicação. Na
verdade, nós mesmos, médicos - comentávamos há pouco -, como V. Exa.. também
tomamos Voltaren, que é o diclofenaco. Ontem mesmo, tomei um comprimido contra
uma dor lombar que sentia. Nós, que somos médicos, estudamos o produto e sabemos,
por exemplo, que o Voltaren, o diclofenaco, aplicado por via intramuscular, é capaz
de provocar áreas de necrose. Mesmo assim, numa hora de dor forte, somos incapazes
de rejeitá-lo, porque tem suas aplicações.

Infelizmente, a farmacologia tem dubiedade em suas aplicações. Veja V. Exa. o
caso da talidomida. A talidoinida, por algum tempo, foi usada e causou malformações
congênitas. Algumas pessoas nasceram sem pés, sem braços ou com outra
deformidade brutal. Hoje, no entanto, a talidomida volta a ser usada no tratamento do
câncer.

Portanto, há controvérsias no meio científico. Como profissionais, recebemos os
livros de farmacologia e toda aquela parafernália de indicações para o uso de
medicamentos que são liberados no mercado.

A nocividade deve ser avaliada do ponto de vista da vigilância sanitária, é claro.
Cabe á Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde aprofundar e acelerar os estudos.
Na verdade, o medicamento é usado pela própria classe médica. Não acreditamos que
foram colocados como bombas de efeito retardado para o nosso uso, mas, em
determinada fase da Medicina, da farmacologia, foram considerados produtos viáveis.
Depois, efeitos indesejáveis foram se manifestando com maior veemência, porque até
a bula fala de efeitos colaterais. V. Exa. se referiu à Novalgina, marca comercial da
dipirona, medicamento que tem a sua aplicação em um quadro febril. Talvez alguns
medicamentos antitérmicos não tenham efeito tão rápido para a febre como a
Novalgina, mas pode causar defeitos de fabricação nos nossos glóbulos sangüíneos.
Tem efeito colateral, mas tem também o seu lado positivo. Portanto, vejo, como \T

Exa., que temos que nos aprofundar. Não vou tratar o assunto com revolta ou emoção,
como profissional, porque, durante certa fase da minha vida, estudei Medicina e
ensinaram-me a usar aquilo. De repente, a farmacologia vem e mostra a face perversa
ou nefasta do medicamento. Temos, então, que fazer uma reconsideração.
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O exemplo mais marcante que cito é o da talidomida, que já criou

monstruosidades e hoje volta no tratamento do câncer. E claro que não pode ser usada
no período em que a mulher está em gestação, porque vai criar essas monstruosidades,
mas, fora disso, tem o seu efeito prático. Obrigado.

O Deputado Márcio Cunha - Agradeço, ilustre Deputado. V. Exa., evidentemente,
além de Deputado competente, é médico competente. Temos alguns ditados populares
que espelham muito bem a cultura nacional. Por exemplo, é comum dizer que de
médico e de técnico de futebol todo brasileiro quer se dizer entendido. O grande
problema é a automedicação. E esse o problema a que me refiro. Com  essa veemência
e dada, aliás, a circunstância da matéria, coloco a questão do ângulo que me cabe
como Deputado, como parlamentar e, em última análise, como representante da
coletividade mineira, atendo, perfeitamente, a prudência de V. Exa., que é médico
competente e instrui muito bem os seus clientes, mas e aqueles que se automedicam?
Esse é o enfoque da questão à qual temos que nos ater. Por isso, estou apresentando -
e quero dizer a V. Exa. que temos prazo -, requerimento solicitando que esse assunto
seja discutido na Comissão de Saúde.

Já conversei com V. Exa. Acho que há outro assunto mais importante neste
momento e temos que nos dedicar a ele. São três projetos que apresentei, um criando
o Conselho Estadual de Acupuntura e Terapias Afins, outro criando o Dia Estadual do
Acunpunturista e o outro autorizando o Estado a ter esses serviços como integrantes
do sistema público de saúde. Essa é, portanto, matéria polêmica, mas extremamente
importante. Conversava com V Exa. e dizia como estou otimista e absolutamente
crente de que a acupuntura, sem dúvida alguma, é a grande medicina para tratarmos
de alguns males que, infelizmente, a chamada medicina tradicional não consegue
tratar. Aliás, essa questão, do ponto de vista didático, deve ser discutida, porque fala-
se em acupuntura como medicina alternativa. Tenho pesquisado e lido sobre isso.
Trouxe, aliás, representantes da Universidade de Beijing, na China, que estiveram
conosco tomando conhecimento do projeto que apresentei nesta Casa.

Para surpresa minha, foi aprovado pelo Congresso chinês um convite a este
parlamentar para que lá exponha o nosso respeito a essa medicina milenar. Como não
quero "passar o carro na frente dos bois", solicito à Comissão de Saúde que discuta
conosco essa questão, a fim de darmos uma resposta à sociedade. Peço à Comissão
que se debruce sobre a possibilidade de realizarmos um ciclo de debates sobre esses
três projetos, que, apesar de extremamente importantes, causam polêmica.

Ao mesmo tempo que faço essa advertência e coloco a questão como forma de
denúncia, manifesto os meus respeitos e a minha admiração à Comissão de Saúde,
que é composta por Deputados, por médicos competentes, esperando que possa nos
orientar nessas questões. Obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidente, V. Exa. está ansioso para encerrar esta

reunião, mas peço-lhe alguns minutos apenas para justificar a minha presença neste



236
microfone. Lamento o fàto de estar sozinho até o final dos trabalhos, mas com a
disposição para um debate com os Deputados da base governista. Estou só, porque o
que fazem é isso, garantidos, muitas vezes, por uma certa benevolência da
Presidência. Esse fato tem-se repetido. Há alguns dias, presenciamos um incidente
lamentável - que todos desejam apagar da memória - entre o Presidente da
Assembléia e um Deputado da Oposição. Espero que isso não se repita comigo.

Nós, da Oposição, merecemos um certo respeito, porque não estamos trabalhando
em beneficio de interesses imediatistas, mas queremos trabalhar para mostrar ao povo
de Minas quem é o nosso atual Governo. Não tenho tido a oportunidade para falar.
Hoje, por exemplo, o Deputado Luiz Tadeu Leite, grosseiramente, disse que nós, no
Governo anterior, éramos um bando de gafanhotos, que, ao passarmos pelo Estado, o
devastamos. Seria a mesma coisa de dizer que pior do que um bando de gafanhotos é
esse bando de puxa-sacos que, muitas vezes, apóia um Governo que nada tem feito
pelo Estado até o momento.

Ontem, até à noite, estivemos na reunião da Comissão de Agropecuária, que contou
com a participação de representantes dessa área, discutindo sobre a saída da Parmalat
da cidade de Itamonte, devido à falta de apoio do Governo do Estado. Isso está
acontecendo a todo instante. O Governo de Minas não tem compromisso com os
nossos interesses maiores. O compromisso do Governador Itamar Franco é tão
somente com a sua candidatura à Presidência da República. Quando deseja resolver
alguma coisa, convoca o Presidente da CEMIG, o Presidente da COPASA, como se
fossem os grandes sábios para aconselhá-lo a governar o nosso Estado. Lamento, Sr.
Presidente, que este Plenário esteja vazio. A principal função do parlamentar é
permanecer neste local para discutir, cara a cara, olhos nos olhos, sobre a realidade
que estamos vivendo. Não adianta, como muitos querem fazer quando se sentem
acossados pelas nossas palavras, dizer que o Governo passado deixou essa herança.
Quando não acontece dessa forma, dizem que a culpa é do Governo Federal, porque é
ele que comanda a economia do Pais. Então, sempre têm uma saída para mostrar que
a responsabilidade não está com eles.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer, e espero que, numa nova oportunidade, V.
Exa. nos conceda a palavra, porque é um direito nosso. Temos que debater para que a
imprensa possa ver quais os argumentos que temos para apresentar para o povo de
Minas Gerais. Essa história de que a televisão não pode mostrar a realidade dos
debates do Plenário não é correta. O Governador Mário Covas, aquele cidadão que
passou pelo Governo de São Paulo e que faleceu recentemente, deu demonstração da
verdadeira democracia, porque lutou a vida toda em favor da democracia e, em certa
feita, foi apedrejado por aqueles a quem defendia.

Então, Sr. Presidente, Mário Covas é o parâmetro para os homens de Minas Gerais.
Este, sim, morreu com as mãos limpas e não deu sequer um exemplo de incoerência,
o que não acontece hoje em Minas Gerais.

Sr. Presidente, já que V. Exa. não tem paciência para me ouvir, encerro as minhas
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palavras e solicito o encerramento, de piano, da reunião

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião de debates de amanhã, dia 6, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 614/2001
Presidência do Deputado Ambrósia Pinto

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ambrósio Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - José Henrique - Marco

Régis.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Ambrósio Pinto) - As 9h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca os Deputados para a reunião de
debates de segunda-feira, dia 9, às 20 horas.

ATA DA 145- REUNIÃO EXTRAORDINÁ RIA, EM 4/4/2001
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do Dia):
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Fábio Avelar;
aprovação - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n o 14-609;
designação de relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão;
votação secreta; manutenção - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei Complementar n° 61; questão de ordem; palavras do Sr.
Presidente; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Wanderley Avila - Alvaro António -

Adeimo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aíiton Vilela - Ambrôsio Pinto - Amilcar
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen
- Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - As 20h12min. a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

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

Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Fábio Avelar, em que
solicita a inversão da pauta da reunião de modo que o veto à Proposição de Lei n°
14.609 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.609, que dispõe
sobre a impressão do calendário de vacinação infantil nas embalagens de leite tipos C
e B. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do
art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o Deputado
José Henrique e indaga de S. Exa. se está em condições de emitir o parecer ou se fará
uso do prazo regimental.

O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, este é o meu parecer;
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.609

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o W. 90, VIII, c/c o

art. 70, 11, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição de Lei n° 14.609,
que dispõe sobre a impressão do calendário da vacinação infantil nas embalagens de
leite dos tipos C e B.

As razões do veto foram encaminhadas à Assembléia por meio da Mensagem n° 65
de 2000. Foi constituída Comissão Especial, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, 1,
"b", do Regimento Interno, para examinar o veto. Tendo em vista a perda de prazo, a
proposição foi incluída na ordem do dia, nos termos do art. 222, § 3°.

Fundamentação
O Chefe do Executivo, ao opor veto total à proposição de Lei n° 14.609, alegou

motivos de ordem constitucional e de interesse público.
Inicialmente, e com relação à questão constitucional, refere o Governador que a

proposição está em desacordo com a norma que trata de incentivo fiscal ou outros
beneficios em matéria de ICMS. De fato, o art. 150, § 6°, alínea "g", da Constituição
Federal, determina que as isenções, incentivos e beneficios fiscais sejam tratados em
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lei complementar. Ao mesmo tempo, a Lei Complementar n° 24, de 7/1/75,
estabelece que a concessão de beneflcios dependerá de decisão unânime dos Estados.

Além disso, tendo em vista o interesse público, o Governador pondera que, sendo
dever exclusivo do Estado a divulgação das campanhas de vacinação, é
desaconselhável a sua delegação a terceiros. Trata-se de assunto que envolve a saúde
pública, devendo revestir-se de padrões rígidos de segurança.

Sem dúvida, sob esse prisma, o Poder Executivo é o detentor dos instrumentos
apropriados para divulgar as campanhas de vacinação, as quais devem estar sujeitas a
critérios operacionais específicos, afetos a procedimentos técnicos e apoiados na
pesquisa da realidade fática. Desse fato decorre a dificuldade de delegação a terceiros,
visto que as campanhas podem carecer de estudos criteriosos que venham estabelecer
seus reais parâmetros e mensurar seus efeitos.

Com base nessas considerações, verificamos que são procedentes as alegações do
Chefe do Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela manutenção do veto total oposto à Proposição de Lei

n° 14.609.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de
conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento Interno. Os Deputados
que desejarem manter o veto deverão registrar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
deverão registrar "não". A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a
Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto -

Amilcar Marfins - António Andrade - Antônio Júlio - Carlos Pimenta - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandào - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Paulo
Pettersen - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados; votaram "não" 11 Deputados.
Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.609.
Oficie-se ao Governador do Estado.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
Complementar n° 61, que acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5/7/52,
que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

Questão de Ordem
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, na verdade não foi este Deputado quem

solicitou a inversão da pauta, mas sim o Líder de Governo, para que pudéssemos ter a
votação do veto à Proposição de Lei n° 14.662, logo após a votação do Veto Total à
Proposição de Lei n° 14.609. Houve um mal-entendido, e tivemos a mudança para
outro projeto. A nossa intenção era que pudéssemos votar esse Veto Total à
Proposição de Lei 14.662, que dispõe sobre o programa estadual de saúde vocal,
iniciativa meritória do Deputado Agostinho da Silveira, mas, diante do mal-entendido,
a inversão da pauta trouxe outro projeto para ser analisado neste momento e não
temos número para votação nem para discussão. Mas, na verdade, precisamos
também discutir qual efetivamente será o veto colocado em votação, justamente por
esse mal-entendido na parte da manhã.

Portanto, solicitaria a V. Exa., já que não temos acordo em relação à da votação, o
encerramento, de plano, da reunião, para que possamos, numa discussão entre as
Lideranças, acertar o mal-entendido ocorrido hoje, pela manhã, para darmos
prosseguimento votação.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite que a votação do
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.609 deu-se em razão de requerimento de
inversão de pauta. A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, dos vetos às Proposições de Lei Complementar n°s 61, 64 e 66 e às
Proposições de Lei n°5 14.607, 14.631, 14.632, 14.681, 14.682, 14.687, 14.689 e
14.691, uma vez que estes permaneceram em ordem do dia para discussão por seis
reuniões.

Questão de Ordem
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, tenho estado presente às reuniões e

não me lembro de discussão relativa ao Veto à Proposição de Lei Complementar n°
66.

O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem levantada pelo Deputado
Geraldo Rezende, os vetos que estavam em condição de discussão constavam na
pauta. A discussão dos vetos foi encenada de acordo com o art. 244, que estabelece:
"Excetuados os projetos de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código, nenhuma
proposição permanecerá na ordem do dia para discussão em cada turno por mais de
seis reuniões".

O Deputado Geraldo Rezende - Mas confesso que não tenho condições de votar o
veto ao Projeto de Lei Complementar n° 66 sem discuti-lo.

O Sr. Presidente - Existem artifícios regimentais, de que o nobre Deputado poderá
fazer uso, para que tenha condições de tomar conhecimento da matéria, a fim de votar
com consciência.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados

para a reunião ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 36' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e dois de dezembro do

ano dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão,
Agostinho Silveira e Agostinho Patrús (substituindo os dois últimos, respectivamente,
aos Deputados Djalma Diniz e Maria Olívia, por indicação das Lideranças do PSD e
do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Silveira, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Agostinho Patrús os Projetos de
Lei n°s 1.006 e 1.14312000 e ao Deputado Agostinho Silveira os Projetos de Lei n°s
1.198 e 1.334/2000. Encerrada a 1' Parte dos trabalhos, passa-se à l Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.006, 1.143/2000 (relator: Deputado
Agostinho Patrús), 1.198 e 1.33412000 (relator Deputado Agostinho Silveira).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 22 de dezembro, às 20h30min, determina a
lavratun da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia - Marco Régis - Eduardo Brandão.

ATA DA 6 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de abril de dois mil e um, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe Brandão, Durval Angelo,
Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e procede à leitura da seguinte correspondência:
oficio do Secretário da Segurança Pública, por meio do qual encaminha exemplar de
relatório elaborado juntamente com a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos e a
Fundação João Pinheiro sobre o plano estratégico de transferência de presos; carta do
Sr. Valdeci Barroso da Silva, em que solicita ajuda da Comissão para solucionar os
fatos que menciona; convite do Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte



242
para a reunião especial com a finalidade de debater o tema da Campanha da
Fraternidade de 2001; relatório da CPI do Narcotráfico da Câmara dos Deputados;
cópia do resultado de reunião do Fórum Interinstitucional Direitos Humanos e
Segurança Pública. O Presidente comunica que o Deputado Luiz Tadeu Leite foi
designado relator do Projeto de Lei n° 1.37712000. A seguir, inicia-se a fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. São
aprovados, em turno único, os Requerimentos n°s 2.045 a 2.057, 2.060 a 2M65, 2.058,
2.059, 2.066 a 2.068 e 2.070/2001. A Presidência passa à 3' fase da ordem do dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. Foram aprovados
os seguintes requerimentos: do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja
feita visita da Comissão à Divisão de Tóxicos e Entorpecentes da SSPMM e à 2 Cia.
de policiamento da PMIvIG. em Ribeirão das Neves, com a finalidade de ouvir os
policiais acerca de suas condições de trabalho; do Deputado Durval Angelo, em que
solicita seja realizada audiência pública da Comissão para debater a questão da
indenização dos mineiros de Nova Lima; sejam encaminhados oficios ao
Comandante-Geral da PMIvIG e ao Ouvidor da Polícia de Minas Gerais pedindo
apuração da denúncia de tortura e agressões sofridas por Wallisson Aparecido
Barbosa Alves e seja realizada visita da Comissão ao hospital onde este se encontra
internado; seja realizada audiência pública para ouvir o Comandante do 18° BPM, de
Contagem, e Diretores da Subsede do Sind-UTE, que prestarão esclarecimentos sobre
denúncias de violência de policiais contra professores municipais; seja realizada
audiência pública para discutir a situação da Delegacia de Furtos e Roubos; do
Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita seja encaminhado oficio ao Secretário
da Segurança Pública pedindo seja dada proteção e garantia de vida a Wallison
Aparecido Barbosa Alves; sejam formulados votos de congratulações ao Ten. George
Luiz de Matos por sua dedicação à manutenção da segurança pública e seu
desempenho em incidente ocorrido em Pedro Leopoldo; sejam formulados votos de
congratulações ao Sr. José Carlos Fernandes Júnior, Promotor de Uberaba, por sua
dedicação à manutenção da segurança pública e pelo profissionalismo demonstrado
na questão das máquinas caça-níqueis; seja realizada visita da Comissão aos
assentamentos de duas comunidades no Município de Jequitinhonha; seja
encaminhado oficio ao Secretário da Segurança Pública do Estado do Maranhão
pedindo empenho na apuração da morte do Sr. Fernando Antônio, no Município de
Balsas; sejam o Secretário da Segurança Pública, o Delegado da 19 Delegacia de
Coronel Fabriciano e o Sr. Valdeci Barroso da Silva convidados para audiência
pública da Comissão; do Deputado Edson Rezende, em que solicita seja realizada
audiência pública para discutir a situação das populações indígenas em Minas Gerais
e do projeto de lei federal que trata do novo Estatuto do Indio. E aprovada emenda do
Deputado Luiz Tadeu Leite, em que solicita sejam feitas visitas da Comissão à
reserva indígena dos xacriabás, em São João das Missões; penitenciária de Itaúna,
para analisar o tratamento dos presos; e ao Estado do Rio de Janeiro, para conhecer os
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programas sociais realizados pelo Governo daquele Estado; seja encaminhado
oficio ao Ouvidor da Policia de Minas Gerais pedindo informações sobre o
andamento da apuração da denúncia de espancamento feita por Wesley de Farias
Soares; seja realizado debate público ou fórum para discutir a situação carcerária do
Estado. Ato continuo, o Presidente passa a palavra às seguintes pessoas, que
apresentam suas denúncias, conforme consta nas notas taquigráficas: Srs. Elpídio
Hermenegildo da Silva, Maria do Carmo Barbosa Alves, Nívia Maria, Valdeci
Barroso da Silva. Astor Roberto e Luiz da Silva. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Durval Angelo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.296/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei n°
9.583, de 616/88, que institui a Medalha do Mérito Ambiental do Estado de Minas
Gerais.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a proposição foi
publicada no diário oficial e a seguir encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição sob comento pretende alterar lei ordinária e, sendo da mesma espécie,

a sua iniciativa cabe a qualquer parlamentar desta Casa, conforme dispõe o art. 65, c/c
o art. 66, da Constituição do Estado. Com efeito, aquele dispositivo atribui a qualquer
membro da Assembléia Legislativa a competência de propor projeto de lei, enquanto
o último define as matérias de iniciativa privativa de cada um dos órgãos ou
autoridades ali enumerados.

A alteração ora pretendida incide sobre o art. 2°, que preceitua, "in verbis":
"Art. 2° - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado, mediante proposta

do Plenário do Conselho de Política Ambiental - COPAM -, da Secretaria de Estado
de Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente.

Parágrafo único - Não ultrapassará 10 (dez) o número de pessoas, empresas e
'	instituições a serem agraciadas anualmente".

Passamos a expor a redação que se pretende dar a esse artigo, a fim de evidenciar as
mudanças pretendidas.

"Art. 2° - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado, na data
comemorativa do dia mundial do meio ambiente, mediante proposta do Conselho da
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Medalha, composto de seis membros, com a seguinte composição:

- Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que o
presidirá;

II - um representante da Assembléia Legislativa do Estado;
Ill - um representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA -;
IV - um representante do Instituto Estadual de florestas - 1FF -;
V - um representante do Conselho de Política Ambiental - COPAM -;
VI - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG.
Parágrafo único - Não ultrapassará quinze o número de pessoas, empresas e

instituições a serem agraciadas anualmente".
Nota-se que a primeira inovação do dispositivo diz respeito à definição da data da

concessão da Medalha, o que, em si, não atenta contra nenhuma norma jurídica.
A alteração seguinte está no fato de que a proposta da concessão da Medalha, em

vez de ser feita exclusivamente pelo Plenário do COPAM, passa a ser da competência
de um outro Conselho, especificamente constituído por representantes de vários
órgãos e entidades públicos. Nesse ponto, também não haveria vício de natureza
constitucional, não fosse a circunstância de que fará parte do Conselho representante
de órgão federal, a saber, o IBAMA. Explica-se: nenhum Estado federado pode impor
a um órgão da União que faça ou deixe de fazer coisa alguma. Dessa forma, é
necessário que seja excluída do Conselho a representação do IBAMA.

Ainda com relação a essa segunda alteração, que pode ser traduzida como criação
de um órgão essencialmente vinculado ao Poder Executivo, ou seja, o Conselho da
Medalha, cabe-nos dizer que, a princípio, ela poderia configurar um ato eivado de
vício de iniciativa, haja vista o disposto no art. 66, III, "e", da Constituição mineira,
segundo o qual é matéria legislativa de iniciativa exclusiva do Governador do Estado
"a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e
entidade da administração indireta". Contudo, o aparente conflito se desfaz à luz da
norma contida no § 20 do art. 70 da Carta Estadual, segundo o qual "a sanção expressa
ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo".

A terceira e última modificação introduzida no texto refere-se à majoração do
número de pessoas, empresas e instituições a serem agraciadas anualmente, que passa
a limitar-se a quinze, quando era uma dezena. Também essa alteração não importa
conflito jurídico.

Resta-nos observar, no que tange à boa técnica legislativa, a conveniência de se
aperfeiçoar o texto do art. 1' do projeto de lei, fazendo-se referência, no seu "caput", à
lei a ser modificada; fazendo-se constar, a bem da clareza do texto legal, a data
mundial alusiva ao meio ambiente; retificando-se o nome do COPAM com o
acréscimo do vocábulo "estadual" e criando-se parágrafo para definir quem presidirá
às reuniões do Conselho.

Todas essas alterações e mais a supressão do mencionado órgão federal no 'caput"
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do art. 20 da futura lei são efetivadas pela emenda que a seguir apresentamos.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.29612000 com a Emenda no 1, formulada nos termos que se
seguem.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1° - O art. 20 da Lei n°9.583, de 6 dejunho de 1988, que institui a Medalha do

Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 2° - As concessões serão feitas anualmente pelo Governador do Estado, em 5
de junho - data comemorativa do Dia Mundial do Meio Ambiente -, mediante
proposta do Conselho da Medalha, composto dos seguintes membros:

- Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
II - representante da Assembléia Legislativa do Estado;
III - representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
IV - representante do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -;
V - representante da Polícia Militar Florestal do Estado de Minas Gerais.
§ 1° - O Conselho será presidido pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável.
§ 2'- Não ultrapassará quinze o número de pessoas, empresas e instituições a serem

agraciadas anualmente.".".
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio Kangussu -

Dilzon Melo - Ermano Batista-
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.366/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n° 1.366/2001, pretende
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Laranjeiras e
Município - ACBLM -, com sede no Município de Betim.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade possui caráter educativo, assistencial e sociocultural. Além das

atividades que abrangem as áreas mencionadas, empreende ações visando resolver as
pendências da comunidade relacionadas com moradia, transporte e lazer, buscando
sempre zelar pela melhoria das condições dos moradores do município em que está
situada e onde trabalha em prol dos menos favorecidos.
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Portanto, a Associação de que trata o projeto merece o titulo declaratório de

utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.366/2001 na
forma original.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2001.
Adelino de Carvalho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.413/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela tem por escopo a

declaração de utilidade pública da Augusta e Venerável Loja Simbólica Lealdade e
Justiça n° 14, com sede no Município de Montes Claros.

Após ser a matéria publicada, em 9/3/2001, foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, seguindo os ditames do art.102, III,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Verificando a documentação apresentada pela entidade, constatamos o pleno

atendimento às exigências da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regula o ato declaratório
de utilidade pública.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 10 da proposição, para
correção do nome da entidade.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°1.413/2001, com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. l 0 a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja

Simbólica Lealdade e Justiça n° 14, com sede no Município de Montes Claros.".
Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Meio - Sávio

Souza Cruz - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.438/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública o Grupo de Oração Maranathá, com sede no Município de
Uberlândia.

A proposição, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
após ser publicada, foi distribuída a esta Comissão para ser examinada



247
preliminarmente.

Fundamentação
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe os autos do

processo, a referida entidade possui personalidade jurídica, encontra-se em
funcionamento há mais de dois anos, os cargos de sua direção não são remunerados, e
os diretores são pessoas reconhecidamente idôneas.

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art 1° da Lei n° 12.972, de
27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade pública, não havendo
óbice constitucional ou legal à tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.438/2001 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.	 -.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sávio Souza Cruz - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1-443/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela objetiva declarar de
utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Comunitário de Mucambo Vovó
Emilia, com sede no Município de Baldim.

Conforme procedimento previsto nos arts. 188 e 102, lii, "a", do Regimento
Interno, a proposição, após ser publicada, em 22/3/2001, foi distribuída a esta
Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A declaração de utilidade pública é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, cujos

requisitos são plenamente atendidos pela referida entidade, conforme comprova a
documentação constante no processo, segundo o qual ela tem personalidade jurídica,
está em funcionamento há mais de dois anos e tem diretoria composta por pessoas
idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções.

Estando o projeto bem instruído, apresentamos emenda a seu art. l apenas para
retificar o nome da entidade.

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

do Projeto de Lei n° 1.443/2001 com a Emenda n° 1, formulada a seguir.
EMENDAN° 1

Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento

Comunitário de Mucambo Vovó Emilia, com sede no Município de Baldim.".
Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.
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Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio Souza Cruz -

Dilzon Meio - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.355/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em tela aprova convénio
celebrado entre os Municípios de Contagem e de Betixn, para a modificação de limite
territorial.

Publicado em 22/2/99, o projeto vem a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 195, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise visa a regularizar os limites territoriais entre as

municipalidades de Contagem e Betim.
A formalização dos novos limites solucionará, definitivamente, problemas

enfrentados pelos referidos municípios na prestação de serviços públicos, pondo fim
aos conflitos de ordem tributária decorrentes de indefinição de limite territorial.

A Constituição da República, no "caput" do seu art. 18, consagra o princípio da
autonomia dos entes federados, entre os quais incluem-se os municípios.

Por sua vez a Constituição mineira, no § 1' do seu art. 165, assim estabelece:
"Art. 165 - ..........................................................
§ 1° - O Município, dotado de autonomia política administrativa e financeira,

organiza-se e rege-se por sua lei orgânica e demais leis que adotar, observados os
princípios da Constituição da República e os desta Constituição-".

Na mesma linha de raciocínio, a Carta Estadual dispõe, no seu art. 62, XXVI, que
compete privativamente à Assembléia Legislativa aprovar convénio íntermunicipal
para modificação de limites. A referida competência expressa-se por meio de projeto
de resolução, o qual, segundo o art. 194 do Regimento Interno, destina-se a regular
matéria de competência privativa da Assembléia Legislativa.

O termo do convénio firmado entre os municípios citados, subscrito pelos
respectivos Prefeitos Municipais, integra o processo originado da proposição em
análise.

Diante do exposto, cumpridas as exigências constitucionais e regimentais que
norteiam a matéria, não vislumbramos óbices de natureza jurídica à tramitação do
projeto nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Resolução n° 1.355/2001.
Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Emano Batista, relator - Sávio Souza Cruz - Dilzon

Melo.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.378/2001
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a obrigatoriedade da afixação de advertência nas portas externas dos elevadores
instalados nas edificações públicas e particulares.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 24/2/2001, foi a matéria distribuída ás
Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos. Nos termos do art. 102.
III, c/c o art. 188, do Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para
receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo obriga os prédios comerciais, edificios de apartamentos,

escritórios e outros estabelecimentos congêneres, públicos ou particulares, a afixarem,
nas portas dos elevadores neles instalados, plaquetas de advertência aos usuários, com
os dizeres: "Atenção, usuário: antes de entrar, verifique se o elevador se encontra
parado neste andar".

A proposição cria uma obrigação jurídica para prédios e edificio& Entretanto, os
imóveis não são sujeitos de direito. Na lição de Washington de Barros Monteiro, em
"Curso de Direito Civil", numa relação jurídica, há três elementos: o sujeito, o objeto
e o direito, dever ou obrigação. Nos termos do Código Civil pátrio, apenas as pessoas,
fisicas ou jurídicas, têm capacidade jurídica para praticar atos jurídicos, adquirir
direitos e assumir obrigações. Assim, os móveis, imóveis e semoventes são apenas
objetos de direito, não tendo capacidade jurídica para assumirem obrigações.

Verifica-se, pois, que o projeto de lei em exame, ao criar uma obrigação para
imóveis, viola o ordenamento jurídico pátrio.

E necessário observar ainda que a matéria é afeta ao interesse local, sendo, portanto,
da competência legislativa dos municípios, nos termos do art. 30, L, da Constituição
da República.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.378/2001.
Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sávio Souza Cruz - Ermano

Batista.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.381/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, a proposição em epígrafe cria o
Programa Estadual de Produção Alimentar em Pequenas Propriedades - PREAPA - e
dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/2/2001, foi a matéria distribuída
preliminarmente a esta Comissão para análise de juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade, nos termos do art. 103, IJI, "a", do Regimento Interno.

Os exames de mérito e de impacto financeiro caberão, respectivamente, às
Comissões de Política Agropecuária e Agroindustiial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Fundamentação
O projeto tem por objetivo criar o Programa Estadual de Produção Alimentar em

pequenas propriedades rurais mineiras - PREAPA-MG -, com a finalidade de prover o
pequeno produtor e o agricultor familiar de sementes melhoradas de alta qualidade e
assim proporcionar o aumento da produção e da renda, bem como evitar o êxodo
rural. O programa será coordenado pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social, da
Criança e do Adolescente - SETASCAD. A EMATER incumbirá o cadastramento e a
seleção de produtores e entidades interessadas no programa e a prestação de
assistência técnica e distribuição de sementes melhoradas. Para custeio dessa ação
governamental, a proposição prevê recursos do FAT (10%), FUNDERUR, PRONAF,
SEAPA, de doações e convênios e outras fontes.

O art. 23, VIU e X, da Constituição Federal estabelece como competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fomentar a produção
agropecuária, organizar o abastecimento alimentar e combater as causas da pobreza e
os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores
desfavorecidos, ou seja, o poder público deve dispensar atenção especial ao pequeno
produtor rural e ao agricultor familiar para que possam se manter nessa atividade.

Por sua vez, o art. 247 da Constituição Estadual determina, expressamente, que o
Estado deverá adotar programas de desenvolvimento rural destinados a fomentar a
produção agropecuária e promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da
terra. Para tanto, prevê, no inciso III, a assistência técnica e a extensão rural.

No mesmo sentido, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDJ -, no
capítulo relativo às políticas públicas, orienta os esforços governamentais para a
modernização da agricultura, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade
dos produtos agropecuários.

Portanto, a proposição está em consonância com a legislação em vigor, bem como
com o planejamento global da ação do Governo do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.381/2001.
Sala das Comissões. 5 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio Souza Cruz -

Agostinho Silveira - Dílzon Melo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.393/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder Executivo, pretende

alterara Lei no 6.763, de 26112/75, que consolida a legislação tributária no Estado de
Minas Gerais.

Publicado em 31312001, foi o projeto distribuído a esta Comissão, para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c O art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao alterar a redação do dispositivo constante no art. 12, 1, "b.5", da Lei n° 6.763, de

26112175, o Governador do Estado pretende melhor flexibilizar a política de redução
da carga tributária nas operações internas com medicamentos.

Conforme consta na sua fundamentação, a proposição tem como objetivo precipuo
a diminuição do tributo incidente não apenas sobre os produtos genéricos, assim
definidos pela Lei Federal ri' 6.360, de 23/9/76, como também sobre outros
medicamentos de uso continuado e sobre antibióticos.

A medida pretende proporcionar maior acesso da população a esses medicamentos,
mediante a redução do seu custo no varejo, como conseqüência da redução do JCMS
incidente sobre a circulação desses produtos.

O ICMS é um imposto instituído pelo Estado, por força do disposto no art. 155, II,
da Constituição da República, cabendo ao ente federado estabelecer as alíquotas
incidentes sobre a circulação das mercadorias, obediente aos preceitos de ordem
constitucional e à legislação complementar que rege a matéria.

Observa-se que a limitação da redução ao percentual de 12% não ultrapassa o
parâmetro estabelecido para a incidência do imposto nas operações interestaduais.

A redução da carga tributária sobre produtos específicos, conforme proposto, deve
atender aos preceitos constantes na Lei Complementar n o 101, de 4/5/2000, cujo art.
14 assim dispõe:

"Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e
nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
menos uma das seguintes condições:

1 - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no
'caput" deste artigo, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de
aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.

§ 1° - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de
base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou condições e outros
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beneficies que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2° - Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou do beneficio de que trata
o "caput" deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o beneficio só entrará
em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso".

Segundo entendimentos desta relataria com os técnicos do Poder Executivo, o
relatório a que se refere a Lei de Responsabilidade Fiscal deverá estar anexado ao
processo quando da apreciação da matéria pela comissão de mérito.

Não existe, por outro lado, vício no que tange à instauração do processo legislativo
por iniciativa governamental, devendo a matéria ser apreciada por esta Casa em face
do disposto no art. 61. III, da Constituição do Estado.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.393/2001.
Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Meio - Sávio

Souza Cruz - Ermano Batista.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR- PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 5/4/2001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Bené Guedes, notificando o falecimento da Sra. Regina Latuf

Salomão, ocorrido em 28/3/2001, em Leopoldina. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Geraldo Machado,

ocorrido em 15/2/2001, em Betim. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Maria Raimunda

Machado Santos, ocorrido em 19/3/2001, em Barão de Cocais. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA 53 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e oito de março de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, Paulo
Piau e Kemil Kumaira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
eleger o Vice-Presidente da Comissão. A seguir, determina sejam distribuídas as
cédulas de votação aos membros presentes e convida o Deputado Paulo Piau para
atuar como escrutinador. Proclamado o resultado, é eleito para Vice-Presidente o
Deputado Chico Rafael, com três votos. A Presidência informa que a posse do Vice-
Presidente ocorrerá em reunião posterior. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira - Paulo Piau - Jorge Eduardo

de Oliveira.
ATA DA 573 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de março de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, Jorge
Eduardo de Oliveira, Paulo Piau e Kemil Kumaira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de
Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e, a seguir, procede à
leitura do Oficio n° 2312000, do Superintendente-Geral do ITER-MG, publicado no
"Diário do Legislativo" de 17/3/2001. Após, designa o Deputado Paulo Piau para
relatar, no 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.327/2000, do Deputado Dimas Rodrigues.
Encerrada a l Parte da reunião, o Presidente passa à l Fase da Ordem do Dia,
destinada à discussão e à votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite parecer, concluindo pela
aprovação do Projeto de Lei n° 954/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1°
turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Após, são
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encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Chico Rafael, pedindo sejam
discutidos, em audiência pública, nesta Comissão, o fechamento da fábrica da
Parmalat na cidade de Itamonte e a necessidade de equiparação da alíquota incidente
sobre o leite no Estado, doze por cento, com a cobrada em outros Estados, sete por
cento; e do Deputado Dairno Ribeiro Silva, pedindo seja realizada audiência pública
para se dicutir o fechamento da fábrica da Parmalat na cidade de Itarnonte. Colocados
em votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. O Deputado João
Batista de Oliveira passa a Presidência ao Deputado Paulo Piau e apresenta
requerimento, solicitando seja discutido nesta Comissão o Programa Semeando, de
iniciativa da FAEMG e do SENAR; pede, ainda, seja consignado na ata de nossos
trabalhos um voto de congratulações com a Rede Super, Canal 23, pela apresentação
do programa Notícias Agrícolas, devido à importância do programa para o meio rural.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos.
Reassumindo a Presidência, o Deputado João Batista de Oliveira agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Jorge Eduardo de Oliveira -

Kemil Kumaira.
ATA DA 13a REUNIÃO ORDiNÁRIA DA CPI DA SAÚDE

Às quinze horas e cinco minutos do dia vinte e oito de março de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Edson Rezende,
Adelino Carneiro Leão, Alberto Bejani, Fábio Avelar e Doutor Viana (substituindo
este ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a finalidade da reunião é ouvir o Sr, Ayrton Maia, Auditor-Geral do
Estado; os Srs. Francisco Moreira de Miranda Júnior, Henrique Hermes Gomes de
Morais e Joaquim José da Cunha, Auditores da Superintendência Central de Auditoria
Operacional da Secretaria da Fazenda; Jayme José Monteiro, Auditor da FHEMIG; e
Waldemar Dias Coelho Neto, Auditor da Secretaria de Estado da Saúde. Registra-se a
presença do Deputado Marco Régis, que assume suas funções, enquanto o Deputado
Fábio Avelar se retira. Os depoentes se identificam, fazem suas considerações iniciais
e em seguida respondem a perguntas dos Deputados Edson Rezende, Adelino
Carneiro Leão, Marco Régis, Doutor Viana e Hely Tarqüinio. O Sr. Ayrton Maia
entrega documentos ao Presidente, e este solicita à assessoria que sejam juntados aos
autos. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado
Adelino Carneiro Leão apresenta requerimento no qual pede sejam solicitadas ao
Secretário da Saúde informações relativas a laboratórios contratados pela Secretaria
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para realização de exames de DNA. O Deputado Edson Rezende apresenta
requerimentos nos quais solicita sejam pedidas ao Presidente da Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro - JUCERJ - as informações que menciona, referentes às
empresas LABIOFAM S.A. e CUBAVET Ltda., e ao Presidente da Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais - JUCEMG - as informações que menciona, referentes às
empresas CEPA Biotecnologia Ltda. e Tecnosuma. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são os requerimentos aprovados. O Presidente esclarece que o teor da
reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a colaboração dos convidados e a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2001.
Hely Tarqüínio, Presidente - Edson Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Rêmolo

Aloise.
ATA DA 43- REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e nove de março de dois mil e um, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria,
Rêmolo Aloise, Rogério Correia e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao
Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro
Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Ato contínuo, o Presidente comunica a retirada de pauta dos
Projetos de Lei n°s 1.014 e 1.016/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por não
estarem cumpridos os pressupostos regimentais. A seguir, são aprovados, cada um por
sua vez, após discussão e votação, os pareceres sobre as Mensagens n°s 19/99 (relator
Deputado Mauro Lobo) e 10912000 (relator: Deputado Ivair Nogueira), em que os
relatores concluem pela aprovação das matérias por meio de projetos de resolução que
apresentam; o parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.208/2000 em 2° turno, na
forma do vencido em 1° turno (relator Deputado Dilzon Meio); e os pareceres pela
aprovação, em 1° turno, dos Projetos de Lei n°5 1.002/2000 (relator: Deputado
Rêmolo Aloise); 54/99 (relator. Deputado Dilzon Melo); 89112000 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator Deputado Rogério Correia); 1.170/2000 na forma do
Substitutivo ti0 1 (relator Deputado Rémolo Aloise); 1.322/2000 (relator. Deputado
Rêmolo Aioise) e 1.415/2001 (relator: Deputado Luiz Fernando Faria). Registre-se o
voto contrário do Deputado Rogério Correia ao parecer sobre a Mensagem n° 19/99.
Passa-se, então, à T Fase da Ordem do Dia, compreeendendo a discussão e votação
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de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente comunica o
recebimento do Requerimento n° 2.026/200 1, do Deputado Arlen Santiago, em que
solicita seja pedido ao Governador do Estado que autorize a PRODEMGE a
disponibilizar os dados do SIAFI para a Assembléia Legislativa. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado na forma do Substitutivo n° 1, apresentado.
Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. São aprovados, cada um por sua vez, após discussão e
votação, requerimentos do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando seja pedido ao
Secretário da Fazenda o envio de relação dos convênios assinados com municípios e
das subvenções sociais destinadas a eles, conforme o demonstrativo da execução
orçamentária de fevereiro de 2001, bem como seja ele convidado a comparecer a
reunião da Comissão, para debate; do Deputado Rogério Correia, solicitando seja o
Secretário da Fazenda convidado a comparecer a reunião da Comissão para prestar
esclarecimentos sobre acordo entre o Estado e a Cia. Vale do Rio Doce e sejam
também convidados o Procurador-Geral da Fazenda Pública Estadual, o ex-Diretor da
Superintendência de Legislação Tributária e representantes do Ministério Público e do
SrNDIFISCO. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Ivair Nogueira - Jorge Eduardo de

Oliveira - Rogério Correia - Anderson Adauto - Luiz Fernando Faria - Dilzon Meio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 9/4/2001
Presidência do Deputado Olinto (3odinho

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Olinto Godinho - Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Geraldo

Rezende - José Henrique - Sebastião Costa.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - As 20h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca os Deputados para a reunião
ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição anterior.).	-	 -

ATA DA 61 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA

As dez horas do dia três de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende, Agostinho Silveira,
Dilzon Melo e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar matéria constante na pauta. Passa-se à fáse de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto
de Lei Complementar n° 33/2000 (relator: Deputado Agostinho Silveira) e dos
Projetos de Lei n°s 1.305/2000 na forma do Substitutivo n° 1 e 1.37212001 (relator.
Deputado Márcio Kangussu); 1.29612000 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado
Agostinho Silveira); 1.35112000 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Ermano Batista); 1.370/2001 com a Emenda n° 1 •e 1376/2001 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator. Deputado Dilzon Meio) e os pareceres que concluem pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de Lei n°s
1.302/2000 (relator Deputado Ermano Batista); 1.402/2001 (relator: Deputado Dilzon
Melo); 1.311 e 1.335/2000 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.328/2000
(relator: Deputado Márcio Kangussu); e o parecer que conclui pela antijuridicidade do
Projeto de Lei n° 1.340/2000 (relator: Deputado Ermano Batista). 0 Projeto de Lei
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Complementar no 32/2000 e os Projetos de Lei n°s 1.357, 1361 e 1.362/2001 não
são apreciados, em virtude de requerimentos solicitando sua retirada da pauta. O
Projeto de Lei n° 1.35512001 é convertido em diligência por determinação do
Presidente, atendendo a requerimento do relator. Verificando a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos, a Presidência prorroga, de oficio, a reunião
e suspende os trabalhos até às 14h30mia As 14h30niin registra-se a presença do
Deputado Ermano Batista, que deixa de reabrir a reunião por falta de quórum.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista - Dilzon Meio - Sávio Souza Cruz.
ATA DA 283 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de abril de dois mil eum, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Durval Angelo e Adelino
Carneiro Leão, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Carlos Pimenta e Luiz de Menezes. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Durval Angelo , dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a debater, a pedido do
Deputado Durval Angelo, a questão da indenização dos mineiros de Nova Lima. A
seguir, a Presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos os Srs. Jackson
Camponesa, representante do Procurador-Geral de Justiça do Estado; Elias Rodrigues,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Morro Velho; Delta Maura Andrade
de Jesus, advogada do Sindicato; Robson Sávio Reis Souza, Diretor-Geral da
Secretaria Adjunta de Direitos Humanos; Druiler de Oliveira e Leonardo Antônio
Garcia, advogados das vítimas. Ato contínuo, o Presidente passa a palavra aos
membros da Mesa se retira da reunião, passando a Presidência ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Passa-se à fase dos debates, quando os presentes usam da palavra,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Edson Rezende, Presidente -Dun'al Angelo - José Henrique.	-

ATA DA 3? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Às dez horas do dia cinco de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende, Agostinho Silveira,
Diizon Meio e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa



a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 259
membros da Comissão presentes. A Pesidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das matérias a seguir
relacionadas, para as quais designou relatores: Projetos de Lei n°s 1.457 e
1.464120001 - Deputado Agostinho Silveira; 1.453, 1.454 e 1.46012001 - Deputado
Márcio Kangussu; 1.451, 1.459 e 1.461/2001 - Deputado Dilzon Meio; 1.452, 1.455 e
1.46212001 - Deputado Sávio Souza Cruz; 1.458 e 1.463/2001 - Deputado Ermano
Batista; 1.456/2001 - Deputado Geraldo Rezende. Passa-se à fase de discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Resolução
n° 1.35512001 (relator: Deputado Ermano Batista); e dos Projetos de Lei n°s
1.381/2001 (relator: Deputado Ermano Batista), 1.393/2001 (relator: Deputado
Agostinho Silveira) e o parecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela
ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.378/2001 (relator: Deputado
Dilzon Meio). O Projeto de Lei n° 1.406/2001, que recebeu do relator, Deputado
Ermano Batista, parecer concluindo por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade na forma do Substitutivo n° 1, foi rejeitado, e, nos termos regimentas, a
Presidência designa o Deputado Sávio Souza Cruz novo relator da matéria. O Projeto
de Lei n° 1.346/2000, que recebeu parecer conluindo por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade com a Emenda n° 1, teve sua discussão adiada em virtude de
pedido de vista deferido pela Presidência. O Projeto de Lei n o 1.333/2000 não foi
apreciado em virtude de pedido de prazo solicitado pelo relator. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. O Projeto de Lei n° 1.342/2000 não foi apreciado em virtude de solicitação
de prazo feita pelo relator. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.41312001 com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Agostinho Silveira); 1.43812001 (relator: Deputado Dilzon Meio) e
1.443/2001 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Emiano Batista). Nos termos do
art. 185 do Regimento Interno, a Presidência determina o envio do Projeto de Lei n°
1.371/2001 ao Plenário, para inclusão do parecer em ordem do dia. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lamtura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Dilzon Melo - Agostinho

Silveira - Errnano Batista.o
-c

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.408/2001
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, visa a declarar de utilidade

pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de lpuiúna, com
sede nesse município.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu por sua juricidade, constitucionalidade e legalidade.

Cumpre agora a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do
art 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame tem por finalidade prestar assistência ao excepcional para

recuperá-lo e integrá-lo na sociedade.
Para a consecução de seus objetivos, organiza escolas, cooperativas e oficinas

pedagógicas, além de estabelecer convênios com outras instituições congéneres,
órgãos públicos e empresas, no intuito de obter informações e recursos para propiciar
uma vida melhor aos excepcionais, assim como suprir as necessidades da instituição.

O importante trabalho que desenvolve nos leva a conceder-lhe o título declantório
de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei ri 0 1.408/2001 nos

termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões. 10 de abril de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.41712001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
A proposição em estudo é de autoria do Deputado Ermano Batista e objetiva

declarar de utilidade pública a Creche Casulo Amor à Criança com sede no
Município de Mantena.

A Comissão de Constituição e Justiça, após examinar preliminarmente o projeto,
considerou-o jurídico, constitucional e legal, na forma apresentada.

Agora, no intuito de dar prosseguimento à tramitação da matéria, cabe a este órgão
colegiado apreciá-la, conforme estabelece o art. 103, 1, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Casulo Amor à Criança é uma entidade civil sem fins lucrativos, cujo

objetivo principal é assistir e promover o desenvolvimento da criança e do
adolescente, visando integrá-los na sociedade.

Por meio de campanhas e convénios firmados com órgãos e entidades congêneres,
atua no combate à fome e à pobreza dos habitantes do referido município.

Além disso. oferece meios para garantia da saúde da gestante e de sua família,
incentivando o aleitamento materno e promovendo campanhas de combate a doenças
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transmissíveis, em parceria com os órgãos competentes.

Toma-se, assim, merecedora do titulo declaratário de utilidade pública.
Conclusão

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.417/2001
como formulado originariamente.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO CINCO DO PROJETO DE LEI N° 1.426/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.42612001, do Deputado Rogério Correia, objetiva declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova Gaineleira, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Publicada em 1613/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Examinada a documentação anexa ao referido projeto, concluímos que ela se

encontra em conformidade com o disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública e estabelece os requisitos necessários à sua
efetivação.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação da proposta de lei ora analisada.
Conclusão

Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei n° 1.42612001, na forma original.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aioise - Ermano

Batista.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.360/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em exame tem por
objetivo determinar aos estabelecimentos bancários situados em Minas Gerais a
instalação de assentos nas filas especiais para os aposentados, pensionistas, gestantes
e deficientes fisicos.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a determinar aos estabelecimentos bancários a

instalação de assentos nas filas especiais para idosos, gestantes e deficientes fisicos.
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A matéria guarda seu mérito ao procurar garantir maior conforto às pessoas que,

quanto ao aspecto fisico, estão em situação de desvantagem. A proposição ora
apresentada apenas procura regulamentar uma situação já existente na prática em
vários estabelecimentos bancários do Estado. Essa iniciativa, somada ao que dita a
Lei n° 10.387, de 1992, que garante atendimento prioritário às mesmas pessoas
citadas nesta proposição, será mais adequada às normas legais se for apresentada na
forma do Substitutivo n° 1, proposto pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.360/2001 no 1°

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
João Leite, Presidente - IvairNoguefra, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.130/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.130/2000, do Deputado Gil Pereira, que declara de utilidade
pública a Associação de Amigos da Pastoral da Criança - AAPAC -, com sede no
Município de Montes Claros, foi aprovado em turno único, coma Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.13012000
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Pastoral da Criança -

AAPAC - Diocese de Montes Claros, corri sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos da Pastoral da

Criança - AAPAC - Diocese de Montes Claros, com sede no Município de Montes
Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.217/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.217/2000, do Deputado Pastor George, que declara de
utilidade pública a Obra Social e Beneficente da Igreja Verdadeira de Nosso Senhor
Jesus Cristo, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do
Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.217/2000
Declara de utilidade pública a entidade Obra Social e Beneficente da Igreja

Verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Social e Beneficente da

Igreja Verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, com sede no Município de
Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aulton Vilela, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.22412000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.224/2000, do Deputado Antônio Júlio, que declara de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Moema,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nós termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a se guinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.	 -

PROJETO DE LEI N° 1.22412000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE - de Moema, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art - 1°: Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAJE - de Moema, com sede nesse município.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - AlltonVilela, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.245/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.245/2000, do Deputado Alvaro Antônio, que declara de
utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de
Drogas - ABRAÇO -, com sede no Município de Lavras, foi aprovado em turno
único, com a Subemenda n° 1 à Emenda a° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do
Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação fmal, que está de
acordo com o aprovada

PROJETO DE LEI N° 1.24512000
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção

do Abuso de Drogas de Lavras - ABRAÇO -,com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária

para a Prevenção do Abuso de Drogas de Lavras - ABRAÇO -, com sede no
Município de Lavras.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dairno Ribeiro Silva, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.247/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.247/2000, da Deputada Maria Olivia, que declara de utilidade
pública o Conselho Central de Arcos da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Arcos, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.24712000
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Arcos da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Arcos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de Arcos da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Arcos.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - AiltonVilela.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATADA 229- REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/412001
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: P Fase (Expediente): Atas -
Correspondência: Oficios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.486 a 1.49212001 - Requerimentos n°s 2.101 a
2.115/2001 - Requerimentos dos Deputados Kemil Kumaira, Alencar da Silveira
Júnior, Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Maria Olivia e Mauri Torres -
Proposições Não Recebidas: Projeto de lei da Deputada Maria Olivia e requerimento
do Deputado Djalma Diniz e outros - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Alencar da Silveira Júnior, Antônio Carlos Andrada, Bilac Pinto. Dalmo Ribeiro Silva
(2), Elbe Brandão e Maria Olivia e das Comissões do Trabalho e de Transporte -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Chico Rafael, Dalmo Ribeiro Silva,
Dimas Rodrigues, Geraldo Rezende e João Leite - 7' Parte (Ordem do Dia): 1 Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira
Júnior e Dalino Ribeiro Silva; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Mauri Torres, Dinis Pinheiro e Maria Olivia;
aprovação - Inexistência de quómm para votação - Requerimento do Deputado
Ambrósio Pinto; deferimento; discurso do Deputado João Pinto Ribeiro -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley

Ávila - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elbe Brandão - Ermano Batista
- Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio
- Ivair No gueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves - Marco Rêgis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Miguel Martini - Pastor George - Pedro Pinduca - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Asila ) - As 14h15min, a lista de

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

1° Parte
1 Fase (Expediente)

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

atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Fábio Avelar, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Valter Carneiro de Lima, Presidente da Câmara Municipal de Patos de
Minas, encaminhando cópia de documento por meio do qual o Vereador Pedro Lucas
Rodrigues solicita a construção de um restaurante popular no município. (- A
Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Elvira Lídia Pessoa de Oliveira, Vice-Presidente de Conselho Estadual de
Saúde de Minas Gerais, agradecendo o envio do "Documento Final do Seminário
Legislativo Dez Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente - Avanços, Desafios e
Perspectivas".

Do Sr. Gonzalo Vecina Neto, Presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, em atenção ao Requerimento n° 1.61012000, do Deputado Antônio Andrade
(estabelecimento de normas para utilização do álcool a serem impressas em sua
embalagem), encaminhando relatório com informações técnicas a respeito do produto.

Do Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB-MG, em atenção a requerimento do
Deputado António Carlos Andrada, encaminhando cópias dos atos da Sacha Calmon
Advogados e Associados S/C e de ofícios remetidos ao Presidente da CEMIG.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.486/2001

Institui o Dia Estadual de Limpeza das Nascentes, dos Rios, Córregos e Lagos do
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o dia 5 de junho como o Dia Estadual de Limpeza das

Nascentes, dos Rios, Cónegos e Lagos.
Parágrafo único - A data de que trata este artigo deverá constar no calendário oficia)

do Estado.
Art. 2° - Ficam a cargo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável a divulgação, a programação e a realizações de eventos
de conscientização e divulgação desta lei.
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p,jj 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de abril de 2001.
Adelino de Carvalho
Justificação: A degradação das nascentes, dos rios, cónegos e lagos do Estado é.

sem dúvida, a principal causa de inundações nas metrópoles.
A limpeza proposta nesta lei inclui a manutenção das matas ciliares e programas de

conscientização da população.
E premente a necessidade de se preservarem nossas águas.
A data proposta torna-se unia referência estadual para a celebração de eventos e a

obtenção de diagnósticos da real situação das águas em nosso Estado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente para parecer,

nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.487/2001

Autoriza a reversão do imóvel que descreve ao Município de Itaguara e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizada a reversão do imóvel descrito no § 1° deste artigo ao

Município de Itaguara.
§ jO - o imóvel previsto no "caput" deste artigo é formado por uma área de terreno

medindo 800m' (oitocentos metros quadrados), no local denominado Dias, em
Itaguara, confrontando com a Prefeitura Municipal de Itaguara, com José de Oliveira
Vilela e com a Rua X."

§ 2° - O imóvel está transcrito, em nome do Estado de Minas Gerais, no Serviço
Registral da Comarca de Itaguara, livro 3-13, a fis. 275, sob o n° 3.960 e foi havido
pelo Estado por doação feita pela Prefeitura Municipal de Itaguara em 22 de outubro
de 1968.

§ 3° - A doação mencionada no § 2° teve por fim a construção da cadeia pública e
do quartel.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2001.
Dinis Pinheiro
Justificação: Conforme o documento da transcrição menciona, a doação destinou-se

à cadeia pública e ao quartel. Esta doação foi precedida de autorização legal, que é a
Lei n° 442, de 19/11/73.

Consta que a cadeia foi construída e funcionou por pouco tempo; em 1989, já
estando há muito desativada, o prédio voltou para o município, para instalação e
gerenciamento de feira permanente.

Foi criada a Associação dos Artesãos de Produtos Caseiros Nica Vilela de Itaguara
e Região; o local é conhecido como Centro de Artesanato. Esta associação gerencia a



268
feira, que recebe supervisão da EMATER. Com a feira, ocorre o fomento, a
divulgação e a comercialização de produtos artesanais feitos por famílias de baixa
renda oriundas da zona rural e o conseqüente incremento do seu nível de vida. Esse
espaço é responsável por 144 famílias que dele participam, com, aproximadamente,
600 pessoas.

Por outro lado, já existe espaço reservado para a cadeia pública e a delegacia de
polícia civil, com, aproximadamente, 1.000m2 Uma vez que o imóvel, há anos, não
tem serventia para o Estado e considerando a necessidade das famílias há anos
incorporadas ao projeto da feira, é indispensável o retomo do imóvel ao município
para a tranquilidade dessas famílias.

Assinale-se que a Lei n° 8.666 dispõe que, em caso de perda de utilidade, existe a
possibilidade de reversão.

Contando com os preclaros Deputados, espero seja aprovado o projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira para

parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.48812001

Garante prioridade de abastecimento de água aos municípios que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica garantido aos municípios cujos territórios tenham área inundada para

fins de implantação de reservatório para tratamento de água pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - prioridade de abastecimento de água
referente à totalidade do consumo de suas populações.

Art. 2° - Compete à COPASA-MCI suprir o abastecimento da totalidade do consumo
de água das populações dos municípios definidos no art. 1°.

§ 10 - Fica estabelecido o prazo de um ano contado do término da construção do
reservatório para tratamento de água no município, para que a COPASA-MG cumpra
o previsto no "caput" deste artigo.

§ 2° - Para os contratos já vigentes, estabelece-se o prazo de seis meses contados a
partir da promulgação desta lei, para o cumprimento do previsto no "caput" deste
artigo.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2001.
Ivair Nogueira
Justificação: Ao tratar das empresas concessionárias e permissionárias de serviço

público, a Constituição Federal prevê, no parágrafo único do art. 175, que a lei
disporá sobre os direitos dos usuários e a obrigação de se manter o serviço adequado.

Da mesma forma, a Constituição mineira determina ser incumbência do Estado
assegurar a efetividade dos direitos dos usuários.

O direito do consumidor, ainda que incipiente, vem cada vez mais ampliando seu
espaço no cenário jurídico-legal brasileiro, Entre os destinatários de produtos e
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serviços, não é de espantar que a categoria dos usuários dos serviços públicos
assuma especial relevância.

Nessa linha de raciocínio, faz-se clara a necessidade do presente projeto de lei, que
visa a garantir aos destinatários desse serviço público especifico a distribuição de
água pela concessionária COPASA-MG e a prestação do serviço nas condições
regulamentares e de forma eficaz. Isso porque é comum ocorrer que os municípios
cujos territórios tenham área inundada para fins de implantação de reservatório para
tratamento de água pela COPASA-MG não tenham sua própria população
completamente atendida. A referida companhia, muitas vezes, abastece outros
municípios na região, sem antes abastecer, em sua totalidade, o município sede da
represa.

Como bem esclarece Hely Lopes Meirelles, "o fim precípuo desses serviços é servir
ao público e, secundariamente, produzir renda para quem os explora. Dai decorre que
o poder público deva intervir no serviço, sempre que este não estiver sendo prestado a
contento dos consumidores" ("Direito Administrativo Brasileiro", 16 ed., São Paulo,
ed. "Rev. dos Trib.").

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.489/2001
Declara de utilidade pública a entidade Associação dos Moradores do Bairro Alto

Bela Vista, com sede no Município de São Gotardo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Associação dos Moradores

do Bairro Alto Bela Vista, com sede no Município de São Gotardo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Ivair Nogueira
Justificação: Trata-se de entidade civil com personalidade jurídica própria, sem fins

lucrativos, que não remunera os membros de sua diretoria nem distribui lucros,
vantagens ou bonificações a seus dirigentes.

Fundada em 21/9/97, encontra-se em pleno e regular funcionamento, desde sua
fundação, prestando relevantes serviços filantrópicos à população carente do
Município de São Gotardo e desenvolvendo diversos programas culturais e sócio-
educativos e outros de interesse da comunidade assistida.

Por respeitar a Associação todos os requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de
27/7/98, contamos como apoio dos nobres pares desta Casa, para que seja concedido
à entidade o título declaratório de sua utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.490/2001

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores das Comunidades Rurais
Unidas do Córrego do Estreito, Cónego dos Pombos, Córrego da Batalha e Pocraine,
com sede no Município de Divisópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores das

Comunidades Rurais Unidas do Córrego do Estreito, Cónego dos Pombos, Córrego
da Batalha e Pocraine.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2001.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: A Associação dos Moradores das Comunidades Rurais Unidas do

Córrego do Estreito, Córrego dos Pombos, Córrego da Batalha e Pocraine, com sede
em Divisópolis, desde dezembro de 1996, é uma sociedade civil de duração
indeterminada. Sua diretoria não é remunerada pelos serviços prestados. Não distribui
lucros nem bonificações. Tem como objetivo congregar órgãos e pessoas interessadas
em melhorar as condições sócio-econômicas das comunidades rurais, reunir recursos
materiais, humanos e assistenciais.

Diante do exposto, a entidade atende plenamente os requisitos para a declaração de
utilidade pública. Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.49 1/2001
Disciplina a criação de cães e sua condução em via pública e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A criação e a condução, em via pública, de cães das raças pastor alemão,

pitbull, dobberman, fila brasileiro, rottweiller, seus mestiços e outros de porte fisico e
força semelhantes, segundo classificação da Federação Cinológica Internacional - FCI
-, serão regidas por esta lei.

Art. 2° - Os cães a que se refere o art. 1° serão registrados em entidade oficialmente
reconhecida para esse fim, até os cento e oitenta dias de idade.

§ 1° - No ato do registro, será exigida a comprovação de vacinação, em especial
contra hidrofobia, e a declaração da finalidade de criação do animal.

§ 2° - Nos municípios onde não houver entidade oficialmente reconhecida para esse
fim, o registro de cães será feito em local determinado pela Prefeitura.

§ 30 O registro de que trata este artigo será renovado anualmente.
Art. 3°- 0 descumprimento do disposto no art. 2° acarretará:
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1 - a apreensão do animal e seu encaminhamento ao canil municipal;
II - o pagamento, pelo proprietário, de multa de 500 (quinhentas) UFIRs, que será

cobrada em dobro na hipótese de reincidência.
§ 1° - Será concedido ao proprietário de cão apreendido o prazo de dez dias para

adequar-se ao disposto no art 2°, após o qual o cão não procurado será encaminhado a
entidade de ensino e pesquisa, para fins de estudo.

§ 2° - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste artigo correrão à
conta do proprietário do animal.

Art. 4°- Fica proibida, no Estado, a adoção e procriação de cães da raça pitbull.
Parágrafo único - Para efeito do cumprimento da proibição prevista no "caput"

deste artigo, os cães em idade de procriação deverão ser esterilizados.
Art. 5° - Fica proibida a manutenção dos cães de que trata o art. 1° desta lei em

terreno com área insuficiente para seu manejo seguro.
§ 1° - O proprietário afixará, de forma visível, no imóvel onde é mantido o cão

placas de advertência informando a raça e a periculosidade do animal.
§ 2° - O cão mantido solto em residência ou estabelecimento comercial equipado

com portão eletrônico ficará a uma distância mínima de 2 m (dois metros) do portão,
com seu deslocamento restringido por meio de delimitador fisico.

Art. 6°- Fica criado o Disque-Cão, serviço telefônico gratuito para recebimento de
denúncia de inflação ao disposto nesta lei.

Art. 7° - O proprietário providenciará o registro do cão ainda não registrado no
prazo de noventa dias contados da data da publicação desta lei, sujeitando-se o
infrator às penas previstas no art. 30

Art. 8° - O proprietário de cães terá o prazo de sessenta dias contados da publicação
da regulamentação desta lei para se adequar às normas previstas no regulamento, sob
pena de multa de 500 (quinhentas) UFIRs e do recolhimento do animal ao canil
municipal.

§ 1° - O proprietário é responsável pelas despesas decorrentes da apreensão e do
recolhimento do animal.

§ 2° - Decorrido o prazo de trinta dias após o recolhimento do animal sem que seja
cumprido o disposto neste artigo, será aplicada a medida prevista no § 10 do art. 3°
desta lei.

Art. 9° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias.
Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2001.
Rogério Correia
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos Humanos e de

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

PROJETO DE LEI N°1.492/2001
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Concede descontos na aquisição de medicamentos nas farmácias instaladas no

Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as farmácias e drogarias localizadas no Estado de Minas Gerais

obrigadas a conceder desconto na aquisição de medicamentos para consumidores com
mais de sessenta anos, na seguinte proporção:

a) consumidores de 60 a 65 anos - 15% de desconto;
b) consumidores de 65 a 70 anos - 20% de desconto;
c) consumidores maiores de 70 anos - 30% de desconto.
Art. 2° - O desconto será concedido mediante a apresentação da carteira de

identidade e da receita médica por parte do consumidor.
Art. 3° - O não-cumprimento das disposições desta lei ensejarão a aplicação de

multa no valor equivalente a 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais de Referência -
UFIRs - por infração, a ser aplicada pela Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2001.
Maria Olivia
Justificação: O projeto apresentado trata de beneficiar pessoas que, na fase final de

sua vida, se vêem obrigadas a consumir uma série de remédios, quer seja para
hipertensão arterial, arteriosclerose, osteoporose, diabetes, reumatismo, câncer, visão,
mal de Parkinson, mal de Alzheimer, depressão, entre outras. Isso onera seu parco
orçamento, já que é sabido por todos que aposentadoria no Brasil é sinônimo de
dificuldade financeira.

Este projeto já foi aprovado pela Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro e
sancionado pelo Governador desse Estado. No meu modesto entender, Minas Gerais
poderá seguir o bem-sucedido exemplo carioca.

A proposta é oportuna e vem ao encontro dos anseios da sociedade. Assim, conto
com o apoio de meus ilustres pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N°2.101/2001, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja consignado nos anais

da Casa voto de congratulações com a equipe de Voleibol da MRV - Minas Tênis
Clube e com seu técnico, Cebola, pela memorável campanha na Liga Nacional de
Vôlei Masculino. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.10212001, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas à implantação, no Município de Tbirité. de um
batalhão da PMMG. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.103/2001, do Deputado Djalma Diniz e outros, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Esportes com vistas a que seja dada prioridade ao Municipio de
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Mutum no Programa Minas, Esporte e Cidadania, para a construção de um ginásio
poliesportivo. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.104/2001, do Deputado Djalma Diniz e outros, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que providencie uma viatura
policial para o Município de Mutum. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

11° 2-10512001, do Deputado Kernil Kumaira, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente da COPASA-MG com vistas a que providencie tratamento de água para os
Distritos de Ponto do Marambaia e Marambainha, conforme solicitação do Prefeito de
Carai. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.10612001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário Executivo da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil - CEDEC - com
vistas à liberação de cobertores e cestas básicas para o Município & Novo Oriente de
Minas. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.10712001, do Deputado Pastor George, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a direção do Hospital João XXIII pelos 28 anos de bom
atendimento à população. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.10812001, do Deputado Rogério Correia, solicitando sejam pedidas ao DER-
MO cópias dos acordos firmados entre a CBTU, o BIRD, o Estado e a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte relacionados ao metrô, bem como informação sobre a
data prevista para a concretização do processo de regionalização em andamento. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 2.10912001, do Deputado Sebastião Costa e outros, solicitando seja indicado ao
Governador do Estado o nome do Sr. Antônio José Polanczyk, Presidente da
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, para receber o título de Cidadão Honorário do
Estado. (- A Comissão de Turismo.)

N° 2.110/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão com vistas à apuração da
morte do Sr. Femando Antônio, ocorrida em 181312001, no Município de Balsas.

N° 2.111/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja solicitada ao
Secretário da Segurança Pública proteção e garantia de vida para Wallison Aparecido
Barbosa Alves, que estaria sendo ameaçado por policiais militares.

N°2.112/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. José Carlos Fernandes Júnior, Promotor de Justiça, por
sua atuação na área da segurança pública, especialmente com relação à questão das
máquinas caça-níqueis.

N° 2.113/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja encaminhada à
Ouvidoria da Policia do Estado denúncia formulada pelas Sras. Maria do Carmo
Barbosa Alves e Alcione Aparecida Barbosa. (- Distribuídos à Comissão de Direitos
Humanos.)

N° 2.114/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando seja solicitado
ao Procurador-Geral de Justiça do Estado que o Ministério Público emita parecer
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sobre acordo celebrado entre o Governo do Estado e a Cia. Vale do Rio Doce,
relativo a dívida dessa empresa junto à Fazenda Pública Estadual. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira.)

N° 2.115/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando seja solicitado
ao Secretário da Fazenda o envio de cópia de todos os acordos celebrados pela
Fazenda Pública Estadual nos últimos cinco anos, mencionando-se os honorários
pagos aos Procuradores, e da relação dos débitos inscritos em "Restos a Pagar" até o
exercício de 1998, com indicação dos que foram pagos de janeiro de 1999 até
51412001.

Do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja constituída comissão preparatória
das comemorações do centenário de nascimento do ex-Presidente Juscelino
Kubitschek. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Alencar da
Silveira Júnior, Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Maria Olivia e Mauri Torres.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso II do art. 284 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI

Obriga a adição de 24% de álcool etílico anidro combustível à gasolina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatório a adição de 24% (vinte e quatro por cento) de álcool etílico

anidro combustível-AEAC à gasolina automotiva que tenha como destino o
consumidor final, distribuída no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Será admitida a variação de 1% (um por cento), para mais ou
para menos, na aferição dos percentuais de que trata este artigo.

Art. 2° - E concedido o prazo de quarenta e cinco dias a partir da publicação desta
lei para que os distribuidores de combustíveis líquidos adotem a medida especificada
no art. P.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2001.
Maria Olívia
Justificação: A finalidade deste projeto de lei é contribuir para o desenvolvimento

econômico do Estado de Minas Gerais, proporcionando aumento do número de
empregos, a melhoria da balança de pagamentos, a redução do preço final da gasolina
e a amenização da poluição ambiental causada pela emissão de resíduos resultantes da
combustão da gasolina por veículos automotores.

Os veículos movidos a gasolina em circulação no Estado foram fabricados e
regulados para o consumo de combustível composto de até 25% de álcool anidro, não
havendo perda de desempenho nem de qualidade do veículo, tampouco exigência de
alteração na linha de montagem para a aplicação do percentual de 24%.



rsl

275
A alteração especificada pode gerar grandes beneficios sociais, criando um

impacto positivo na produção de cana, na oferta de emprego e no desenvolvimento do
trabalho no campo. Para as atividades comerciais e industriais, o combustível mais
barato é uma vantagem competitiva, pois desonera o custo da produção.

- A Presidência deixa de receber o projeto de lei, nos termos do inciso II do art. 284
do Regimento Interno.

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de
receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO
Do Deputado Djalma Diniz e outros, pedindo seja enviado oficio ao Comandante-

Geral da PMMG, solicitando uma viatura policial para o Município de Mutum.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão de Direitos

Humanos.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Alencar da
Silveira Júnior, Antônio Carlos Andrada, Bilac Pinto, Dalmo Ribeiro Silva (2), Elbe
Brandão e Maria Olivia e das Comissões do Trabalho e de Transporte.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Rafael.
• Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, Srs Deputados, o assunto que nos traz,

hoje, à tribuna, é a situação em que se encontra a Rodovia 459, que liga o Nordeste de
São Paulo ao vale do Paraíba cortando todo o extremo Sul do Estado de Minas,
passando por diversas cidades, entre elas a de Pouso Alegre, que, com honra e
orgulho, temos a satisfação de representar nesta Casa.

Faremos a exibição de um pequeno filme mostrando a situação em que se encontra
a Rodovia 459. A exibição desse filme tem por objetivo justificar a atuação de várias
lideranças do Sul do Estado, representantes das cidades que são cortadas pela rodovia.
Daqui a alguns dias, estaremos realizando um movimento com a intenção de
bloquear, mais uma vez, a Rodovia 459, a fim de chamar atenção para o descaso das
autoridades federais, particularmente do Ministério do Transporte, com relação ao Sul
de Minas, em flagrante demonstração de retaliação ao nosso Estado.

Solicito à assessoria técnica que dê início à exibição do filme que demonstra a
situação em que se encontra a Rodovia 459.

- Procede-se à exibição de vídeo.
Colegas parlamentares, a exibição desse filme que acabamos de ver tem, por

objetivo justificar a atuação de diversos segmentos, diversas entidades do Sul de
Minas, em ação que será deflagrada daqui a alguns dias, que é a interdição, a
paralisação do tráfego da Rodovia 459, no entroncamento com a Rodovia 381.

São testemunhas do apelo, do desespero, da situação de calamidade pela qual
passam a população e os usuários da rodovia. Não podemos, como parlamentares - e
esta Casa, como fiscalizadora do serviço público -, ser coniventes e aceitar a situação
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em que se encontra o Sul de Minas.

Temos notícias de que será iniciada operação tapa-buraco na rodovia. Queremos
acreditar, mas isso não resolverá o problema. Toda a malha rodoviária do Sul de
Minas precisa ser reconstruída.

Apenas para que tenham idéia, nesse trecho de 2401cm, que é o percurso da rodovia,
em 1999 ocorreram 440 acidentes; em 2000, 387, envolvendo 604 veículos, com 250
feridos e 9 mortos.

Por essa razão, fica o apelo de todo o Sul de Minas, para que as autoridades federais
olhem para a precária situação dessa rodovia e tomem providências para melhorar
suas condições.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero solidarizar-me com V. Exa. nesse
movimento da mesma forma com que V. Exa. solidarizou-se com a bancada norte-
mineira por ocasião do movimento que deflagramos para a recuperação da BR- 135.

Esteve presente em Brasilia toda a bancada. Fizemos um desafio ao Ministro Eliseu
Padilha, que aceitou percorrer a BR-135, do trevão que vai para Brasília até a cidade
de Montes Claros. Só depois de percorrer esse trecho é que autorizou a operação tapa-
buraco. E parece que agora vai também autorizar a recuperação daquela BR.

Coloco-me á disposição de V. Exa. para ingressar nesse movimento. Não sou do
Sul, mas sou solidário aos Deputados dessa região, que V. Exa., o Dalmo e outros
representam tão bem nesta Casa. Se for preciso repetir a pressão em cima do Ministro
Eliseu Padilha, iremos pedir-lhe que percorra a BR-459, tão importante e fundamental
para o Sul de Minas. Parabéns pelo seu trabalho e pelo pronunciamento.

O Deputado Cbico Rafael - Agradeço o aparte. Gostaria de lembrar aos colegas que
já esgotamos todas as vias diplomáticas para sensibilizar as autoridades federais para
o que se passa nessa rodovia. Infelizmente, não fomos atendidos; partiremos, então,
para a paralisação da Rodovia 459.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado Chico Rafael.
Parabenizo V. Exa. por seu brilhante pronunciamento. Não é de hoje que, junto com o
Deputado Chico Rafael e os demais colegas do Sul de Minas, estamos batalhando, e
muito, chamando à responsabilidade o Governo Federal.

O Deputado Carlos Pimenta fez uma reflexão muito importante. Quando estivemos
em Brasília, solicitamos imediatas providências do Ministro Eliseu Padilha.

Estamos acompanhando de perto a situação dramática, trágica, daquela rodovia.
Hoje, pela manhã, fomos informados pelo Diretor Regional do DER, Dr. Sebastião
Elias, de que, dentro de 48 horas, será iniciada a operação tapa-buracos na Rodovia
459. O Dr. Sebastião Elias está em Belo Horizonte para acertar as últimas
providências.

Não podemos mais conviver com tal situação de calamidade pública. Não temos
mais o que fazer nem mais a quem recorrer. Muitas pessoas já faleceram devido à
precariedade da rodovia. Estamos indignados. Não podemos mais conviver com o
descaso e com o desrespeito com que o Sul de Minas é tratado. Se dentro de 48 horas
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nenhuma providência tiver sido tomada, iremos ao Ministério Público ou onde for
necessário, a fim de resolvermos essa situação. Vamos aguardar as últimas
providências. Não importa se a operação é tapa-buracos, pois não podemos mais
conviver com esse problema. Estou ao lado de V. Exa., como os demais colegas do
Sul de Minas.

O Deputado Chico Rafael - Agradeço o aparte de V. Exa. Espero que essa
informação sobre o reinicio das obras não seja a mesma que tem sido passada a este
Deputado há longos meses. Espero que dessa vez se concretize.

Deputado Ambrósio Pinto, ilustre representante da cidade de Itajubá, gostaria
imensamente de conceder-lhe o aparte, uma vez que V. Exa. é diretamente interessado
no assunto. Lamentavelmente, em razão do tempo esgotado, não poderei fazê-lo, mas
V. Exa. tem a nossa solidariedade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalino Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

público, senhoras e senhores; antes do meu pronunciamento, quero, mais uma vez,
ratificar a nossa grande preocupação com os fatos expostos desta tribuna pelo
Deputado Chico Rafael. Não podemos mais conviver com a situação angustiante por
que passa o Sul de Minas. Temos de tomar providências imediatas. Quero, acima de
tudo, demonstrar a nossa preocupação e o nosso interesse. Já publicamos inúmeros
artigos, intitulando a Rodovia 459 de Rodovia da Morte. Na última segunda-feira,
várias pessoas ali perderam a vida.

Hoje, pela manhã, fomos informados de que a operação tapa-buracos será iniciada
em 48 horas. Como poderá ser interrompida pelas comemorações da Semana Santa,
apelo ao DER para que não aguarde o término da Semana Santa, quando aquela
rodovia terá um tráfego intenso. Pelo amor de Deus, iniciem a operação tapa-buracos.
Chega de perder vidas nessa rodovia. Não vamos aguardar a Páscoa, a Semana Santa,
precisamos de uma operação imediata, urgente, emergente. Esse é o apelo que faço ao
DER: iniciem imediatamente a operação tapa-buracos.

O Deputado Arnbrósio Pinto (em aparte) - Agradeço a oportunidade. Cumprimento
o Deputado Chico Rael pelo filme que apresentou. Lamentavelmente, chega-se a
esse ponto, de apresentar esse trabalho nesta Casa para ver se conseguimos solução
naquilo que não devia acontecer. Mas confesso que já desanimei e entreguei para
Deus. Acho que, se as autoridades quiserem, podem resolver, caso contrário, teremos
que tomar outra atitude, talvez usar outra trilha que não seja essa asfaltada. Não temos
mais a quem recorrer. Tomamos um café da manhã com o Ministro dos Transportes,
Eliseu Padilha, se assim podemos chamá-lo, porque não sei onde está cuidando dos
transportes, e fizemos essa reclamação. Minas Gerais inteira está reclamando das
estradas. Sinceramente, não acredito que essa operação tapa-buracos se inicie.

Também precisamos esclarecer o jogo de empurra. Essa estrada era delegada ao
DER. Desde que uso essa estrada, é a primeira vez que chega a essa situação. O DER
sempre deu assistência, e agora, com este Governo, não sei o que está acontecendo.



278
Precisamos esclarecer, porque não podemos pagar tão caro por isso. Não sabemos
mais quem é o responsável por essa estrada O DNER fala que a estrada é delegada,
que precisa ser devolvida. O DER fala que a está devolvendo. Então, a estrada passou
a não ter dono. Infelizmente, temos que pagar os impostos e enfrentar a situação. O
Deputado Chico Rafael foi muito feliz em fazer a filmagem e mostrar para os colegas
o que enfrentamos para chegará nossa base. E com que cara enfrentamos as pessoas
que nos deram o seu voto, que nos fizeram seus representantes? E lamentável.

Peço a Deus que as palavras sejam verdadeiras e amanhã comece essa operação
tapa-buracos. Aquilo ficou totalmente abandonado, e não sabemos quem é o
responsável- Depois desse trabalho do Deputado Chico Rafael, quem sabe Deus ajude
e resolva a situação no Sul de Minas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Deputado Ambrósio Pinto. Mas
não vamos entregar para Deus. A responsabilidade é nossa, como parlamentares. Não
podemos conviver com uma situação como essa. Após a Semana Santa, formaremos
uma comissão para ir a Brasília e passar informações detalhadas ao Ministro. Quando
estivemos em Brasília, em companhia do Deputado Carlos Pimenta, o próprio
Ministro nos garantiu que as operações seriam retomadas e as obras seriam iniciadas.
Já passamos inúmeros telegramas, fax, etc. Não quero saber de quem é a
responsabilidade, se é do Governo Federal, Estadual, DNER, DER. Não podemos
aceitar mais essa situação; é um desrespeito ao povo mineiro.

Pelas informações que tivemos de manhã, pois estamos acompanhando de perto
essa angustiosa situação, obtivemos conhecimento, pelo Dr. Sebastião Elias, homem
de grande credibilidade do DER, de que as obras serão reiniciadas em 48 horas.
Vamos, sim, aguardar esse período. Se isso não ocorrer, iremos a Brasília segunda,
terça e quarta-feira, para reverter essa situação.

Quero convidar nossa bancada para que fiquemos acampados no Ministério. Vamos
fretar um avião e, sob os nossos custos, trazer o Ministro a Pouso Alegre, para que
ande conosco até Itajubá. Percorrerá quilômetro por quilômetro e verá a situação
dramática que estamos enfrentando. Mas já temos feito dessa tribuna constantes
reclamações. Já paramos o trânsito, os caminhões e até alunos já se manifestaram.
Procuramos o Ministério Público para entrar com as ações civis, mas nada foi feito.

Neste momento, estamos iniciando, mais uma vez, urna corrente, urna comissão da
bancada sul-mineira e de todos os parlamentares da Casa, para que, na próxima
segunda-feira, caso não seja iniciada a operação tapa-buracos, nos dirijamos a Brasília
e lá poderemos ficar um, dois, três ou quatro dias, para resolver essa situação. Quando
lá estive, há 30 dias, o Ministro me garantiu que iniciaria esse procedimento
emergente.

Respondendo ao ilustre Deputado Ambrósio Pinto, não podemos entregar o caso a
Deus, que tem que abençoar, mas temos que lutar pelos nossos direitos. Não podemos
conviver com essa situação, porque não temos tranqüilidade para visitar a nossa
região. Vidas têm sido ceifadas. Quantas famílias há hoje enlutadas pela perda de
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entes queridos? Até quando teremos responsabilidade sobre esses fatos? A
responsabilidade está nesta Casa, nos nossos pares, Deputados.

Apresentamos requerimento, pedindo seja criada Comissão Especial para ir a
Brasília, a partir de segunda-feira, para discutir de perto essa situação angustiosa,
dramática e terrível que estamos vivendo no Sul de Minas. Causou-me perplexidade o
conteúdo de matéria recentemente veiculada no "Estado de Minas", na qual a
jornalista Fabiana Lemos faz contundente alerta a respeito da comercialização de
medicamentos que, embora banidos em países do primeiro mundo, por serem
considerados prejudiciais à saúde, no Brasil continuam disponíveis nas farmácias.

A manchete, estampada no caderno "Gerais", traduz terrível realidade: "Brasil vira
cobaia ao consumir remédios proibidos no mundo". Essa constatação leva-nos a
alguns questionamentos. A quem interessaria a permanência desses medicamentos no
mercado? Existe negligência, conivência ou outra atitude semelhante das autoridades
competentes para argüir essa situação? São preocupantes as afirmações feitas pelo
Diretor do Conselho de Farmácia de Minas Gerais, Sr. Rilke Novato Públio,
assegurando que "os laboratórios trazem substâncias com estudos incompletos e
observam os seus efeitos em nossa população, tomando-se o Brasil um local de
desova de produtos que não foram aprovados nos países de origem".

Não resta dúvida de que essa situação não pode perdurar. A falta de vigilância
quanto ao uso de medicamentos e a pressão econômica exercida pela indústria
farmacêutica não podem mais ser toleradas. Anuncia-se para junho próximo o início
de estudos, pelo Ministério da Saúde, para verificar se as substâncias proibidas nos
Estados Unidos e na Europa continuarão a ser comercializados no Brasil. No entanto,
e as lesões e mortes já registradas em razão do uso desses medicamentos? Quanto
tempo ainda levará para que sejam adotadas medidas sérias, que resguardem a
população das conseqüências danosas provocadas por essas substâncias?

Não dá mais para adiar. E preciso responsabilizar culpados e punir esse cartel que já
tem a sua atuação conhecida, inclusive com apurações realizadas por meio de CPI.

Felizmente, movido pela mesma preocupação, o Ministério Público Federal,
guardião dos interesses da sociedade, através de sua Procuradoria de Defesa do
Consumidor, já instaurou procedimento administrativo para cobrar do Ministério da
Saúde explicações sobre essa venda indiscriminada de medicamentos. Esperamos que
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária adote medidas enérgicas, informando,
inclusive, quais os fundamentos que ensejam a autorização para a livre circulação
dessas substâncias.

Ainda com relação à área de saúde e à defesa dos direitos do cidadão, merece
registro a realização de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que
discutiu na última quinta-feira a situação dos trabalhadores da mineração no
Município de Nova Lima.

Participei do encontro na condição de Presidente da Comissão de Trabalho e pude
perceber a gravidade da situação, em que seres humanos, por longo tempo, ficaram
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vários trabalhadores, da silicose, doença que debilita o sistema respiratório em razão
da inalação do pó de sílica. A iniciativa partiu do ilustre Deputado Durval Angelo,
aqui presente. Incapacitadas para o trabalho, essas pessoas têm sido relegadas à
própria sorte, recebendo indenizações em muito inferiores ao valor ideal, conforme se
verificou nos vários depoimentos colhidos.

Na oportunidade restou configurada urgente necessidade de se promover maior
avaliação da questão, buscando conciliar as partes envolvidas, trabalhadores e
Mineradora Anglo Gold sem permitir que direitos sejam aviltados e o ser humano se
veja privado de recorrer ao tratamento médico adequado pela insuficiência de
recursos financeiros. Por essas razões. a Comissão mencionada, em conjunto com a
nossa Comissão e a de Saúde, entendeu oportuna a continuidade do debate sobre o
tema, o que ocorrerá nos próximos dias.

Também em audiência pública realizada pela Comissão de Política Agropecuária,
na última semana, discutiu-se o fechamento da unidade industrial da Parnialat, na
cidade sul-mineira de Itamonte. Vários aspectos dessa preocupante situação foram
analisados no encontro, que contou com a presença de representantes da Secretaria da
Fazenda, do setor de laticínios, do Prefeito Municipal e de Vereadores de Itamonte.

Ficou realçada a improcedência da justificativa apresentada pela Parmalat de que o
encerramento de suas atividades em território mineiro seria a redução no volume da
produção leiteira. Essa alegação não condiz com a realidade, que mostra Minas Gerais
como o maior produtor de leite do País.

Volta-se então o debate para o aspecto da guerra fiscal. E nesse sentido, a crítica
mais evidente foi direcionada à atuação do Conselho Nacional de Política Fazendária
- CONFAZ -, que tem sido reiteradamente desrespeitado em suas decisões, sendo ele,
portanto, o pivô de toda essa famigerada guerra fiscal praticada entre os Estados da
Federação.

Diante dessa constatação, volto a renovar o apelo que já fiz nesta tribuna sobre a
necessidade de se realizar a reforma tributária no País. Não é mais possível o setor
produtivo nacional sobreviver e reunir condições de competitividade levando sobre os
ombros a pesada carga tributária que prejudica a nossa produção.

Infelizmente essa discussão se arrasta há muito tempo, e o Governo Federal insiste
em adiar a apreciação da reforma tributária no Congresso Nacional, dando mostras
evidentes de sua falta de compromisso com uma questão da mais alta relevãncia para
o Brasil.

Em conseqüência dessa postura descomprometida com os interesses mais legítimos
do setor produtivo nacional, temos que enfrentar esse quadro com a adoção de
medidas paliativas, que permitam a preservação de empregos e a garantia de recursos
para o nosso Estado.

Com essa preocupação, solicitamos da Secretaria da Fazenda, naquela
oportunidade, através de requerimento aprovado pela Comissão, fosse urgentemente
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analisada a aplicação de regime especial para o setor de laticínios, a exemplo do
que já havia sido feito com o ramo de frigoríficos no Estado, buscando atenuar essa
situação de intranqüilidade e incerteza.

Também nessa área a nossa atuação será firme e determinada, fazendo igualmente
da Comissão do Trabalho um espaço democrático para a discussão das questões
diretamente ligadas à geração de emprego e das condições adequadas para o cidadão
trabalhar e produzir.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pessoas

presentes nas galerias, imprensa, assessoria da Casa, ocupo esta tribuna na condição
de parlamentar, representante do povo mineiro, e, principalmente, de produtor rural.
Temos aqui companheiros que também são produtores rurais e conhecem a realidade
do homem do campo.

Faço um apelo aos companheiros desta Casa, àqueles que sofrem com a política
adotada pelo Governo Federal no que diz respeito ao segmento rural. O homem do
campo tem vivido seus piores dias, pois tem financiado os planos econômicos do
Governo que aí está. E como não bastassem os entraves políticos, o produtor rural tem
sido vítima de fenômenos naturais, que trazem prejuízos que refletem exatamente a
falta de política para a agricultura deste País, especialmente deste Estado.

Hoje disponho desta tribuna para continuar a minha luta em favor dos nossos
produtores rurais e quero trazer ao conhecimento desta Casa a preocupação dos
produtores do perímetro irrigado de Pirapora. Recentemente, o projeto foi vítima de
precipitação de grande intensidade e curta duração. Uma chuva de granizo que durou
pouco mais de 10 minutos resultou em prejuízo estimado em mais de R$500.000,00.
A tempestade atingiu com maior intensidade pomares que estavam em fase adiantada
de produção, comprometendo a colheita não só no aspecto quantitativo, mas também
no qualitativo, pois, além do comprometimento da folhagem, muitos frutos foram
perfurados pelos granizos, expondo a produção ao risco de contaminação.

Uma tempestade dessa natureza tem uma série de conseqüências, pois todo o
trabalho construído em muitos dias, incluindo o uso de máquinas, a aplicação de
adubos e defensivos e a alocação de mão de obra, é destruído em poucos minutos e
deixa em desespero produtores que plantaram mais de 3ha de uva por propriedade, ou
4ha de banana-prata, ou ainda grande produção de quiabo e abóbora. E a realidade
dos produtores do Projeto Pirapora.

Ainda no que se refere aos problemas dos produtores rurais, recebi correspondência
da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pescador, na qual os produtores
clamam pela ajuda do Governo na esperança de que possam salvar seus pequenos
rebanhos.

Em virtude da seca prolongada, as pastagens estão comprometidas, e os produtores
já não reclamam mais apenas pela cesta básica para a família. Agora pedem uma cesta
básica de suplementação alimentar para os animais. Sugerem que lhes sejam
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repassados, por produtor rural - naquele município, em tomo de 150 pequenos e
médios produtores -, 30 sacas de milho, 15 de farelo de soja e 10 de sal mineral. Se
não chegar o socorro para o rebanho, muitos venderão seus animais - e já estão
vendendo -, mudarão para grandes cidades, comprarão barracão na periferia e
engrossarão as fileiras do exército de reserva.

Precisamos socorrer os nossos produtores rurais. O apoio do Governo Federal à
nossa agricultura precisa sair do texto da Constituição e ser colocado em prática.
Tramita nesta Casa projeto de minha autoria para o qual gostaria de pedir a atenção
especial da Comissão de Política Agropecuária. Trata da criação do PREAPA-MG,
que, se colocado em prática, ajudará a solucionar em grande parte os problemas dos
nossos produtores rurais.

Quero ainda convocar os nobres companheiros para que canalizem seus esforços a
fim de fazermos da Comissão de Assuntos Municipais um canal de comunicação
entre os nossos municípios e a sociedade mineira. Vamos ali debater os problemas
dos nossos municípios, trazer os nossos Prefeitos, Vereadores, associações
microrregionais e autoridades do Poder Executivo. São muitos os problemas das
nossas administrações municipais. Portanto, quero colocar Comissão à disposição dos
companheiros. Apresentem seus requerimentos. Vamos aprová-los e abrir aquele
espaço de discussão tão importante de que esta Casa dispõe.

Essa é uma tarefa parlamentar, e o privilégio de uru governo democrático é poder
discutir abertamente os problemas relacionados às políticas públicas, colhendo
sugestões e transformando idéias em programas para melhoria da qualidade de vida
do nosso povo.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Dimas Rodrigues, ouvi
com imenso prazer o seu pronunciamento nesta tarde. Farei duas reflexões. V. Exa.,
durante o último biênio, esteve à frente dos destinos da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial desta Casa e, como profundo conhecedor dos ramos da
pecuária e da agricultura, pois é respeitado pecuarista na região de Janaúba, pôde
conduzir muito bem os destinos dessa Comissão. Hoje, ela está nas boas mãos do
nosso esforçado Deputado João Batista de Oliveira.

A segunda reflexão é com relação a esse discurso. V. Exa., há muito, postula
atenção especial para a agricultura. Falta-nos um projeto para a agricultura do
Governo Federal. Não adiantará ficarmos buscando gestões junto ao Banco do Brasil,
às repartições e à EMATER, que é tão bem dirigida pelo Prof. Bandeira, a quem
cumprimento hoje, na data do seu aniversário. Cumprimento também, pelo
aniversário, os colegas Doutor Viana e Hely Tarqüínio.

Deputado Dimas Rodrigues, a sua preocupação é nossa também. No ano passado,
no dia 14 de dezembro, V. Exa., conduzindo a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, em companhia do Deputado Ailton Vilela, esteve em Ouro Fino para
discutir assuntos relacionados à cafeicultura. V. Exa. percebeu e tomou conhecimento
da situação do mundo da cafeicultura do Sul de Minas. Precisamos ter urna política
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voltada para a agricultura. Não podemos conviver com essa situação apática do
Governo Federal, que não está desenvolvendo um projeto que venha a incentivar o
homem do campo. Sabemos que a agricultura é a mola mestra da economia do País,
trazendo o suporte para a grandeza do País e do nosso Estado. Há poucos dias, houve
o problema da Parmalat. Agora, voltamos as nossas vistas para a situação da
cafeicultura. Falta-nos uma política do Governo Federal direcionada para a nossa
agricultura. Tenho a certeza de que esse projeto que V. Exa. apresentou terá grande
alcance. Por meio desses contatos, junto aos Governos Federal e Estadual,
buscaremos o que for necessário. Até quando conviveremos com uma situação
dessas? Naquela audiência de Ouro Fino, discutimos a situação do PRONAF. Poucos
dias depois, obtivemos solução paliativa, mas, pelo menos, 50% dos problemas da
cafeicultura do Sul de Minas foram resolvidos.

Associo-me a V. Exa. nesse importante projeto e peço que tenha ampla discussão
com a EMATER, com o JEF, com o IMA, com a Secretaria de Agricultura e com
todos os que lutam e aguardam por uma gestão efetiva do Governo Federal. Temos a
certeza de que o Governo de Minas Gerais, que sempre foi comprometido com a
agricultura e com a nossa classe produtora, estará conosco para que possamos buscar
essas gestões e apresentar sugestões- V. Exa., com esse importante pronunciamento,
contribuirá muito na busca de meios para a agricultura, como legitimo defensor da sua
região, e nós, parlamentares, estaremos sempre atentos e vigilantes na defesa dos
interesses da agricultura e do povo mineiro.

Deputado Dimas Rodrigues, parabenizo-o dizendo-lhe que estaremos juntos,
caminhando em defesa dos agricultores, que se encontram na expectativa de uma
política econômica voltada para a agricultura. E necessário que o Presidente Fernando
Henrique volte seus olhos para a agricultura, pois não podemos conviver com a atual
situação. Chega de paliativos, queremos soluções para os problemas. Tenho certeza
de que seu projeto será pioneiro em todo o Brasil, porque resgata a aspiração daquele
que vive da terra. Iremos debater, em audiências públicas e na própria Comissão, esse
projeto, a fim de que seja aperfeiçoado, tendo sempre como objetivo a defesa da
agricultura. Temos a certeza de que por parte do Governador Itamar Franco não
faltará apoio, pois temos homens competentes, sérios, que trabalharão conosco nesse
projeto, cuja sanção buscaremos.

O Deputado Dimas Rodrigues* - Agradeço o aparte do nobre Deputado, que muito
trabalha em defesa do homem do campo, de sua região e de Minas Gerais.

O Deputado Ermano Batista (em aparte) - Sr. Presidente, peço-lhe que me conceda
mais alguns segundos. Meu caro amigo, brilhante parlamentar, ouvi atentamente seu
bem elaborado discurso. Agropecuarista que é, sente na carne o sofrimento desse
herói anónimo que enfrenta dois fogos: de um lado, a ditadura da natureza, que é
inclemente, e, de outro, a participação tímida do Governo Federal. E, ainda mais, a
omissão total e vexaminosa do Governo do Estado de Minas Gerais, que procede de
forma demagógica, fazendo discursos e mais discursos, sem desenvolver nenhuma
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ação. Enquanto a natureza massacra o produtor rural, principalmente o do Norte e
do Nordeste de Minas Gerais, os órgãos do Governo, que deveriam estar na linha de
frente, dando ao agricultor as armas para enfrentar os rigores da seca, encontram-se
totalmente omissos. O projeto de V. Exa. é maravilhoso, brilhante; já tive
oportunidade de analisá-lo e sei que dedicou muito tempo à sua análise acurada.
Conte com meu apoio para sua aprovação. Esperamos que, logrando êxito, ele vença a
insensibilidade do Governo Estadual, de modo a que este o sancione, para demonstrar
na prática aquilo que vem fazendo apenas nos discursos. Dou a V. Exa., mais uma
vez, meus parabéns. Continue, vá em frente e conte com nossa participação.

O Deputado Dimas Rodrigues* - Agradeço as palavras do Deputado Ermano
Batista. Sou o admirador número um de V. Exa., por seus trabalhos nesta Casa.

Culpamos também o Governo Federal, que tem de se conscientizar e constituir uma
política agrícola. Enquanto o Governo Federal não fizer isso, a cada dia teremos mais
desemprego, mais assaltos e mais trombadinhas nas ruas. O desemprego existe por
falta de uma política agrícola do Governo Federal, porque o campo gera milhares de
empregos. Enquanto o Governo Federal investe muitos recursos em uma fábrica como
a Autolatina, com poucos recursos, ele poderia gerar muitos empregos no campo,
produzindo alimentos para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
• Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dois assuntos

trazem-me esta tarde a esta tribuna. O primeiro deles é para submeter à apreciação
deste seleto Plenário um requerimento de nossa autoria. (- Ti:)

"O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja
formulado veemente apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Itamar Franco, e
ao Presidente da COHAB-MG, para que sejam estendidos os beneficios da Lei
Federal n° 10.150, de 2111212000 aos mutuários da COHAB-MG.

A Lei n° 10.150, de 21/1212000, beneficia as pessoas que optaram pelo
financiamento habitacional com cobertura do Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS.

A CEF concedeu aos mutuários a quitação dos financiamentos enquadrados nessa
lei. Tal beneficio é concedido ao agente financeiro, que o estende aos mutuários que
se enquadrarem nos critérios legais.

Assim, apelamos ao Governador do Estado que determine à COHAB-MG a
aplicação dos beneficios trazidos pela referida norma."

Temos certeza de que, pela sensibilidade social que possui nosso ilustre
Governador. Dr. Itamar Franco, ele vai analisar essa situação com carinho. (-11:)

"Se o Estado de Minas Gerais aderir à lei, será também beneficiado, através da
COHAB, pois receberá o valor dos saldos devedores. Entretanto, se esperar o término
dos contratos, o prazo para recebimento aumenta em torno de 15 anos, prejudicando
assim a Receita Estadual.
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Ante o exposto e em razão da matéria explanada, acreditamos na aprovação

desse requerimento por nossos pares."
O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Quero manifestar a minha solidariedade

com V. Exa., com relação a esse assunto que vem sendo debatido e que preocupa por
demais os mutuários, tanto da COHAB quanto da extinta MinasCaixa.

Tenho sido, reiteradas vezes, procurado pelos mutuários da MinasCaixa e da
COHAB da cidade de Pouso Alegre, onde existem cerca de 1.600 mutuários. A Caixa
Econômica Federal tem procedido à quitação de diversos contratos, e, tanto na
COHAB quanto na MinasCaixa. existem inúmeros, centenas de contratos em
condições de serem quitados de acordo com a nova regra estabelecida pela legislação
que V. Exa. citou.

Portanto, é oportuno o encaminhamento do requerimento de V. Exa., para que
apelemos ao Governador do Estado, a fim de que volte sua atenção para os mutuários
do Sistema Financeiro da Habitação, envolvidos pela COHAB e pela extinta
MinasCaixa.

O Deputado Geraldo Rezende - Muito obrigado pelo aparte e pelo apoio.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o segundo assunto que nos traz a esta tribuna

já foi, na abertura do Grande Expediente, debatido pelo Deputado Chico Rafael, que
nos aparteou: é a questão das estradas mineiras, de que tenho falado desta tribuna - e
todos são testemunhas disso - desde que entrei nesta Casa, em 1987.

Como bem disse o Deputado Ambrósio Pinto, em aparte, não se sabe quem é o
dono da estrada. Realmente, o povo, que paga os impostos, não sabe quem é o dono.
Mas o Governo Federal, que detém todo esse processo, deveria ter uma atenção maior
com Minas Gerais, um dos maiores Estados da Federação, que tem uma malha
enorme de estradas. Estou dizendo estradas, porque rodovias Minas ainda não teve o
privilégio de ter.

Acho isso um absurdo, Sr. Presidente. Repito: Minas Gerais, até hoje, não possui
rodovias. Começaram a fazer um pouco da Femão Dias, a BR-38 1, mas estreitinha,
não com a concepção de rodovia, com três pistas de cada lado e um canteiro enorme
no meio, para dar segurança.

A obrigação não é do povo brasileiro, com certeza. No entanto, como o Governo
pode fazer o que quer, em razão de "buracos" no caixa federal, cobram do povo, que é
obrigado a pagar. E o povo paga, mas, depois, acaba assassinado pelas rodovias, pelo
Governo, nas estradas.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, lembro-me perfeitamente de que, há alguns
anos, criou-se o tal empréstimo compulsório: todas as vezes que se comprava um
carro, tinha-se que pagar um empréstimo compulsório, que - diziam - era para
construir estradas ou mantê-las. Acabou-se criando um desgaste imenso, porque não
se colocou um quilo de asfalto em estrada brasileira, em lugar nenhum. O povo
brasileiro, de braços cruzados, viu toda essa roubalheira, o desvio do seu dinheiro
pelo Governo.
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No entanto, como ninguém reclamou, acabaram criando um tal selo-pedágio.

Lembro-me, perfeitamente, Sr. Presidente, de que, todos os anos, era preciso colar o
selo do ano no pára-brisa do cano. Chegou a tal ponto, que eu estava ficando
atrapalhado para dirigir, porque foram uns oito ou nove anos de enganação desse selo-
pedágio, roubando dinheiro do povo, bitiibutando o povo brasileiro, e ainda tendo que
estar colado no vidro do carro.

Que vergonha, Sr. Presidente, Srs. Deputados! As vezes, o povo brasileiro esquece,
mas este Deputado não esquece o que agrediu o povo, faz mal ao povo, piora a
qualidade de vida do povo.

Aposto que diversos Deputados já não devem se lembrar muito bem do empréstimo
compulsório nem do selo-pedágio, que, após oito ou nove anos, não colocou sequer
um quilo de asfalto em rodovia nenhuma. Roubaram tudo. Repito: roubaram tudo.
Roubaram dinheiro meu, dos Deputados e, o que é pior, do trabalhador brasileiro, do
coitado do produtor rural, que precisa do carinho para vender seus produtos na
cidade ou levar o filho à escola. Alguém disse alguma coisa? Não. Ninguém fala
nada. No entanto, na época das eleições, vão lá, pedir votos ao povo.

E preciso que se estude a Constituição brasileira. Isso também não vale nada,
porque o Brasil não é institucionalizado, não tem regras de convivência social. Aí, os
governantes deitam e rolam. Não tem ninguém para apertá-los. Mas, se os apertam,
com certeza, o Judiciário sai em sua defesa. Não venham me dizer que o Judiciário
ficará ao lado do coitadinho, que paga os impostos, que foi roubado, porque isso não
acontecerá.

Este é  nosso País, o nosso BrasiL que, apesar de tudo, é o melhor do mundo. E um
desgoverno total. E um desmando total. E um desrespeito total às pessoas. E um pais
riquíssimo. Dizem que é a oitava economia do mundo. No entanto, acho que está mais
peno do primeiro lugar, porque, embora esteja sendo vilependiado e roubado há
tantos anos, ainda está de pé. Então, o nosso País é maravilhoso. Podem fazer o que
quiserem, mas não derrubarão o Brasil.

Acompanhei atentamente as palavras do Deputado Ambrósio Pinto, que entregou as
estradas para Deus. Não quero entregar todos esses problemas para Deus, mas quero
elevar-lhe o meu pensamento, a fim de que ilumine um brasileiro consciente, ético e
honesto para governar o nosso País pelo menos por uns 12 anos, colocá-lo nos eixos,
melhorar a qualidade de vida do povo, fazendo com que as pessoas se respeitem.

Vemos desmandos nas áreas da se gurança pública, da educação, da saúde
Recentemente, surgiu um roubo na SUDAM. No entanto, já estão esquecendo outra
ladroeira, que é a CPI do Futebol, envolvendo o Presidente do Vasco da Gama, Eurico
Miranda. Então, são criadas CPJs após CPIs, para que uma ofusque a outra, a fim de
que as denúncias sejam esquecidas. Se for lembrar-me, poderei citar pelo menos umas
30 CPIs, que foram criadas com esse objetivo. No entanto, o coitado do povo, que não
tem ninguém para defendê-lo, fica de braços cruzados. O povo não se organiza porque
não tem um parâmetro de organização social. Ninguém respeita a Constituição.
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Então, é complicado. O que faremos para resolver esse problema do nosso país?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, precisamos repensar o nosso país. Precisamos levar

esse debate ao povo, precisamos levar também essa responsabilidade ao povo, não
para chamá-lo à contribuição, porque já contribui com tudo, mas para que nos ajude
fazendo pressão. O povo precisa nos ajudar a realizar coisas boas.

Quero dizer aos senhores que, enquanto estivermos aqui, debateremos essas
questões maiores que interessam ao povo brasileiro. Mas precisamos discuti-Ias com
ética, não com pessoas que não deveriam ter mandato eletivo, porque não merecem
confiança, porque não têm ética, porque não têm moral. O Presidente da República
teria que pensar melhor na Nação brasileira, teria que dar guarida e ser justo com ela.
Infelizmente, não é assim. No ano que vem haverá eleição, e o povo brasileiro,
acredito que com mais consciência, vai escolher quem for melhor para dirigir o nosso
pais. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores, público

presente, quero aproveitar este tempo de que disponho para dizer que estamos
acompanhando algumas coisas que permaneceram da campanha eleitoral de Belo
Horizonte. E permaneceu uma representação que fiz contra o Prefeito de Belo
Horizonte, Dr. Célio de Castro, pelo material usado na campanha, que dizia que João
Leite e o PSDB estavam ligados a esquemas de corrupção, como SIVAM, Pasta Rosa,
Lalau, e ligava também o fracasso nas Olimpíadas à minha pessoa. Agora, temos uma
decisão do Ministério Público com relação a esse material utilizado pelo Prefeito, na
sua campanha. Vou ler apenas a decisão do Ministério Público: "Ora, essas assertivas
entre as quais sobressaltam algumas que transcendem os limites da razoabilidade -
mencione-se a que imputa a FHC e ao PSDB de João Leite a ligação com esquemas
de corrupção - possuem significativo cunho ofensivo, a propiciarem a emergência de
sentimentos de desconfiança, descrédito moral ou mesmo repulsa na sociedade.

Convém ainda consignar que, segundo entendemos, foi utilizado, na elaboração dos
panfletos sobre os quais versa a presente quaestio', um recurso de linguagem, com a
propriedade de, segundo nossa percepção, atingir o representado de maneira indireta:
'O Governo de FHC e do PSDB de João Leite ...'. Isso, contudo, não obstou a
ofensividade das referências que a ele se fizeram.

Ante tudo o que se expôs, manifesta-se o Ministério Público Eleitoral pela
procedência da representação, para o fim de se impelir aos responsáveis - Célio de
Castro, do Partido Socialista Brasileiro - as sanções correspondentes ao
descumprimento da regra do art. 73, da Lei n°9504197.

Requer, outrossim, remessa de cópia dos autos à Policia Federal, para a instauração
de inquérito policial, com vistas à apuração da prática do crime tipificado no art. 325
do Código Eleitoral, e sua autoria".

Sr. Presidente e Srs. Deputados, esperamos a justiça. Enfrentamos na campanha
uma máquina administrativa, uma campanha suja como essa feita pelo Sr. Célio de
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Castro com todo esse material. Existem outras representações tramitando, e espero
que também tragam a oportunidade de termos novos inquéritos policiais e possamos
apurar todas as responsabilidades de pessoas que fazem política como o Sr. Célio de
Castro, lamentavelmente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2'
Parte da reunião, com a 1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência determina, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, a

anexação do Projeto de Lei n° 1.404/2001, da Deputada Elaine Matozinhos. ao
Projeto de Lei n° 845/2000, da Deputada Maria Olivia, por guardarem semelhança
entre si; e deixa de receber, por perda de objeto, requerimento da Deputada Elaine
Matozinhos, em que solicita o encaminhamento do Projeto de Lei n° 1.404/2001 ao
exame da comissão seguinte a que foi distribuído.

Mesa da Assembléia, 10 de abril de 2001.
Wanderley Avia, 2°-Secretário no exercício da presidência.

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

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 55' Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei no

s 1.281/2000, do Deputado Ivair Nogueira; 1.282/2000, do
Deputado Ambrósio Pinto; 1.28512000, do Deputado João Pinto Ribeiro; 1.287 e
1.294/2000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 1.298/2000, do Deputado Paulo
Pettersen; 1.301/2000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 1.307/2000, da
Deputada Maria Olivia; 1.309/2000, da Deputada Elbe Brandão; 1.312/2000, do
Deputado Bené Guedes; 1.315, 1.317 e 1.318/2000, do Deputado Paulo Piau e
1.320/2000, do Deputado Amilcar Martins, e de Transporte - aprovação, na 65
Reunião Ordinária, dos Requerimentos no

s 2.036/2001, do Deputado Dimas
Rodrigues, e 2.044/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz, e rejeição do Requerimento
n°2.071/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XVI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Alencar da Silveira
Júnior, em que solicita a inclusão em ordem do dia do parecer pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n°1.335/2000; e, nos termos do inciso XVI do
art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em
que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.342/2000 (Arquive-se o
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projeto-).

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos dos Deputados Mauri Torres, em que solicita a suspensão das
atividades legislativas no dia 12 do corrente; Dinis Pinheiro, em que solicita seja o
Projeto de Lei n° 1.052/2000 distribuído à Comissão de Justiça, em 2° turno (Cumpra-
se.); e Maria Olivia, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
192199 (Arquive-se o projeto).

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, que já não há mais quórum para
votação. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, em que solicita a
palavra pelo art 70 do Regimento Interno para, nos termos de seu § 1°, transferi-Ia ao
Deputado João Pinto Ribeiro. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado João Pinto Ribeiro-

0 Deputado João Pinto Ribeiro* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na madrugada de
sexta-feira um grupo de moças e rapazes tomaram um susto enorme no local que
escolheram para passar algumas horas felizes, cantando e dançando com seus amigos.

Na periferia de Belo Horizonte, no Bairro Etelvina Carneiro, onde tenho grandes
amigos e a satisfação de desenvolver laços construtivos nos campos do trabalho e do
lazer, estava sendo lançada urna casa noturna, cuja atração seria o "videokê". Naquela
noite, havia muita animação, risos e música no ambiente, quando o inesperado
aconteceu. Um grupo de jovens enlouquecido por algum tipo de revolta ou mesmo a
influência nociva de substâncias químicas invadiu o recinto chutando a porta e
desfechando tiros de revólver para todos os lados. Terror, confusão, gritos, um caos.
Logo depois da terrível surpresa, quando conseguiram cair em si, os presentes foram
ver o que havia acontecido. Por um verdadeiro milagre de Deus, ninguém foi ferido
gravemente, apesar de as balas passarem de raspão, deixando marcas superficiais nos
corpos daquelesjovens traumatizados.

Esse final feliz, entretanto, não é a regra, é a exceção, pois o que vem acontecendo
quase todos os dias, como comprovam as notícias de jornais, rádios e televisões, é
uma seqüência de fatos violentos, nos quais pessoas inocentes são feridas,
brutalizadas, encontrando até a morte pelas mãos de marginais, muitos deles jovens
desencaminhados.

Não estou trazendo nenhuma novidade para vocês. Na verdade, essa tragédia está se
tomando rotina diante dos olhos perplexos da população, que não sabe como reagir
nem encontra meios de se defender. Estou aqui hoje para levantar a minha voz,
unindo o meu sentimento ao de todos os que estão clamando contra essa calamidade,
para cobrar decisões e atitudes das autoridades, somando também a minha
participação aos ingentes esforços realizados pela Assembléia de Minas no sentido de
estudar o problema e oferecer propostas para resolvê-lo. Não podemos aceitar que
gente de bem continue morrendo de maneira estúpida, provocando um rastro de dor
no seio das famílias com o aumento da desgraça, com o aumento de descrença no
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Governo, nos poderes constituídos e nas instituições.

Precisamos reunir forças e buscar recursos onde eles estiverem para estudarmos o
problema e encontrar novas soluções em iniciativas simples, que funcionem mesmo,
que contribuam para prevenir essas dificuldades, até mesmo vencendo-as.

Estou ciente de tudo o que tem sido tentado nessa direção, sei também que não será
fácil e nem rápida qualquer vitória nesse campo. Apesar disso, estou convencido da
tremenda necessidade, da urgência mesmo, de conseguirmos qualquer melhoria para
essa situação.

Acredito que podemos dar alguns passos, tenho certeza de que algo pode ser feito
desde já, para acrescentar colaboração nova no conjunto de ações que buscam provar
que a segurança não é fantasia.

Penso, em primeiro lugar, em providências imediatas, que, em si mesmas, poderiam
contribuir para o decréscimo da onda de violência e criminalidade praticada
principalmente por jovens excluídos. O controle de armas precisa ser mais eficiente.
Os órgãos comprometidos com a segurança pública devem desenvolver novas
técnicas e ações que resultem em operações inteligentes e eficazes na localização das
raízes do problema, coibindo o comércio ilegal de armas de fogo e artefatos perigosos
e reprimindo o seu uso ao máximo, especialmente nas imediações dos
estabelecimentos de ensino, nos eventos populares e ambientes recreativos onde a
nossa juventude procura diversão e lazer.

Outra sugestão a ser examinada consiste na utilização dos recursos do FAT - Fundo
de Amparo ao Trabalhador -, do Ministério do Trabalho, a fim de organizar cursos
educativos e profissionalizantes para os internos de penitenciárias, preparando-os para
uma volta ao convívio da sociedade com mais chances de adaptação.

Estou certo de que o circulo vicioso - crime, cadeia, crime de novo - pode ser
quebrado. Se conseguirmos oferecer alternativa positiva às pessoas que caíram na
situação infeliz de uma vida fora da lei, creio ser possível a sua recuperação pessoal e
social. Não escolheram o caminho marginal. Apesar de terem nascido e vivido em um
meio adverso, onde a ignorância e a miséria denunciam os erros de administrações
públicas equivocadas ou o descaso de parcela egoísta da elite, esses humanos também
anseiam por uma vida normal. Precisamos garantir-lhes oportunidades de educação e
trabalho, com o que reconquistarão o respeito por si mesmos e pelos outros, a
dignidade e a sagrada esperança de uma vida feliz.

A Deputada Maria Olivia (em aparte) - Estou ouvindo as palavras de V. Exa. e
volto à semana passada quando =jovem colega de meu filho, Alexandre, com 25
anos, engenheiro, teve a vida tirada por marginais que queriam apenas levar um toca-
fitas. Nós, mães, já não temos paz neste Estado. Nossos filhos saem às mas, e não
sabemos o que acontecerá. A criminalidade chegou a um grau de desrespeito tal, que
não sabemos até onde chegaremos. Aquele jovem estudou com tanta dificuldade,
formou-se, saiu para passear com a namorada, e jamais voltará.

0 senhor está de parabéns. Estou representando todas as mães do Estado, para dizer
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que já não temos paz. Não sabemos até quando agüentaremos tanta criminalidade.
Muito obrigada.

O Deputado João Pinto Ribeiro* - Agradeço à Deputada Maria Olivia pelo aparte,
que engrandece nosso pronunciamento. Nossa expectativa é a de que algo novo possa
acontecer no País, para barrar tanta violência. A cada dia que passa, a situação piora.
Antes era apenas a cidade do Rio de Janeiro, mas, hoje, o mesmo ocorre com a nossa
e tantas outras. Portanto, é preciso darmos as mãos a fim de encontrar solução que
possa minimizar tanta agressão à vida.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado. Estou ouvindo
atentamente o pronunciamento de V. Exa. Trata-se de uma reflexão muito profunda.
Se voltarmos os olhos para o passado, verificaremos que a família é a célula "mate?'
da sociedade. V. Exa. expôs fatos que nos preocupam. A Deputada Maria Olivia
acabou de dar o testemunho da perda de um grande amigo. P que podemos fazer?
Como poderemos buscar uma solução urgente e emergente? E muito importante que
nós, Deputados desta Assembléia Legislativa, que é o símbolo de Minas Gerais e um
exemplo para o Brasil, unamo-nos contra a violência. Parabenizo V. Exa. por essa
iniciativa. Trabalharemos juntos nas ruas, nas escolas e nas igrejas, buscando o
envolvimento da sociedade, em prol das pessoas que ficam perambulando pelas ruas
de Belo Horizonte.

Há poucos dias, discutíamos sobre o trabalho infantil. Mais ou menos 70% das
crianças ficam pelas ruas, tentando explorar a vida alheia, talvez, deixando vítimas de
assaltos. V. Exa. está de parabéns, ilustre Deputado João Pinto Ribeiro. Há muito,
esperávamos por essa iniciativa. Como pai de um adolescente de 17 anos, que reside
comigo em Belo Horizonte, preocupo-me com essa situação. Falo em nome de todos
os pais de Minas Gerais. A responsabilidade é nossa, do Governo, do Ministério
Público, do Executivo, do Legislativo e de todos os Poderes, irmanados por um
sentimento de paz, para que a família seja preservada e a vida, acima de tudo, seja
respeitada.

V. Exa. expôs essa situação com muita profundidade. A Comissão do Trabalho
coloca-se à disposição de V. Exa. para fazer um debate sobre esse assunto, junto com
a Comissão de Direitos Humanos. Faremos com que esta Casa vá à Igreja, às ruas e às
escolas, para pregar a paz. E impossível conviver com isso. Solidarizo-me com V.
Exa. A dor dos pais é nossa também, porque temos uma representatividade e um ônus
e temos de prestar contas a Deus e ao povo mineiro. Parabéns e conte conosco nesse
trabalho. Se Deus quiser, procuraremos aliviar essa situação para que possamos evitar
mais sofrimento para as famílias mineiras.

O Deputado João Pinto Ribeiro* - Agradeço as palavras de incentivo - que retratam
bem o problema - do ilustre Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Como disse, precisamos
solidificar a família, que é a base da sociedade. Talvez, esteja faltando espiritualidade.
As pessoas estão se esquecendo de Deus. Obrigado pelo incentivo e por engrandecer
o meu pronunciamento.
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O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Deixo uma reflexão sobre a questão da

segurança. Quais são as origens e o porquê desse estado de insegurança que impera
principalmente nas capitais?

Temos vários fatores que contribuem para isso; entre eles, a desigualdade social.
Não basta o Estado aplicar todos os recursos no combate à violência, muito embora
isto seja necessário. Mas, ilustre Deputado, se não fizermos uma reestruturação na
economia do Pais, de modo que todos tenham condições de viver dignamente, a
violência imperará. O Pais encontra-se à beira do caos justamente em razão da
desigualdade social, da falta de oportunidades, de escola, de emprego, o que leva o
povo ao desespero. Dia virá que, se o Estado não reestruturar seu sistema econômico,
gastaremos todo o orçamento no sistema de segurança, e não conseguiremos estancar
a violência.

A responsabilidade na reversão dessa situação pesa sobre os ombros do Poder
Legislativo, que faz a destinação da aplicação dos recursos, pela votação do
orçamento. Temos a chave, ou pelo menos, parte da chave, para solucionar esse grave
problema, destinando a aplicação dos recursos aos setores prioritários para a melhoria
das condições de vida do nosso povo.

Esperamos que o pronunciamento de V. Exa. encontre eco e surta o efeito que
desejamos. Obrigado.

O Deputado João Pinto Ribeiro* - Agradeço o aparte do atuante Deputado Chico
Rafael, que muito contribui com o nosso pronunciamento.

Alio-me a todos os companheiros que se preocupam com essa tragédia dos nossos
dias e as pessoas e entidades sintonizadas com o ideal da paz.

Tenho levantado a bandeira da paz em todas as iniciativas, pronunciamentos,
palestras e encontros com a comunidade. Sempre que posso, convido as pessoas a
viver em harmonia, a se esforçar para conviver melhor. Está aí, para mim, a base de
todo progresso individual e coletivo.

E preciso que aprendamos a viver como irmãos.
Estou disposto, mais do que nunca, a participar de uma cruzada, de uma verdadeira

empreitada de enfrentamento desse desafio, pois tenho a consciência de que o poder
público e as entidades não governamentais que estão combatendo essa batalha
necessitam do apoio e da participação de todos: dos meios de comunicação, dos
homens da ciência e da tecnologia, dos empresários e trabalhadores, das lideranças
filosóficas e religiosas.

O ideal é nobre, no entanto o desafio é imenso. Por isso, precisamos nos unir como
verdadeiros irmãos, como membros de uma grande família, para construir um mundo
onde a paz seja a verdadeira base de um progresso mais justo e bem distribuído para
todos. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.119/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo alterar a denominação do Estádio Governador Magalhães Pinto.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a proposição foi
publicada no "diário oficiar' e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de
ser apreciada preliminarmente, quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposta de lei intenta prestar homenagem ao saudoso comentarista de futebol

Osvaldo Evangelista - mais conhecido por Osvaldo Faria -, emprestando-lhe o nome
para passar a denominar o estádio carinhosamente chamado de Mineirão.

Para tanto, é necessário alterar sua atual denominação, vale dizer, é mister que se
retire a honraria outorgada à eminente figura política de âmbito não só estadual, mas
também nacional, que foi o Sr. Magalhães Pinto.

Ora, é entendimento consensual de que o poder público, ao prestar homenagem a
uma determinada pessoa, o faz tendo em vista a perenidade da ação, pois se assim não
fosse, estaríamos sujeitos a um estado de instabilidade jurídica. Em outras palavras, a
prestação de homenagem tem caráter de continuidade temporal, a menos, é claro, que
algum novo fato histórico, devidamente comprovado, venha a desabonar a pessoa
homenageada, tornando-a merecida de denominar próprio público. Não é o que
acontece nesse caso.

Vale lembrar que esse entendimento é, de certo modo, implicitamente corroborado
pela Lei n° 13.408, de 21112/99, que dispõe sobre a denominação de estabelecimentos,
instituições e próprios do Estado, pois, em nenhuma parte, faz referência ou previsão
de se retirar a homenagem concedida a um cidadão para atribuí-Ia a outro. Em síntese,
essa lei determina que a escolha da denominação deve recair em nome de pessoa
falecida e que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade. Dessa observação, resulta que, se há intenção de se perpetuar
o nome de certa figura, há de se fazê-lo adotando-o para denominar as referidas coisas
públicas que ainda estão por ser denominadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.119/2000.
Sala das Comissões. 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo - Rêrnolo
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Aloisa

PARECER PARA TURNO CINICO DO PROJETO DE LEI N°1.353/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Mutum, com sede nesse município.

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 22/2/2001, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188,
c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7198, para que uma entidade seja

declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter em sua diretoria pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em funcionamento
há mais de dois anos.

Observando a documentação juntada ao processo, constatamos que a referida
Associação preenche os requisitos legais, tornando-se, pois, habilitada ao título
declaratório proposto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.353/2001 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001 -
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Dilzon Meio - Rêmolo Aloise - Ermano

Batista-
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.356/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Sebastião Costa, objetiva declarar
de utilidade pública o Centro Recreativo e Social de Inhapim - CRESCI -, com sede
nesse município.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e, apresentou-lhe a
Emenda n° 1. Vem, agora, o projeto a este colegiado para deliberação conclusiva,
consoante o previsto no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, com sede no Município de Inhapim, é sociedade civil e possui

como meta promover a integração de pessoas no mercado de trabalho por meio de
diversos cursos profissionalizantes. Conforme consta em seu estatuto, presta
assistência ao inativo e a seus associados, além de oferecer-lhes atividades
socioculturais. Presta, dessa maneira, bons serviços à comunidade.

Em virtude da natureza eminentemente social do CRESCI, entendemos que a
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pretensão de se lhe conceder o título, proclamando-o de utilidade pública, é justa e
oportuna.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.356/2001 com a

Emenda no i, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.394/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Pedro Pinduca, o projeto de lei em tela tem por escopo

seja instituído o Dia da Solidariedade no Estado, a ser comemorado anualmente no
sábado mais próximo do dia 9 de agosto.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a proposição foi
publicada no "Diário do Legislativo" e, a seguir, distribuída a este órgão colegiado, a
fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e
legal.

Fundamentação
A matéria de que trata o projeto de lei é de competência reservada aos Estados

membros da Federação, consoante os arts. 22 e 25, § 1°, da Constituição da
República.

O fato é que, enquanto o art. 22 enuncia as matérias legislativas de iniciativa
exclusiva da União, sem fazer qualquer referência à instituição de data comemorativa,
o mencionado parágrafo detennina que aos Estados são reservadas as competências
que não lhes sejam vedadas pela Carta Magna.

Vale lembrar que a proposta tem caráter eminentemente cívico, porquanto pretende
estimular ações do poder público com o envolvimento voluntário de empresas,
organizações não governamentais e da sociedade como um todo, em prol da
população menos favorecida. Há de se ressaltar também que o Poder Executivo, por
meio da Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente,
incumbir-se-á de regulamentar a futura lei, o que está perfeitamente de acordo com o
ordenamento jurídico no que respeita à competência atribuída ao Poder Executivo.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.39412001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Melo - Ermano

Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.397/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela tem por

objetivo criar a Medalha Especial 500 Anos - Rio São Francisco.
A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", de 8/3/2001 e, a seguir,

encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o texto da proposição, a medalha que se pretende criar será editada

uma única vez, concedida em data comemorativa do descobrimento do rio São
Francisco - 4 de outubro - e destinada a galardoar as pessoas fisicas ou jurídicas que
tenham contribuído ou estejam contribuindo para a preservação da bacia hidrográfica
do mencionado rio.

Com a criação dessa honraria, objetiva-se, a uni só tempo, marcar uma data
relevante para o Estado onde se localiza o nascedouro do rio e, por outro lado, prestar
homenagem ás pessoas fisicas ou jurídicas cujo empenho em prol da proteção
ambiental da bacia seja considerado relevante.

A análise da pertinência ou não da iniciativa de membro do parlamento estadual de
instituir condecoração leva-nos, de pronto, à consideração de dois dispositivos da
Constituição da República, dada a inter-relação de seus conteúdos normativos. O
primeiro é o § 1° do art. 25, segundo o qual são reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal. O outro é o art.
22, que relaciona as matérias legislativas de competência privativa da União. Nesse
ponto, inexiste referência à competência de que se ocupa a proposição em análise.
Infere-se, portanto, que ela dispõe sobre assunto cuja natureza é de competência
legislativa reservada às unidades federativas, daí a consideração de que é lícita, no
caso, a deflagração do processo legislativo por membro do parlamento estadual.

O projeto de lei sob comento pretender instituir homenagem às pessoas que
contribuíram para a defesa da preservação da bacia hidrográfica do rio São Francisco,
tendo elas também, por extensão, contribuído para a manutenção da qualidade
ambiental, objetivo colimado pela Lei n° 9.583, de 616/88, que institui a Medalha do
Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais. Entretanto, achamos não ferir a matéria
os ensinamentos da ciência jurídica sobre as normas legais, principalmente no que
tange a inovação no ordenamento jurídico.

Trata-se, a bem da verdade, de norma de caráter temporário, restritiva em seu
universo no que se refere à questão ambiental, mas que traz em seu texto o término de
sua vigência, a data de expiração de sua eficácia, servindo apenas para marcar uma
data relevante para o Estado. Não dependendo, pois, de revogação posterior, e tendo
cessada sua vigência consumado o lapso de tempo proposto, não consideramos estar o
projeto instituindo norma que duplique o que já está disposto no acervo normativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei n° 1.397/2001, na forma original.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio - Ermano

Batista.
PARECER PAPA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.412/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei sob análise, do Deputado Gil Pereira, pretende declarar de utilidade
pública a Creche Centro Infantil União, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu por sua juricidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a
esta Comissão para deliberação conclusiva, de acordo com o estabelecido no art. 103,
1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Centro Infantil União é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos,

que atende a todos os requisitos legais impostos para o fim objetivado na proposição.
Tem por finalidade acolher, orientar e educar crianças carentes de 2 a 16 anos,

estimulando seu senso crítico e criativo, levando-as a se comprometerem com a
história de seu tempo a partir de uma postura nitidamente cristã.

Fica demostrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição a tona merecedora
do título declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.412/2001 na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2001.
Adelino de Carvalho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.424/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, dó Deputado Adelino Carneiro Leão, pretende declarar

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Itapagipe, com sede nesse município.

Publicada em 16/3/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Examinada a documentação anexa ao referido projeto, concluímos que a entidade

mencionada se encontra em conformidade com o disposto na Lei n° 12.972, de
27/7/98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e estabelece os requisitos
necessários à sua efetivação.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação da proposta de lei ora analisada.
Conclusão
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei n° 1.42412001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende. Presidente - Ermano Batista, relator - Dil.zon Meio - Rémolo

Ajoise.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.43512001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é da Deputada Maria José Haueisen e tem por escopo
declarar de utilidade pública o Lar Maria Clara, com sede no Município de Contagem.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a este órgão colegiado para
receber parecer, de acordo com o estabelecido no art. 102, III. "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados da Lei n°

12.972, de 2717198.
Tendo em mente tais exigências e procedendo-se à leitura da documentação que

instrui o processo, inferimos que a entidade interessada no título declaratório de
utilidade pública cumpriu fielmente as exigências legais para a consecução de tal fim,
fato que nos leva a considerar a inexistência de óbice à aprovação do projeto de lei
sob comento.

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

Projeto de Lei n°1.43512001 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende. Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista - Rémolo

Aio ise.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.447/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo dar nova denominação à Escola Estadual Kennedy, localizada no Município
de Belo Horizonte.

Nos termos dos arts. 188 e 102, ii, "a", do Regimento Interno, a proposição foi
publicada no "Minas Gerais" e a seguir encaminhada a este órgão colegiado a fim de
ser apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A medida de que se ocupa o projeto de lei está sujeita às normas emanadas da Lei

n° 13.408, de 21/12/99, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição e próprio público do Estado. Entre elas, destacam-se as contidas nos arts.
1° e 2°, por estabelecerem que o nome de tais entes públicos será atribuído em lei e
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sua escolha recairá no de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade. Ademais, será observada a
correlação entre a destinação do próprio ou da instituição públicos que se pretende
denominar e a área em que se tenha destacado o homenageado, se pessoa de projeção
em âmbito local.

No caso sob comento, pretende-se homenagear a saudosa profissional da área
educacional que foi a Profa. Anita Brina Brandão. Cumpre esclarecer que as
mencionadas exigências legais foram plenamente atendidas, porquanto a
homenageada teve a vida sempre dedicada ao magistério, foi a primeira Diretora da
Escola Estadual Keneddy, permanecendo nesse cargo por mais de 35 anos e
contribuiu decisivamente para a organização e a expansão desse educandário.

Apesar de inexistir óbice de natureza jurídica à aprovação do projeto, cumpre-nos
apresentarmos-lhe emenda com o fim de adequar o art. 1° à boa técnica legislativa, o
que será feito na pane final desta peça.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.44712001 com a seguinte Emenda n° i.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Passa a denominar-se Anita Brina Brandão a Escola Estadual Kennedy,

localizada no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio - Erinano

Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°321/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em tela tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Sapucai o imóvel
que especifica.

A proposição foi distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça,
que perdeu o prazo para emitir parecer.

Com fundamento no art. 140 do Regimento Interno desta Casa, a proposição foi
remetida a este órgão colegiado, ao qual compete apreciar a matéria, atendo-se aos
limites estatuídos pelo art. 102, VII, "d", do mesmo diploma.

Fundamentação
A proposição refere-se à necessária autorização legislativa para que o Poder

Executivo possa doar ao Município de Santa Rita do Sapucai imóvel constituído de
terreno com área total de 23,59ha, atendendo á imperiosa necessidade da
municipalidade de ampliar seu parque industrial, possibilitando, assim, a abertura de
novas vagas de trabalho.
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Com base em oficio da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

Administração, verifica-se que o imóvel está vinculado à Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, que se manifestou
contrária à doação proposta, por estar o referido bem ocupado pelo Centro
Educacional Cel. Francisco Moreira.

Estando o imóvel afetado, ou seja, com destinação pública, produz-se uma
conseqüência jurídica ao incorporar a coisa ao domínio público, submetendo-a às
vedações decorrentes de normas legais de natureza administrativa, principalmente no
que se refere à alienabilidade.

Entretanto, atentando-se para a área total do imóvel, verificamos que o referido
Centro Educacional ocupa uma parte pouco significativa do terreno, não impedindo a
doação do excedente e muito menos que ele atinja o objetivo maior que o município
pretende implementar.

Dessa forma, entendemos ser de relevante interesse público a autorização
pretendida.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o ordenamento jurídico
estabelece a necessidade de autorização legislativa quando da movimentação do ativo
permanente dos entes públicos, pois a matéria está subordinada à fiscalização
patrimonial, que tem por objetivo o controle da situação e da modificação do
contingente de bens imóveis que constituem o patrimônio público. Por outro lado, a
proposta apresentada pelo projeto de lei em tela não causa impacto na lei
orçamentária, não constituindo acréscimo, nem diminuição de receita, nem
incremento de despesa. Ocasiona apenas redução do ativo permanente do Tesouro
Estadual, sem, entretanto, deixar de integrar o patrimônio público, pois passará ao
domínio do município.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°321/99, com

a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA No 1

Acrescente-se ao "caput" do art. 1" do projeto, após o nome "Santa Rita do
Sapucai", a expressão "parte do".

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Ivair Nogueira. Presidente - Dilzon Meio, relator - Rogério Correia - Eduardo

Brandão.
PARECER PARA O l' TURNO DO PROJETO DE LEI N° 979/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 111/2000, o Governador do Estado encaminhou a esta
Casa o projeto de lei em epígrafe, que revoga disposição legal sobre o transporte de
preso provisório ou condenado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 415/2000, a proposição foi distribuída a
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esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e legalidade, nos termos do art. 188. c/c O art. 102,111. "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame revoga o art. 1° e seus parágrafos da Lei n° 13.054, de

23/12/98, com a modificação introduzida pela Lei n° 13.396, de 9/12/99.
O dispositivo que se pretende revogar atribui à Secretaria de Estado da Justiça e de

Direitos Humanos a competência para o transporte do preso provisório ou condenado,
nas hipóteses legais de transferência, saída ou remoção de estabelecimento penal. O
parágrafo único, transformado em § 10 pela Lei n° 13.396, determina que a Polícia
Militar de Minas Gerais oferecerá escolta ao transporte do preso, quando a segurança
assim o exigir, e o § 2°, acrescentado pela mesma norma, prevê a implementação do
disposto no "caput" da Lei n° 13.054 a partir de 1°/1/2000.

Ao dispor sobre a competência concorrente, o art. 24 da Constituição da República
estabelece:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

- direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;".
Minas Gerais já se valeu várias vezes dessa prerrogativa, uma delas para se colocar

em vigor a Lei n° 11.404, de 25/1/1994, contendo as normas de execução penal, e
outra para se editar a própria lei cujo axt 1° se pretende revogar.

O art. 65 da Carta Estadual dispõe:
"Art. 65 - A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou

comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de
Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos definidos nesta Constituição".

Ao encaminhar a esta Casa o projeto de que nos ocupamos neste parecer, o
Executivo se manteve fiel às regras de iniciativa privativa contidas na Lei Maior do
Estado. Não vemos, portanto, na proposição vicio formal de inconstitucionalidade.
Há, entretanto, outros aspectos a considerar. Ao definir os direitos e deveres
individuais e coletivos, a Carta Magna assegura aos presos o respeito à integridade
física e moral. A totalidade dos cidadãos, o texto constitucional garante a prestação da
tutela jurisdicional e a plenitude do direito de defesa.

Ocorre que a CPI do Sistema Penitenciário, constituida nesta Casa, mostrou
algumas situações em que esses direitos não eram respeitados.

A presença de preso, condenado ou aguardando julgamento, nos atos processuais,
mormente nas audiências, decorre de um preceito legal obrigatório que deriva
diretamente do mandamento constitucional. Na falta de um órgão estatal incumbido
institucionalmente do transporte do réu, essa presença ficava na dependência da boa-
vontade da Polícia Militar.

Da mesma forma, presos em condições de ocupar vagas no sistema penitenciário
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eram mantidos em celas com lotação muito acima do recomendado por falta de
transporte que oferecesse a eles os requisitos mínimos de higiene, salubridade e
dignidade, sem comprometer a segurança da sociedade. Aliás, lê-se, no art. 152 da Lei
n°11.404:

"Art. 152 - É proibido o transporte de sentenciado em más condições de
iluminação, ventilação ou em qualquer situação que lhe imponha sofrimento fisico".

Além disso, a assistência médica e hospitalar aos detentos era seriamente
prejudicada pela mesma espécie de problema.

O art. 1° da Lei n° 13.054 veio suprir uma lacuna legal ao atribuir à Secretaria de
Estado de Justiça e Direitos Humanos uma tarefa que, ao que sabemos, mais se
aproxima de suas competências do que das de qualquer outro órgão.

A Lei n° li .404 determina em seu art. 70:
"Art.70 - A Superintendência de Organização Penitenciária Estadual, órgão

integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Justiça, tem por objetivo
assegurar a aplicação da Lei de Execução Penal, a custódia e a manutenção do
sentenciado e do preso provisório, garantindo-lhes o respeito à dignidade inerente à
pessoa".

Revogar esse dispositivo, simplesmente, sem previsão de quem deva assumir a
atribuição do transporte dos presos, significa retrocesso. Dar um prazo para que o
Estado se capacite a cumprir o dispositivo nos parece o mais razoável.

Conclusão
Diante dessas razões, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n°979/2000 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dá nova redação ao § 2° do art. 1° da Lei n° 13.054, de 23 de dezembro de 1998,
que dispõe sobre o transporte de preso provisório ou condenado e dá outras
providências.

Art. 1' - O §2° do art. l 0 da Lei n° 13.054, de 23 de dezembro de 1998, modificada
pela Lei n° 13.396, de 9 de dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:

1°- .....................................................................
§ 2° - A implementação do disposto neste artigo dar-se-á até 10 de janeiro de

2003.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza Cruz -

Dilzon Meio - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 990/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em epígrafe estende o

programa de alimentação escolar gratuita aos alunos do ensino médio e dos
programas de educação de jovens e adultos.

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

Posteriormente, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
manifestou-se pela aprovação da proposição, na forma desse substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua
competência.

Fundamentação
O Estado, nos termos da Lei n° 11.871, de 21/8/95, já mantém programa de

alimentação escolar destinado aos alunos de creches e de classes da educação pré-
escolar, do ensino fundamental e da educação especial, matriculados nos
estabelecimentos de ensino da rede pública estadual. Entretanto, os alunos do ensino
médio e dos programas de educação de jovens e adultos não são contemplados com
esse beneficio.

O projeto de lei em pauta tem por objetivo, exatamente, preencher essa lacuna,
estendendo a merenda escolar àqueles alunos.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Educação, o custo da merenda
escolar por aluno e por dia é da ordem de RS0,1 3.

Para o ano em curso, o orçamento do Estado contempla dotação de R$
54.499.000,00 para a alimentação escolar, sob a rubrica 12 306 501 2.562 0001, no
âmbito da Secretaria da Educação. Esse valor tem por meta atender a 2.096.154
alunos. Considerando-se que o ano letivo tem 200 dias, chega-se àquele valor unitário
da merenda escolar.

De acordo com o Censo Escolar, no ano passado, estavam matriculados na rede
pública estadual 843.018 alunos no ensino médio e 2.839 alunos nos programas de
educação de jovens e adultos. No presente ano, a meta é atender a 945.589 alunos no
ensino médio. Para o ano vindouro, façamos uma estimativa de 1.000.000 de alunos a
serem beneficiados pelo projeto de lei. Isso, conjugado com aquele custo unitário, nos
conduziria a um custo anual da ordem de R$26.000.000,00.

Entendemos que esse custo será amplamente suplantado pelos beneflcios advindos
da medida, de relevante fim social, visto que, segundo a própria Secretaria da
Educação, o rendimento escolar e o sucesso no processo de aprendizagem dependem
do padrão alimentar e das condições nutricionais e de saúde.

Ademais, entendemos que a Carta Magna mineira, no seu art. 196, preconiza que o
Estado forneça merenda escolar aos alunos do ensino médio e dos programas de
educação de jovens e adultos. Assim é imperioso acolher a matéria.

Todavia, estamos executando uma lei orçamentária em que se equilibram receitas e
despesas, e essa harmonia poderia ser comprometida com a imediata assunção de



304
nova obrigação.

Por outro lado, é mister um planejamento para ampliação do programa de merenda
escolar, tendo em vista o aumento dos seus custos. Deve-se incluir, previamente, a
respectiva dotação no orçamento do Estado, ocasião em que esses custos serão
compatibiizados com as demais despesas e receitas públicas. Entendemos, também,
que não haverá dificuldades para a acomodação de uma despesa da ordem de
R$26.000.000,00 dentro de um orçamento da ordem de R$18.000.000.000,00.

Ademais, para a implementação do pro grama em pauta, do ponto de vista
administrativo, deve haver um lapso de tempo, visto ser necessária a alocação de
recursos humanos e materiais, realização de licitação e a adoção de outras medidas
cabíveis

Tendo em vista esses fatos, propomos que o programa em tela seja efetivado
somente após a sua inclusão na lei orçamentária. Nesse sentido, apresentamos a
Emenda n° 1, apresentada na conclusão desta peça opinativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 990/2000 no 1°

turno, na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA No 1
Acrescente-se ao art. 2° do Substitutivo n° 1 o seguinte parágrafo:
"Art.2°- .....................................................................
Parágrafo único - Os beneficios decorrentes desta lei serão concedidos após a

inclusão, na lei orçamentária, da dotação correspondente, observados os arts. 15, 16 e
17 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.".

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Ivair Nogueira. Presidente - Eduardo Brandão, relator - Dilzon Meio - Rogério

Correia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.15512000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a proposição em estudo tem por
objetivo proibir o uso de pipa com linha cortante em áreas públicas e comuns do
Estado.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 e 2, que
apresentou.

Em seguida, foi a matéria distribuída à Comissão de Direitos Humanos, que opinou
por sua aprovação com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.
188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição ora em análise visa a coibir o uso de pipas com linhas cortantes

em áreas públicas e comuns no Estado e imputa ao transgressor penalidades
pecuniárias, cujos valores variam de um a dez salários mínimos vigentes.

A mídia tem trazido ao conhecimento de toda a sociedade inúmeros casos, muitos
deles fatais, de transeuntes e até motociclistas que se viram subitamente atingidos por
essas linhas. O uso de linhas cortantes vem transformando o simples e prazeroso ato
de empinar uma pipa numa prática altamente perigosa.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu acurada análise da matéria,
oferecendo-lhe as Emendas n°s 1 e 2, procurando, assim, sanar impropriedades
detectadas, adequando a proposição à legislação vigente.

Quanto aos aspectos financeiro-orçamentários, a proposição não encontra nenhum
óbice à sua aprovação; pelo contrário, sua consecução representará ingresso de
recursos para os cofres estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.155/2000 no

1 turno, com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Jvair Nogueira. Presidente - Rogério Correia, relator - Dilzon Melo - Eduardo

Brandão.
PARECER PARA O l O TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.210/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o Projeto de Lei n° 1.210/2000 visa a
alterar a Lei n° 10.366, de 28/12190, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo", o projeto de lei em exame foi distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo que
apresentou.

Vem o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito, na forma do
art. 188, c/c o art. 102, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a alterar a Lei n° 10.366, de 28/12/90, que dispõe

sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM -, autarquia que tem a finalidade de assegurar a prestação previdenciária a seus
beneficiários.

A previdência social integra, no sistema constitucional pátrio, a seguridade social,
ao lado da saúde e da assistência social. No tripé que compõe a seguridade social, a
previdência é a única que se caracteriza pela exigência de contribuição do segurado
para que faça jus aos beneficios previstos em lei. Subjazem à previdência social os
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valores da segurança e da solidariedade. A contribuição regular do segurado
permite que ele tenha a certeza de que, se lhe acontecer que fique prejudicada a sua
força de trabalho, as pessoas que dele dependam não ficarão desassistidas. Por outro
lado, a contribuição de todos não é redistribuída de forma igual, mas privilegia os
mais necessitados.

Com a modificação da Lei n° 10.366, almejada pelo projeto em exame, pretende-se,
notadamente, alterar o rol dos dependentes do segurado, inspirando-se o autor nas
alterações promovidas no IPSEMG, regulado pela Lei n°9.380, de 1986.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo, aperfeiçoando a
proposta em aspectos pontuais, para adequá-la aos princípios constitucionais, em
especial ao da igualdade.

Neste parecer, parte-se do substitutivo daquela Comissão para se aperfeiçoar o
projeto e se ajustá-lo ao texto da lei alterada. Nesta matéria, é preciso lembrar,
contudo, que são os próprios segurados que mantém o Instituto e a inclusão de
beneficiados poderá implicar a elevação da contribuição. Por isso, a ampliação do rol
de beneficiados indiretos deve ser feita com parcimônia, cautela e de forma criteriosa.

Uma das inovações do projeto é a inclusão da pessoa designada, menor de 18,
maior de 60 anos ou inválida, como dependente do segurado para fins de prestação
previdenciária. A figura do designado surgiu na legislação previdenciária para
possibilitar aos segurados estender a proteção oferecida pelos institutos ao enteado ou
ao companheiro, que, entre outros, foram posteriormente contemplados pelas
legislações federal e estadual. Desta forma, a razão do surgimento da pessoa
designada no direito previdenciário foi superada Por outro lado, a possibilidade de
que o segurado inclua outras pessoas que não tenham os vínculos jurídicos previstos
na lei amplia o número de beneficiários indiretos, podendo comprometer o equilíbrio
atuarial do Instituto. Tal opção visa a resguardar o interesse do conjunto dos
beneficiários, ainda que em detrimento de um ou outro que ocasionalmente poderia
usufruir da inclusão da pessoa designada, conforme proposta pelo projeto na forma
original.

A Constituição Federal estabelece a igualdade entre homens e mulheres como
direito fundamental, mas a aplicação deste principio caminha a passos lentos em
matéria previdenciária, uma vez que, passados tantos anos desde a sua promulgação, a
igualdade entre os gêneros não alcançou o seu ápice nesta matéria. Por isto, o estado
civil não deve ser uma condição para que as irmãs figurem como beneficiadas
indiretas do Instituto, devendo, pois, prevalecer a redação do texto em vigor.
Propomos, ainda a manutenção da regra que estabelece que os pais sejam
dependentes economicamente para gozar dos beneficios assegurados pelo instituto.

O projeto de lei em exame é oportuno ao atualizar a lei estadual, em face dos
avanços da legislação federal no que se refere à noção de união estável. O art. 1° da
Lei Federal n° 9.278, de 1996, que regulamenta § 3° do art. 226 da Constituição
Federal, estabelece que e "reconhecida como entidade familiar a (convivência
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duradoura. pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com
objetivo de constituição de família". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não se atém ao limite de cinco anos para caracterizar a convivência duradoura,
conforme se verifica na seguinte decisão: "O companheiro tem legítimo interesse de
promover ação declaratória (art. 3° do CPC) da existência e da extinção da relação
jurídica resultante da convivência durante quase dois anos, ainda que inexistam bens a
partilhar".

A união estável evidencia-se nem tanto pela extensão do tempo de convívio, mas
pelo desejo e pelo projeto do casal de se unir e constituir uma família. Assim,
bastaria, para os fins da lei em questão, a coincidência do endereço residencial e a
declaração do segurado de que vivem maritalmente.

Sendo assim, propomos a revisão do § 2° do art. 10 do Substitutivo n° 1, de forma a
contemplar os avanços da legislação federal sobre a matéria.

Vale salientar, ainda, que o § 4° do art. 17, que se pretende incluir na lei, não pode
ter caráter autorizativo, mas vinculativo, obrigando o IPSM a aceitar a inscrição do rol
de pessoas que menciona.

Em decorrência do conjunto de alterações propostas, apresentamos o Substitutivo n°
2.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.210/2000 na forma

do Substitutivo n° 2, que apresentamos, e pela rejeição do Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N°2

Altera os arts. 10 e 17 da Lei ri' 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe
sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
rPSM.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O "caput" e os § 1'e 2° do art. 10 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de

1990, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos §§ 3° a
6°, apresentados a seguir:

t	"Art. 10 - Para fins de prestação previdenciária, são dependentes do segurado na
seguinte ordem de preferência:

§ 1° - Panos fins previstos nesta lei, equipara-se ao filho:
- o enteado;

II - o menor que, por determinação judicial, se encontre sob a guarda do segurado e
não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação, só se admitindo mais

ff	de um quando tiverem relação de parentesco, até o terceiro grau, com o segundo;
III - o menor que se encontre sob a tutela do segurado e não possua bens suficientes

para o seu próprio sustento e educação.
§ 2° - Companheiro é a pessoa com a qual o segurado, na forma do § 3° do art. 226

da Constituição da República, convive na mesma residência, como se casados fossem,
conforme declaração por escrito do segurado ou sindicância social requerida pelo



308
interessado, ou a pessoa com quem se casa somente no religioso.

§ 3° - Os pais poderão concorrer com o cônjuge ou companheiro e com os filhos à
prestação previdenciária, mediante declaração escrita do segurado.

§ 40 - Para os fins deste artigo, entende-se como dependente economicamente a
pessoa que tiver renda inferior a três salários mínimos.

§ 5° - Não terá direito à prestação previdenciária o ex-cônjuge, separado
judicialmente ou divorciado, ao qual não tenha sido assegurada percepção de
alimentos nem o que houver incorrido em abandono do lar conjugal sem justo motivo,
declarado judicialmente por sentença transitada em julgado.

§ 6° - Para fins de assistência à saúde, a existência de uma categoria de dependente
não exclui a outra, observando-se a participação do segurado em seu custeio.".

Art. 20 - O art. 17 da Lei n° 10. 366, de 28 de dezembro de 1990, modificado pela
Lei n°11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes § 40,
5° 6°, 7° e 8°:

"Art. 17- ...................................................
§ 40 - o IPSM receberá a inscrição, pelo segurado compulsório, para fins de

assistência à saúde, das seguintes pessoas:
1 - ascendentes;
II - filho solteiro maior de vinte e um anos;
III - enteado solteiro maior de vinte e um anos;
IV - irmão solteiro maior de vinte e um anos e que depende economicamente do

segurado.
§ 50 - A assistência à saúde prevista no parágrafo anterior será assegurada mediante

o recolhimento de contribuição mensal a ser efetuado por meio de carnê ou similar ou
de desconto nos vencimentos do segundo.

§ 6° - O valor das contribuições, bem como os direitos e deveres do segurado serão
definidos em deliberação aprovada pelo Conselho Administrativo do IPSM.

§ 70 - As contribuições recolhidas na forma do § 50 ficam vinculadas ao
atendimento à saúde.

§ 8° - Para a fixação do valor das contribuições a que se refere este artigo, será
observado o equilíbrio atuarial e financeiro relativo ao beneficio.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação.
Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Cabo Morais - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.229/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho da Silveira, o projeto de lei em pauta tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a implantar, na rede pública hospitalar, o
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Programa de Prevenção e Tratamento da Obésidade e das Doenças dela
Decorrentes.

Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu, em reunião
realizada no dia 2311112000, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
proposição.

A seguir, o projeto foi enviado, para o exame de mérito, à Comissão de Saúde, que
opinou pela sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto no âmbito de sua competência,
conforme disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem o objetivo de promover a prevenção e o tratamento da

obesidade e das doenças dela decorrentes na rede hospitalar do Estado. Para tanto,
autoriza o Poder Executivo a instituir programa de controle dessa patologia e de
orientação nutricional. Permite ainda a destinação de ambulatórios específicos para a
execução do programa, dotados de recursos humanos e materiais adequados ao seu
funcionamento.

A obesidade é considerada hoje uma doença crônica, que atinge milhões de pessoas
em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, os dados do último inquérito
realizado sobre o assunto indicam que cerca de 15% da população adulta brasileira
tem sobrepeso e 6,8% é obesa, números que apresentam uma séria tendência de
aumento. Várias são as complicações médicas resultantes da obesidade, que vão desde
doenças circulatórias e dermatológicas até câncer e morte súbita. Os dados
disponíveis apontam a incidência duas vezes maior de faltas ao trabalho e de
aposentadorias por invalidez entre os obesos do que entre os não obesos, além de um
significativo aumento do número de consultas médicas ambulatoriais e de dias de
internação hospitalar.

A situação epidêmica e a gravidade das doenças associadas ao sobrepeso justificam
o tratamento da obesidade como questão de saúde pública. Assim, segundo a

' Organização Mundial de Saúde, quase 10% dos orçamentos de saúde em países
ocidentais estão hoje relacionados à obesidade. No Brasil, estudiosos observam que
há uma relevante diminuição da prevalência da desnutrição nos últimos 20 anos, em
comparação ao notável aumento dos casos de obesidade. Pesquisa realizada pela
Faculdade de Saúde Pública de São Paulo demonstrou que as causas da obesidade
estão diretamente ligadas aos níveis de escolaridade e de renda, aumentando entre as
mulheres de baixa renda e diminuindo entre as mulheres de classe social mais
elevada.

Os elevados custos sociais diretos e indiretos da doença justificam plenamente os
investimentos que devem ser efetuados para seu combate. No âmbito do SUS já
existe, até mesmo, a previsão de ações destinadas à prevenção e ao tratamento da
obesidade: a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, aprovada pelo Conselho
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Nacional de Saúde em 6/5/99, que institui dois programas voltados ao controle
epidêmico da doença. As ações do SUS voltadas ao combate da doença viabilizam
eventuais fontes de financiamento, que podem ser utilizadas mediante a integração do
programa estadual aos programas federais, por meio de convênios e a critério dos
Governos Federal e Estadual. Ademais, com a aprovação da Emenda à Constituição
n° 29, de 13/9/2000. foi assegurado um significativo aumento dos recursos destinados
à saúde publica. O programa autorizado pelo projeto em pauta poderá ser custeado
por meio dos novos recursos vinculados ao setor de saúde.

Aprovado o projeto, caberá ao Poder Executivo estabelecer o momento adequado
para a implementação do programa, uma vez definida sua forma de financiamento e
cumpridos os requisitos impostos pela Lei Complementar n° 101, de 2000. Assim, o
eventual acréscimo de despesas só se efetivará depois de garantido o financiamento
do programa e efetuada sua inclusão no orçamento do Estado. A avaliação do impacto
financeiro da transformação do projeto em lei indica, portanto, que não haverá
aumento imediato de gastos. Não existem, portanto, impedimentos de ordem
financeira à aprovação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.22912000 no

10 turno, com a Emenda a° 1, da Comissão de Saúde.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Jvair Nogueira, Presidente - Rogério Correia, relator - Dilzon Meio - Eduardo

Brandão.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.233/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe visa a
alterar a redação dos arts. 50 , 70, 8° e 23 da Lei n.° 10.366, de 28/12190, que dispõe
sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM.

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas de
n°5. 1 a 4, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Administração Pública, examinando o mérito da
proposição, opinou pela sua aprovação corri as Emendas n°s. 1 a 3.

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria, nos termos regimentais.
Fundamentação

A proposição em análise objetiva alterar dispositivos da Lei n° 10.366, de 1990,
visando a adequá-la às novas regras para o sistema de previdência social, introduzidas
pela Emenda à Constituição n° 20 e por legislação posterior.

Examinando a proposição, encontramos um óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário, no seu art. 50, § 40 Tal dispositivo prevê a não cobrança de
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contribuição de militar excluído e reintegrado no serviço público, cabendo ao
erário indenizar o IPSM pelos eventuais prejuízos- Isso geraria despesa não prevista
no orçamento. Entretanto, tal vício já foi convenientemente corrigido com a Emenda
n° 2, da Comissão de Constituição e Justiça, que prevê a referida cobrança, uma vez
que o militar reintegrado tem o direito à reparação integral dos prejuízos a ele
causados. Também as Emendas n°s 1 e 3, dessa Comissão, são oportunas e
contribuem para o aprimoramento da matéria. Já a Emenda n° 4 é desnecessária, uma
vez que seu objetivo, que é suprimir o parágrafo único do art. 7°, já foi alcançado com
a Emenda n° 3, que deu nova redação ao referido artigo e não incluiu o parágrafo
único.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 123312000, no 1°

turno, com as Emendas n°s. 1 a 3, da Comissão e Justiça, e pela rejeição da Emenda n°
4, dessa Comissão.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Ivair Nogueira, Presidente - Rogério Correia, relator - DiLzon Melo - Eduardo

Brandão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.263/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto em análise, do Deputado Dimas Rodrigues, assegura aos professores da
rede pública estadual a gratuidade para o ingresso em espetáculos culturais do Estado
de Minas.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as
Emendas de rios 1 a 3.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer de 1° turno, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
E sabido que os profissionais de todas as áreas do conhecimento precisam se

reciclar para se manterem atualizados, principalmente no mundo de hoje, em que
novidades em todos os campos da cultura ocorrem com muita rapidez. Com o
profissional da educação não é diferente. A experiência que ele adquire no contato
com "shows", filmes, espetáculos teatrais e demais manifestações culturais é de
grande valia para o ensino, além de ser uma forma de incentivar os próprios alunos a
se interessarem por atividades culturais além dos limites da sala de aula.

O professor, reconhecidamente um dos principais agentes de cultura, para
enriquecer seus conhecimentos e realizar um trabalho eficiente junto a seus alunos,
precisa desenvolver conhecimentos e adquirir informações que extrapolam as salas de
aula.

As emendas elaboradas pela Comissão de Constituição e Justiça colaboram para
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que a proposição tenha maior clareza e se ajuste às normas de técnica legislativa,
como é o caso da Emenda n°3. A primeira emenda restringe a gratuidade aos eventos
culturais promovidos ou patrocinados pelo poder público estadual, e a Emenda n° 2
suprime o dispositivo que prevê que os professores não terão acesso aos eventos
durante os períodos de férias escolares. Trata-se de colaboração muito oportuna, pois
é exatamente nessa ocasião que os professores dispõem de tempo para acompanhar a
programação cultural. Nos períodos letivos, eles precisam dedicar seu tempo às
tarefas escolares, tanto na escola quanto em casa.

A iniciativa de assegurar aos professores da rede pública estadual a gratuidade para
o ingresso em espetáculos culturais promovidos ou patrocinados pelo poder público
estadual reveste-se de grande importância, revelando a preocupação do Deputado com
a educação em nosso Estado. Assim, toma-se possível a que esses professores fiquem
em dia com a programação cultural, enriquecendo seus conhecimentos para repassá-
los aos alunos.

O projeto tem, portanto, grande alcance social por pretender melhorar a qualificação
dos professores em nosso Estado.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1263/2000, no

1° turno, com as Emendas n°s 1, 2 e 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José Henrique.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.341/2000
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem ti0 164/2000, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.34 1/2000, que altera a redação do art.3° da Lei
n° 11.721, de 29112194, que cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da
Educação e dá outras providências-

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/1212000, o projeto foi distribuído às
comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.102. do
Regimento Interno.

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

Por seu turno, cumpre a esta Comissão o exame do mérito da proposição,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
O art. 30 da Lei n° 11.721, de 1994, que transforma cargos no Quadro de Pessoal da

Educação, previa o exercício temporário de função pública correspondente a cargo
vago do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação até 28/2/95.
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Por motivos de interesse público, outras leis foram editadas com o permissivo
supracitado, sempre estabelecendo prazo de vigência, a fim de assegurar a
continuidade desses serviços, considerados essenciais no âmbito da Secretaria de
Estado da Educação.

Na esteira desse fundamento, o projeto em análise pretende prorrogar o prazo
previsto na Lei n° 13.215, de 1999, que expirou em 31 de março do corrente ano.

Com efeito, desde a edição da Lei n° 11.721, de 1994, o Quadro de Pessoal da
Educação vem sofrendo modificações e reformas, visando a sua racionalização e
aprimoramento, para atender com eficiência aos objetivos operacionais do respectivo
órgão. A par disso, alterações vêm sendo processadas em unidades da estrutura
orgânica da Secretaria de Estado da Educação, notadamente no órgão Central, nas
superintendências regionais e nas unidades estaduais de ensino.

E o que se verifica, oportunamente, por meio da reforma administrativa proposta
pelo Chefe do Executivo para as Secretarias de Estado, destacando-se a proposta de
reorganização da Secretaria de Estado da Educação.

Segundo o titular da referida Pasta, com essa reforma poder-se-á promover o
concurso público dos cargos do quadro da Secretaria e das superintendências
regionais de ensino aos quais se refere a proposição em exame.

Pelas razões expostas, a proposição em análise se apresenta conveniente e oportuna,
ressaltando-se o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
apresentação de um substitutivo, para adequar a matéria aos preceitos constitucionais
norteadores da administração pública e reconhecer o trabalho desempenhado pelos
servidores ao longo dos anos.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.34112000 na forma do

Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Cabo Morais, relator - Sargento Rodrigues - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.38912001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Pedro Pinduca, o Projeto de Lei n° 1.38912001 dispõe sobre
a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidente em eventos.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 24/2/2001, o projeto foi distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

O projeto vem a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da
juridicidade, da constitucionalidade e da legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a obrigar os organizadores de eventos públicos a

;	celebrar contrato com seguradoras visando a indenizar o público no caso de acidente
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nesses eventos.

E nobre a preocupação do autor, porque nem sempre têm os organizadores de
eventos condições de indenizar aqueles que sofrem lesões em acidentes ocorridos
durante a sua realização; contudo não tem o Estado federado competência legislativa
para impor ao organizador a obrigatoriedade de celebrar este ou aquele contrato com
as seguradoras, porque tal medida se afigura ingerência indevida na atividade
econômica. Conforme dispõe a Constituição da República, em seu art. 174, "como
agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da
lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para
o setor público e indicativo para o setor privado". Ora, a imposição de se celebrarem
contratos de seguro para a realização de determinado evento não se enquadra nas
formas de intervenção nas relações econômicas previstas no mencionado dispositivo.
Isso não significa que o poder público não tem como atuar com vistas a exigir
segurança para os cidadãos com o objetivo de prevenir acidentes nos eventos abertos
ao público. Afinal, o funcionamento de qualquer espaço de livre acesso ao público
depende de alvará do Poder Executivo Municipal, que o fornecerá se forem
preenchidas determinadas condições, entre elas a segurança, conforme legislação de
cada município. E, ainda, cabe ao Corpo de Bombeiros coordenar e executar as ações
de defesa civil, proteção e socorrimento públicos, prevenção e combate a incêndio,
nos termos da Lei Complementar n°54, de 13/12/99, de forma que a ação preventiva
desse órgão reduz os riscos de acidentes nos locais onde se realizam eventos diversos.

Não pode o Estado, repita-se, obrigar esta ou aquela entidade privada a contratar
seguradora como condição para a realização de determinado evento, sob pena de se
configurar ingerência indevida na ordem econômica, motivo pelo qual vemos óbice
no trâmite da matéria em exame nesta Casa; contudo não resta dúvida que norma
legal pode impor tal exigência às entidades e aos órgãos públicos que realizam
eventos desta natureza.

Toma-se necessário, ainda, destacar que a Medida Provisória n° 2.095, 22/3/2001,
extinguiu a Unidade Fiscal de Referência - UFIR -, de forma que a legislação estadual
não pode utilizá-la. Sugerimos deixar que a regulamentação da lei indique o índice
oficial que deve ser adotado para a atualização das multas.

Pelas razões expostas, apresentamos o Substitutivo ri0 1.
Por fim, vale ressaltar que o custo decorrente da aplicação da lei que se originar

deste projeto não pode constituir-se em um elemento inibidor da produção cultural no
Estado; fica contudo, a cargo da comissão de mérito avaliar esta questão.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.389/2001 na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N°1
Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes em eventos e da
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outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os órgãos e as entidades públicos do Estado de Minas Gerais que

promovam eventos de qualquer natureza, com cobrança de ingressos, obrigados a
contratar seguro em beneficio dos espectadores que garanta, em caso de acidente,
assistência médica, hospitalar e cobertura de despesas complementares necessárias,
com os seguintes valores:

- R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de morte;
H - R$15.000,00 (quinze mil reais), no caso de invalidez permanente;
III - R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso invalidez parcial.
Parágrafo único - Os valores constantes neste artigo serão atualizados por índice

oficial de correção monetária definido na regulamentação desta lei.
Art. 2° - Para fins desta lei são considerados eventos:
1 - concertos musicais;
11—rodeios;
III - exibições cinematográficas, teatrais e circenses;
lv - feiras, salões e exposições;
V —jogos desportivos;
VI - parques de diversões e temáticos;
VII - danceterias.
Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta lei implica infração administrativa do

servidor responsável.
Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da data de

sua publicação.
Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Erniano Batista, relator - Dilzon Meto - Rêmolo

Aloise.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.396/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Agostinho da Silveira, tem como
objetivo tornar obrigatório o atendimento prioritário nos caixas de supermercados de
pessoas aposentadas, idosas, portadoras de deficiência, mulheres grávidas e doentes
graves e dar outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/3/2001, foi o projeto distribuído a esta
Comissão, para análise dos aspectos da juridicidade, da constitucionalidade e da
legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c O art. 102. V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos exatos termos do dispositivo constitucional mencionado, a competência desta
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Comissão se restringe à análise dos requisitos formais para admissibilidade da
proposição. Nesse contexto, o projeto em tela não encontra óbices. A Constituição
Federal, em seu art. 24, inciso V, permite ao Estado legislar concorrentemente com a
União em matéria de produção e consumo. O assunto tratado no projeto diz respeito
exatamente a um tema enquadrado nesse rol, ou seja, estabelece critérios para
atendimento prioritário de certos clientes nas redes de supermercados.

Todas as classes a que se pretende beneficiar, conforme consta no art. 1°. da
proposição, são de fato merecedoras de um tratamento privilegiado nas redes de
supermercados, e, assim sendo, não há como deixar de acolher o projeto em tela.

Do ponto de vista da iniciativa, a deflagração do processo legislativo por
parlamentar, neste caso, está legitimada pelo art. 61 da Constituição do Estado.

Projetos dessa natureza, envolvendo algum tipo de comportamento que deve nortear
os supermercados em suas relações com os clientes, já foram aprovados e convertidos
em lei nesta Casa e posteriormente chancelados pelo Poder Judiciário. Tome-se como
exemplo a Lei n° 12.789, de 1998, que obrigava os supermercados a colocar etiquetas
individualizadas nos produtos, originada de projeto subscrito pelo então Deputado
José Militão.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n°1.396/2001.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende. Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista - Rêmolo

Aloise.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.401/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto em epígrafe dispõe sobre a
agricultura orgânica no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/3/2001, foi a proposição distribuída
preliminarmente a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a". do
Regimento Interno.

Os exames de mérito e de impacto financeiro caberão, respectivamente, às
Comissões de Política Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Fundamentação
O fomento à atividade agropecuária e a legislação sobre produção e consumo

inserem-se na esfera de competência do Estado membro, conforme dispõem os arts.
23, VIU, e 24, III. da Constituição Federal.

Por sua vez, o art. 247 da Constituição Estadual, ao dispor sobre os objetivos da
política rural, determina ao poder público a adoção de diversas medidas, ente as
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quais destacamos a criação de instrumentos creditícios e fiscais, assistência
técnica e extensão rural, assegurada, no planejamento e na execução dessa política, na
forma da lei, a participação dos setores de produção, envolvendo produtores e
trabalhadores rurais, e dos setores de comercialização, annazenamento, transporte e
abastecimento.

Já o art. 248 reforça a necessidade de formulação da política rural mediante lei,
observadas as peculiaridades locais, para desenvolver e consolidar a diversificação e a
especialização regionais por meio da oferta, pelo poder público, de infra-estrutura de
armazenagem e de garantia de mercado do incentivo ao uso de tecnologias adequadas
ao manejo do solo e da adoção de medidas repressivas ao uso indiscriminado de
agrotóxicos.

E nesse contexto da redução ou eliminação do uso de agrotóxicos que devemos
compreender as nonnas para a produção de produtos orgânicos vegetais e animais - a
agricultura orgânica, objeto do projeto em exame -, cujo conceito está formulado na
Instrução Normativa n° 7, de 17/5/99, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.

A agricultura orgânica é um sistema de produção agropecuária e industrial em que
se adotam tecnologias que otimizam o uso de recursos naturais e socioeconômicos,
objetivando, entre outros fins, a auto-sustentação no tempo e no espaço, a
maximização dos beneficies sociais, a minimização da dependência de energias não
renováveis e a eliminação do emprego de agrotáxicos e outros insumos artificiais,
bem como de organismos geneticamente modificados - os denominados Iransgênicos.

De fato, o ordenamento jurídico estadual já dispõe de uma legislação ampla
cuidando da política do Estado para o desenvolvimento agrícola como um todo. Trata-
se da Lei n° 1.405, de 29/1/94. Porém, essa lei é omissa quanto aos produtos
orgânicos. Portanto, o projeto deve ser entendido como complementar à legislação
existente.

No entanto, da forma como o projeto foi concebido, ele apresenta uma série de
problemas. Primeiro, a proposição contém várias normas de caráter eminentemente
técnico. A doutrina não recomenda que regras dessa natureza constem em lei, e sim
em atos infralegais, tais como instruções normativas, resoluções, deliberações e
decretos. Segundo, a criação de órgão colegiado, na esfera do Executivo, é de
iniciativa do Governador, atuando a Assembléia, no caso, por provocação. Terceiro, a
proibição de uso de expressões, títulos, marcas, gravuras e publicidade que induzam o
consumidor a confundir a garantia e a qualidade dos produtos da agricultura orgânica,
bem como a responsabilidade quanto à qualidade do produto já estão devidamente
disciplinadas no Código de Defesa do Consumidor, em termos bem mais amplos do
que as regras dos arts. 7° e 80 do projeto. A bem da verdade, esses artigos estão em
descompasso com o referido código, cujas normas se aplicam a todo o território
nacional. Além desses problemas, verifica-se, ainda, que a proposição remete para a
regulamentação o estabelecimento de sanções administrativas, em afronta ao art. 50 da
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Constituição da República, que trata dos direitos e das garantias individuais e
coletivas. A penalidade deve, obrigatoriamente, constar em lei.

Para sanar esses problemas, apresentamos o Substitutivo n° 1, na conclusão deste
parecer.

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

do Projeto de Lei n° 1401/2001, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre a política estadual para a produção orgânica de vegetais e animais.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS DECRETA:

Art. 10 A política estadual para a produção orgânica de vegetais e animais tem por
objetivo a melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e agroindusijiais, por
meio da eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais e ainda:

- a preservação da diversidade biológica e da saúde humana;
II - a conservação do solo, da água e do ar e dos ecossistemas associados;
III - a criação e a expansão de mercados consumidores, com o aumento da produção

e a redução do preço dos produtos;
IV - a geração de emprego e renda.
Parágrafo único - O Estado assegurará a participação dos setores de produção, que

envolvam produtores e trabalhadores rurais, e de comercialização, armazenamento,
transporte e abastecimento, no planejamento e na execução da política definida no
"caput" deste artigo, nos termos do art. 247 da Constituição do Estado.

Art. 2 - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 10 desta lei, incumbe ao
Estado:

- divulgar os benefícios e as vantagens econômicas, ambientais e para a saúde
humana da produção e do consumo de produtos orgânicos;

II - incentivar a produção de produtos orgânicos por meio da criação de programas
e projetos específicos, da concessão de incentivos fiscais e tributários e da abertura de
linhas de crédito especiais em agentes financeiros e findos;

II - instituir certificado de origem e qualidade;
III - prestar assistência técnica aos produtores;
IV - cadastrar os agricultores interessados e registrar as áreas de produção;
V - desenvolver pesquisas, sistemas e métodos de produção;
VI - estimular a comercialização e a exportação de produtos orgânicos com

certificação de origem e qualidade;
VII - instituir órgão colegiado ou câmara técnica especializada;
VIII - registrar e credenciar instituições não governamentais, sem fins lucrativos,

para a emissão de certificado de origem e qualidade;
IX - registrar as pessoas físicas ou jurídicas que produzam, comercializem,

embalem, envasem, armazenem ou processem produtos orgânicos;
X - exercer outras atividades afins.
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§ 1° - Os custos de emissão de certificado de origem e qualidade e de análises

laboratoriais serão indenizados pelo produtor, segundo tabela a ser estabelecida pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 20 - Os procedimentos para a concessão do certificado de origem e qualidade
serão disciplinados em regulamento próprio, mediante proposta do órgão a que se
refere o inciso VII deste artigo.

Art. 30 Para os efeitos desta lei, consideram-se:
- produto orgânico aquele obtido segundo o disposto na Instrução Normativa n0 7,

de 17 de maio de 1999, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, ou outra
que vier a sucedê-Ia;

II - produtor orgânico o produtor e o processador de matérias-primas orgânicas.
Parágrafo único - O Poder Executivo poderá editar normas técnicas

complementares para atender às peculiaridades do Estado.
Art. 4° - A adesão aos programas e projetos desenvolvidos pelo poder público para

a produção de produtos orgânicos é voluntária.
Art. 50 - São obrigadas ao registro no órgão competente as pessoas fisicas ou

jurídicas que produzam, comercializem, embalem, envasem, armazenem ou
processem produtos orgânicos.

Art. 6° - Sem prejuízo do disposto na legislação civil e penal em vigor, aos
infratores desta lei, aplicam-se as seguintes penalidades administrativas:

- advertência;
II - suspensão temporária do direito de uso do certificado de origem e qualidade;
III - cassação ou cancelamento do credenciamento;
IV - cassação ou cancelamento do registro e do direito de uso do certificado de

origem e qualidade.
§ I' - A pena de advertência será imposta somente a infrator primário -
§ 2° - A pena de suspensão temporária do direito de uso do certificado de origem e

qualidade e do cancelamento do credenciamento será cabível quando o produto
estiver sendo comercializado em desacordo com o disposto nesta lei e em sua
regulamentação.

§ 3° - A cassação ou cancelamento do registro, do credenciainento e do direito de
uso do certificado de origem e qualidade ocorrerá nos casos de reincidência ou em
situações de fraude, alteração ou adulteração de documento, cabendo à autoridade
competente proceder à apreensão e à destruição de toda a documentação de
certificação.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise - Ennano
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Batista.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.420/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem n° 186, de 2001, o Governador do Estado encaminhou à

Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 1.420/2001, que dispõe sobre a extinção
de cargos e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/3/2001, o projeto foi encaminhado às
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Nos termos do art. 102, III, c/c O art. 188, do Regimento
Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva, precipuamente, extinguir 798 cargos do quadro

de pessoal dá administração pública do Estado, sendo 594 em Secretarias, 4 no
Conselho de Política Financeira e 200 no DER-MG. O projeto, ainda, transforma o
cargo de Assistente de Atividade de Saúde no cargo de Assessor de Atividade de
Saúde, com mudança de código e símbolo e manutenção de vencimento e carga
horária e extingue a Função Gratificada de Gestão do Sistema único de Saúde do
Estado, destinada a atender a encargos de chefia das unidades dá estrutura
complementar dá Secretaria de Estado da Saúde.

A Constituição do Estado, em seu art. 61, VIII, atribui à Assembléia Legislativa o
exame das matérias que dispõem sobre extinção de cargo, emprego e função públicos
na administração direta. autárquica e flindacional. Com  relação à iniciativa, cabe ao
Governador do Estado a competência para deflagrar o processo legislativo que trate
de prover e extinguir os cargos públicos do Poder Executivo.

Ademais, a matéria encontra fundamento no poder discricionário do Chefe do Poder
Executivo de organizar o quadro de pessoal do setor público de modo a buscar o
aperfeiçoamento e a melhoria do desempenho de seus órgãos e entidades.

Ressalta-se ainda que a extinção de cargos se coaduna com os objetivos dá Lei
Complementar n' 101, de 4/5/2001, que estabelece normas de finanças públicas para a
responsabilidade na gestão fiscal. Portanto, o projeto em pauta não encontra óbice à
sua tramitação.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n°1.42012001 na forma original.
Saladas Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Melo - Ennano

Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.442/2001

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto em exame dispõe sobre a
proibição de avaliação do Ensino Religioso nas escolas públicas de ensino
fundamental do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 22/3/2001, a proposição foi distribuída a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III.
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição determina que o Ensino Religioso, disciplina de matrícula facultativa

nas escolas públicas de ensino fundamental, não poderá sofrer qualquer espécie de
avaliação que resulte em forma de aprovação para a série subseqüente do aluno nela
matriculado.

Cumpre analisarmos a matéria à luz das disposições normativas a ela pertinentes. O
art. 210, §1°, da Lei Maior estabelece que o Ensino Religioso constituirá disciplina
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamentaL O caráter
facultativo da disciplina, sublinhado no mencionado dispositivo, se afina com a norma
inscrita no art. 50, inciso VI, segundo a qual "é inviolável a liberdade de consciência e
de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias".

A seu turno, a Lei Federal n° 9.475, de 22/7/97, em seu art. 33, reproduz a nota de
facultatividade da disciplina, assegurando, ainda, o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil e vedando quaisquer formas de proselitismo.

O § 1° desse dispositivo estabelece que os sistemas de ensino regulamentarão os
procedimentos para a definição dos conteúdos do Ensino Religioso e estabelecerão as
normas para a habilitação e admissão dos professores. Nos termos do § 2°, os sistemas
de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas,
para a definição dos conteúdos do Ensino Religioso.

Vê-se, pois, que a medida legislativa que se pretende instituir como projeto ora em
análise é compatível com o tratamento jurídico-constitucional dispensado à matéria.
Com efeito, na mesma linha de raciocínio que determinou a inscrição normativa do
caráter facultativo da matrícula em Ensino Religioso, consagrado tanto na Lei Maior
quanto na legislação federal, objetiva-se assegurar o pluralismo religioso no País,
afastando-se qualquer forma de proselitismo.

Ora, se ao aluno é permitida a faculdade de matricular-se ou não em Ensino
Religioso, com mais razão tal disciplina não pode erigir-se em fator de reprovação do
estudante, operando como óbice a sua passagem para a série subseqüente. E
precisamente dessa proibição que trata o projeto.

Analisado o aspecto material da proposição, vale dizer, o seu conteúdo, cumpre
passarmos ao exame dos aspectos formais. Nesse passo, cabe indagar da competência
do Estado membro para legislar sobre a matéria, bem como, na hipótese afirmativa,
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verificar se há reserva de iniciativa a inviabilizar a proposta parlamentar.

Quanto à competência, assinale-se que o art. 24, inciso LX, da Constituição Federal
autoriza os Estados membros a legislar sobre ensino na via da legislação concorrente.
Nesse sentido, seria razoável qualificar como norma geral a regra que a proposição
pretende instituir, o que, em princípio, deslocaria a competência de sua edição para a
União. Contudo, à falta de norma geral editada por tal ente federativo acerca da
matéria (vale dizer, acerca da proibição de reprovação em Ensino Religioso), é licito
ao Estado exercer sua capacidade legislativa plena, até que sobrevenha lei federal
dispondo em sentido contrário.

Quanto à deflagração do processo legislativo, cumpre dizer que inexiste reserva de
iniciativa em matéria de ensino e educação, o que legitima a iniciativa parlamentar de
que ora cogitamos.

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

do Projeto de Lei n° 1.442/2001.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio - Rêmolo

Aloise.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI 14° 157/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Desarquivado a requerimento do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o prazo de pagamento da remuneração dos servidores públicos
do Estado.

No 1° turno, foi a proposição aprovada com a Emenda n° 1.
Agora, volta a matéria a esta Comissão para ser analisada no 2° turno e para que se

elabore a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em pauta tem por objetivo tornar obrigatório o pagamento dos
servidores do Estado até o quinto dia útil do mês subseqüente ao mês trabalhado,
estabelecendo ônus para a hipótese de inadimplência.

O Estado tem postergado o pagamento de remuneração de seus servidores. Para
ilustração, constata-se que no mês de março do corrente ano, o Governo do Estado
estabeleceu a escala de pagamento do mês de fevereiro começando no dia 12 e
terminando no dia 20.

Assim, o servidor, tendo cumprido suas obrigações funcionais, tem que aguardar até
20 dias para receber a contraprestação pecuniária a que tem direito. Esta, aliás, para a
grande maioria, é de valor modesto, e, com ela, o servidor tem de fazer frente a
numerosos compromissos com prazo certo de vencimento. Isso é um absurdo, um
desrespeito ao servidor.

Esse quadro conduz os servidores a uma situação financeira precária, tendo, muitas
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vezes, que arcar com o ónus de inadimpléncia, multa, juros extorsivos, etc.

Por outro lado, no âmbito do setor privado, os empregadores são obrigados a quitar
suas respectivas folhas de pagamento até o 5° dia útil do mês subseqüente ao
trabalhado.

Assim, seria incoerente o poder público impor aos particulares uma obrigação e, ao
mesmo tempo, furtar-se a cumpri-Ia. Além de tudo, isso é injusto, pois dá origem a
uma classe de trabalhadores com menos direitos que outros.

E mister que o Governo tenha um melhor planejamento e cumpra suas obrigações
com maior celeridade.

Quanto ao aspecto das finanças públicas, entendemos que a ótica correta é que, de
fato, o projeto não acarreta ónus financeiro para o Tesouro, pois não podemos
considerar legítimo o ganho financeiro advindo da postergação da quitação da folha
de pagamento e obtido à custa do sacrificio do funcionalismo. Temos de partir do
princípio de que o referencial correto é o pagamento dos vencimentos logo após o
mês trabalhado.

Ademais, caso o Estado não pague os vencimentos na, data prevista, o projeto
estabelece uma compensação financeira correspondente ao índice Nacional de Preços
ao Consumidor - INPC -, do IBGE, "pro-rata die", e também um abono de 5%, na
hipótese de esse atraso exceder dois dias. Entendemos que essa compensação não é de
valor elevado e a correspondente despesa para os cofres públicos somente ocorrerá se
o Estado não cumprir a lei, hipótese com a qual não trabalhamos, pois todos, em
especial os governantes, devem observar fielmente os ditames legais.

Entendemos ser necessário um prazo para que o Governo ponha suas contas em
ordem, não sendo factivel fazê-lo de uma hora para outra. Pensamos que seis meses
seria um tempo conveniente. Consubstanciamos essa idéia na Emenda n° 1, que
apresentamos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 157199, no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA No 1

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação:
"Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir do sexto mês de sua vigência.".
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Ivair Nogueira, Presidente - Dilzon Meio, relator - Eduardo Brandão - Rogério

Correia.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 157/99
Dispõe sobre o pagamento da remuneração dos servidores públicos e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O pagamento da remuneração do servidor público de órgão, autarquia

ou fundação do Estado deverá ser efetuado até o 5° (quinto) dia útil de cada mês.
§ 1° - O atraso no pagamento obriga o órgão, a autarquia ou a fundação a

compensar financeiramente o servidor, mediante pagamento, na , folha do mês
subseqüente, de percentual correspondente a 1130 (um trinta avos) do Indice Nacional
de Preços ao Consumidor - rNPC-IBGE -, multiplicado pelo número de dias de atraso.

§ 2° - Se o atraso exceder 48 horas, o órgão, a autarquia ou a fundação pagarão ao
servidor um abono de S% (cinco por cento) do valor de sua remuneração, além da
compensação financeira de que trata o parágrafo anterior.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.036/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.036/2000, do Deputado José Milton, que declara de utilidade
pública a Sociedade Musical Senhor Bom Jesus das Flores, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.036/2000
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Senhor Bom Jesus das Flores,

com sede no Município de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Senhor Bom Jesus

das Flores, com sede no Município de Ouro Preto.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. Y - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.239/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.239/2000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que declara
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de São
Gonçalo do Rio Abaixo, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
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acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.239/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAIE - de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede nesse município.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.24112000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.24112000, do Deputado Alvaro António, que declara de
utilidade pública o Lar Cristo Rei, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.24112000
Declara de utilidade pública o Lar Cristo Rei, com sede no Município de Belo

Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Lar Cristo Rei, com sede no

Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.242/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.242/2000, do Deputado Ainbrósio Pinto, que declara de
utilidade pública a Fundação Cultura do Espírito - FCE -, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.242/2000

Declara de utilidade pública a Fundação Cultura do Espírito - FCE -, com sede no
Município de Selo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultura do Espírito - FCE -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.248/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.24812000, do Deputado Sebastião Costa, que declara &
utilidade pública o Asilo da Sociedade São Vicente de Paulo de Alvinópolis, com
sede no Município de Alvinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.24812000
Declara de utilidade pública o Asilo da Sociedade São Vicente de Paulo de

Alvinópolis, com sede no Município de Alvinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
An. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo da Sociedade São Vicente de

Paulo de Alvinópolis, com sede no Município de Alvinópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.25112000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.251/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, que declara de
utilidade pública a Associação Comunitária Amigos de Rancho Verde, com sede no
Município de Visconde do Rio Branco, foi aprovado em turno único, com a Emenda
n°1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N°1.251/2000

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos de Rancho Verde -
ACARV -,com sede no Município de Visconde do Rio Branco

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos de

Rancho Verde - ACARV -,com sede no Município de Visconde do Rio Branco.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dahno Ribeiro Silva, relator - AfIton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.252/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.252/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, que declara de
utilidade pública a Creche Escola Infantil São Cosme e São Damião, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.252/2000
Declara de utilidade pública a Creche Escola Infantil São Cosme e São Damião,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Escola Infantil São Cosme e

São Damião, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ai-t. 3' - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.259/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.25912000, da Deputada Maria Olivia, que declara de utilidade
pública o Grupo Alegria de Viver - Terceira Idade - SELT -, com sede no Município
de Lavras, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.259/2000
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Declara de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade, da Secretaria Municipal

de Esportes, Lazer e Turismo - SELT -,com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade, da

Secretaria Municipal de Esportes. Lazer e Turismo - SELT -, com sede no Município
de Lavras.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalrno Ribeiro Silva, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.260/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.260/2000, do Deputado Anderson Adauto, que declara de
utilidade pública a Associação dos Congados e Moçambiques de Nossa Senhora do
Rosário, com sede no Município de Jbiá, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.260/2000
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados e Moçambiques de Nossa

Senhora do Rosário, com sede no Município de Ibiá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Congados e

Moçambiques de Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Tbiá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.274/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.274/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, que declara de
utilidade pública a Fundação Educacional Manguense, com sede no Município de
Manga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.27412000

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Manguense, com sede no
Município de Manga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional Manguense,

com sede no Município de Manga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

3O Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.284/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.284/2000, do Deputado Ermano Batista, que declara de
utilidade pública o Núcleo Infantil Arco-íris, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.284/2000
Declara de utilidade pública o Núcleo Infantil Arco-Íris - NINAI -, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Infantil Arco-íris - NINAI -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Aílton Vilela.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 10/4/2001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Arlindo Fonseca Pinto,

ocorrido em 4/4/2001, em Itanhandu. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Paulo Roberto

Lopes, ocorrido em 2/4/2001, em Cambuí. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. José Virgilio

dos Santos, ocorrido em 2/4/2001, em Borda da Mata. (- Ciente. Oficie-se.)
Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. Leonardo Mota de
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Vasconcelos, ocorrido em 7/4/2001, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Elbe Brandão, notificando o falecimento do Sr. Waidemar Rocha,
ocorrido em 61412001, emJanaúba. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, notificando o falecimento do Sr. Ronan
Vieira de Oliveira, ocorrido em 27/3/2001, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do Sr. Hermes
Lustosa, ocorrido em 5/4/2001, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III. "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Faculdade de Ciências de Pedro Leopoldo pelo

recebimento da nota B no Provão (Requerimento ri0 1.849/2001, do Deputado
Marcelo Gonçalves);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Esmeraldas pelo transcurso do 100°
aniversário de emancipação político-administrativa do município (Requerimento n°
1.860/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com o Arcebispo de Pouso Alegre. o Prefeito Municipal e a
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas pela instauração do processo
de beatificação e canonização de Dom Alderigi Maria Torriani (Requerimento n°
1.889/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com D. Geraldo Majeila Agnelo por sua elevação a Cardeal
(Requerimento n° 1.919/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo
(Requerimento n° 1.939/2001, do Deputado Amilcar Martins);

de congratulações com as pessoas que menciona pelos trabalhos prestados à CPI do
Narcotráfico (Requerimento n° 1.953/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves e
outros);

de congratulações com a CNBB pelo lançamento da Campanha da Fraternidade
2001 (Requerimento n° 1.967/200 1, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Associação dos Bibliotecários de Minas Gerais pela
passagem do Dia do Bibliotecário (Requerimento n° 1.968/2001, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Piranguinho pelos 38 anos
de emancipação político-administrativa desse município (Requerimento n°
1.982/2001. do Deputado Ambrósio Pinto);

de congratulações com a comunidade do Município de Piranguinho pelos 38 anos
de emancipação político-administrativa desse município (Requerimento n°
1.983/2001, do Deputado Ambrósio Pinto);

de congratulações com a comunidade de Conceição das Pedras pelos 38 anos de
emancipação político-admJnistrativa desse município (Requerimento ri° 1.984/2001,
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do Deputado Asnbrôsio Pinto);
de congratulações como Município de Conceição da Barra de Minas pelos 38 anos

de emancipação político-administrativa (Requerimento n° 1.985/2001, do Deputado
Ainbrásio Pinto);

de congratulações com o Município de Coronel Xavier Chaves pelos 38 anos de
emancipação político-administrativa (Requerimento n° 1.986/2001, do Deputado
Ambrásio Pinto);

de congratulações com o Município de Venceslau Brás pelos 38 anos de
emancipação político-administrativa (Requerimento n° i .987/2001, do Deputado
Anibrósio Pinto);

de congratulações com Fernanda Tinti Boija Pinto por sua eleição como Miss
Minas Gerais 2001 (Requerimento n° 1.99112001, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com o Dr. José Aristeu Andrade pela posse como membro da
Academia Mineira de Medicina (Requerimento n° 1.994/2001, da Deputada Maria
Olívia);

de congratulações com os integrantes da banda Skank por seus dez anos de carreira
(Requerimento no 1.995/2001, da Deputada Maria Olivia);

de congratulações com o Sr. José Reinaldo de Lima por sua eleição como o Jogador
Mineiro do Século (Requerimento n° 1.996/2001, da Deputada Maria Olívia);

de congratulações com o Sr. David Márcio Santos Rodrigues, Diretor do Instituto
de Geociéncias Aplicadas - IGA -,pela passagem do 30° aniversário dessa instituição
(Requerimento n°2003/200l, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Dirceu do Nascimento Reitor da Universidade Federal
de Ouro Preto, pela inauguração do Parque Metalúrgico-Centro de Artes e
Convenções (Requerimento n°2.00812001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações como Cel. PM Rúbio Paulino Coelho, Chefe do Gabinete Militar
do Governador do Estado, pelos 30 anos de criação da Companhia de Policia de
Guardas (Requerimento n° 2.00912001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Dr. Carlos Eduardo Pinto por sua atuação à frente da
Delegacia Seccional de Extrema (Requerimento n° 2.010/2001, do Deputado Dalino
Ribeiro Silva);

de congratulações com o "Jornal Domingo" por sua 1" edição (Requerimento n°
2.011/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Felixlândia pelo 52 0 aniversário de sua
emancipação (Requerimento n° 2.015/2001, do Deputado João Batista de Oliveira);

de congratulações como Prof Raimundo Nonato Fernandes por sua luta em prol da
educação (Requerimento n° 2.017/2001, da Deputada Elbe Brandão);

de congratulações com a Sra. Yvane Costa por haver assumido a Presidência da
Cooperativa de Consumo dos Servidores do DER-MG (Requerimento n° 2.030/2001,
da Deputada Elaine Matozinhos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA. 17 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA 230a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11/4/2001
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - i" Parte: 1 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagem no 189/2001 (encaminha o Balanço Geral do Estado
relativo ao exercício financeiro de 2000), do Governador do Estado - Oficio - 2 ' Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei na

s 1.493 e
1.494/2001 - Requerimentos n°s 2.116 a 2.12412001 - Requerimentos do Deputado
Eduardo Brandão e outros, da Comissão Especial das Multas e dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Kemil Kumaira e Miguel Martini - Comunicações: Comunicações do
Deputado Dimas Rodrigues e das Comissões de Turismo e do Trabalho - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Miguel Martini, Arien Santiago, Doutor Viana,
Dalmo Ribeiro Silva e João Leite - 2 Parte (Ordem do Dia): P 1 Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos
dos Deputados Miguel Martini e Dalmo Ribeiro Silva; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Kemil Kumaira e da Comissão Especial
das Multas; aprovação - Requerimento n° 1.762/2000; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Requerimentos na

s 1.770 e 1.771/2000; aprovação - Requerimento
no 1.773/2000; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 - Requerimento n o 1.787/2000;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimentos na

s 1.803 e 1.814/2000;
aprovação - Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do
Deputado Miguel Martini - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;
deferimento; discurso do Deputado Sargento Rodrigues - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:	 -
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio

- Adelino de Carvalho - Adeimo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Anibrósio Pinto - Antônio Andrade - Arien Santiago - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Daimo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - limas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Flermeto - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João
Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton - Luiz Fernando
Faria - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Miguel Martini - Pastor George - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h14min, a lista de

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

Ia Parte
l' Fase (Expediente)

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

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Marco Régis, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM NO 189/2001*

Belo Horizonte, 9 de abril de 2001.
Senhor Presidente,
Em cumprimento às determinações constitucionais, tenho o prazer de encaminhar a

Vossa Excelência o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais, Relatório de
Auditoria, e o Demonstrativo de Execução de Investimentos em Obras e Programas
Sociais relativos ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2000.

Os documentos apresentados compreendem um conjunto harmônico de peças
técnicas estruturadas em consonância com os dispositivos legais pertinentes. A partir
do presente exercício fazemos acostar ao conjunto impresso uma versão em CD-
ROM, fruto de um esforço deste Governo, visando disponibilizar as informações
públicas de forma ágil, moderna e funcional.

O Balanço Geral, os Demonstrativos Analíticos, com os esclarecimentos
apresentados na exposição da Sra. Contadora-Geral do Estado e no relatório de
Auditoria da Execução da Lei Orçamentária, constituem os elementos necessários à
análise e consideração da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do ano de
2000 por esse Poder Legislativo.

Oportuno ressaltar que o art. 56 da Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal - exige a apresentação do relatório resumido de execução
orçamentária emitido pelo Poder Executivo, bem como os relatórios de gestão fiscal
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público. Tal
exigência foi reiterada através de ofícios emitidos pela Secretaria de Estado da
Fazenda, em anexo, sendo que até o presente momento apenas o Tribunal de Justiça
atendeu ao pleito.

Permanecendo à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos que
venham a ser julgados necessários, valemo-nos do ensejo para apresentar-lhe as
nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua publicação em

;	essencialidades.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIO
Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde, encaminhando, em

atendimento ao Oficio a° 1 14/2001/DLE, cópia dos resultados da avaliação da
efetividade do produto Bactivec nas etapas concluídas e o Manual de Normas do
Programa de Controle de Febre Amarela e Dengue do Ministério da Saúde. (- A CPI
da Saúde.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.493/2001

Declara de utilidade pública a Fundação Santo Antônio de Grão Mogol, com sede
no Município de Grão-Mogol.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Santo Antônio de Grão

Mogol, com sede no Município de Grão-Mogol.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2001.
Elbe Brandão
Justificação: A Fundação Santo Antônio de Grão Mogol, ffindada em 12/7/68, é

uma sociedade civil, filantrópica, eminentemente assistencialista e não tem fins
lucrativos. Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não
são remunerados pelo exercício de suas funções.

Desde a sua fündação, a entidade vem cumprindo fielmente as suas finalidades
estatutárias, prestando relevantes serviços de saúde aos cidadãos de Grão-Mogol que
a ela recorrem. Além disso, compromete-se com todas as iniciativas que propugnam
pelo respeito humano e pela fraternidade entre as diversas classes sociais, de acordo
com seus preceitos estatutários.

A entidade espera ampliar seu atendimento aos mais carentes com o título
declantório de utilidade pública, firmando parcerias com órgãos do Estado para
atingir esse objetivo.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.494/2001
Institui o Dia do Mototaxista no Estado de Minas Gerais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari 1° - Fica instituído o Dia do Mototaxista, a ser comemorado anualmente, no dia

24 de setembro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2001.
Gil Pereira
Justificação: O mototáxi tomou-se uma mania no Estado, também conhecido como

transporte alternativo; oferece à população vários beneficies, entre eles, praticidade,
rapidez, economicidade e qualidade no serviço.

Assim, já há milhares de mototaxistas no Estado, que, com muito trabalho e
dedicação, conquistaram esse espaço e hoje são respeitados e prestam serviço a boa
parte da população.

Dessa forma, considerando que tal categoria de profissionais já totaliza mais de 100
mil em todo o Estado e a relevância de seu trabalho para a população, conto com o
apoio de nossos pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer, nos
termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.116/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando se consigne nos anais da

Casa voto de congratulações com a comunidade de Jaíba pelo transcurso do nono
aniversário de emancipação político-administrativa desse município.

N° 2.117/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando se consigne nos anais da
Casa voto de congratulações com a comunidade de Pedras de Maria da Cruz pelo
transcurso do nono aniversário de emancipação político-administrativa desse
município.

N° 2.118/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando se consigne nos anais da
Casa voto de congratulações com a comunidade de Baependi pelo transcurso do 145°
aniversário de emancipação político-administrativa desse município. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N°2.119/2001, do Deputado Kemil Kuxnaira, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do BDMG com vistas à liberação de recursos para a Cooperativa de
Crédito dos Comerciantes de Teófllo Otôni. (- A Comissão de Turismo,)

N° 2.120/2001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Fazenda com vistas à realização de convênio com a Cooperativa de
Crédito dos Comerciantes de Teófilo Otôni. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N°2.121/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que determine a formação de um grupo
de trabalho para promover estudos comparativos sobre a incidência de ICMS nos
produtos agropecuários em Minas Gerais e em outros Estados da Federação.
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N° 2.122/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que conceda ao setor de
laticínios do Estado regime especial, por um período mínimo de seis meses, no que
diz respeito à cobrança de ICMS.

N° 2.123/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - com vistas a que
se impeça a proliferação de doenças nos canteiros de mudas de café na Região Sul de
Minas. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

N°2.124/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhado ao
Ministério Público denúncia apresentada a esta Casa pela Sra. Janaina Eustáquia
Andrade. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Deputado Eduardo Brandão e outros, solicitando seja constituída uma frente
parlamentar para se discutirem os problemas relacionados à família na atualidade. (-
A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão Especial das
Multas e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Kemil Kumaira e Miguel Martini.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado Dimas Rodrigues

e das Comissões de Turismo e do Trabalho.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Marfim.
O Deputado Miguel Marfim - Sr. Presidente. Srs. Deputados, senhoras e senhores,

ocupo a tribuna nesta tarde por duas razões. A primeira delas diz respeito a uma
reflexão e a uma cobrança que devemos fazer com relação a uma postura do nosso
Poder Judiciário. O Poder Legislativo é encarregado constitucionalmente de elaborar
e de produzir as leis. O Poder Executivo administra o Estado e cumpre o que a lei
determina. O poder público apenas pode fazer o que a lei autoriza. O Poder Judiciário
é encarregado de fazer cumprir as leis. Quando há uma dúvida, esse Poder interpreta,
julga e faz cumprir a lei que foi produzida pelo Poder Legislativo.

Dizem até que o Poder Legislativo é o poder dos Poderes e, de fato, o é. O
Executivo executa o que o Poder Legislativo define, e o Poder Judiciário age a partir
da lei feita no Legislativo. São três Poderes independentes, mas harmônicos entre si.
E o que estamos vendo? Há poucos dias, o Deputado Irani Barbosa ocupou esta
tribuna para fazer denúncias gravíssimas, dizendo ter provas do que dizia, e, nesse
mérito, não entrarei. Mas concluímos que estamos vendo um Poder Judiciário que não
tem obedecido às próprias leis, que não as têm cumprido. Como um Poder poderá
exigir o cumprimento da lei se ele mesmo não a cumpre? E trago um fato especifico
para nossa reflexão: quando serão feitos os concursos para cartórios? E o mais grave:
sabemos da sonegação existente nos cartórios em todo o Brasil. Mas, no caso de
Minas Gerais, alguns dados mais otimistas apontam que há uma sonegação de 90%. E
esse número pode ser muito maior. 0 Poder Judiciário não dispõe de mecanismos
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para exercer eficazmente essa fiscalização. O Poder Legislativo, atento a essa
realidade, faz um projeto de lei que cria o selo de fiscalização. E o que é esse selo de
fiscalização? E a ferramenta de que necessitava o Poder Judiciário para exercer essa
fiscalização, era exatamente aquilo que faltava. Dessa forma, o Poder Judiciário,
através da sua Corregedoria, pode saber quantos e quais atos são praticados e de que
forma isso é feito. Hoje, não há controle nenhum quanto a esse aspecto, e o pouco que
se faz é por amostragem Tivemos a honra de ser o autor da iniciativa do selo de
fiscalização, e os grandes cartórios se desesperaram, ficaram apavorados, porque
apareceria o caixa dois, a sonegação, essa vergonha que é a forma como os cartórios
trabalham no nosso Pais, sem nenhum controle do Judiciário. Fizeram seu "lobby",
pressionando o Judiciário e o Executivo, às escondidas, porque não falam abertamente
temendo o montante a recolher. E vejam a omissão do Poder Executivo. O índice de
sonegação é de mais de 90%, o que significa que um Estado que se encontra nessa
dificuldade financeira está deixando de arrecadar mais de R$100.000.000,00, que
poderiam estar nos cofres da Secretaria da Fazenda, sendo aplicados, pelo Governo,
em obras, infra-estrutura, educação, saneamento, etc.

Vejam que, em março do ano passado, foi sancionado o projeto e, após um ano e
um mês, nada do selo. Isso porque os grandes cartórios não querem que a fiscalização
aconteça, e o Judiciário se cala, o Judiciário se dobra.

Já pedimos uma CPI e vamos defendê-la no Colégio de Líderes. Tão logo seja
possível ela será implantada. Vejam que entidades ligadas a grandes cartórios
receberam altíssima quantia de dinheiro, parece que mais de R$30.000.000,00, e o
Estado sem nenhum controle ou prestação de contas sobre isso.

Pergunto; como uma sociedade como essa pode se sentir segura, se aqueles que são
encarregados de cumprir e julgar a lei não a respeitam?

As desculpas mais esfarrapadas já ouvi. Mas por trás de tudo estão os grandes
cartórios, que não querem deixar que o selo seja implantado, porque no dia que isso
acontecer vamos saber a fábula que arrecadam os grandes cartórios, que não pagam
Imposto de Renda nem recolhem aos cofres do Estado. Esse dinheiro vai para o bolso

t de alguns. E onde está o Poder Judiciário? O Presidente assumiu comigo o
compromisso de, no início do ano, implantar o selo de fiscalização. E até hoje, nada.
E foi sancionada em janeiro deste ano a Lei n° 10.169, que obriga todos os Estados da
Federação a encontar mecanismos para ressarcir os cartórios de registro civil e
pessoas naturais da gratuidade da certidão de óbito e nascimento. Três meses se
passaram - terminou em 2 de abril. Nada, nada foi feito até hoje. Se o Poder Judiciário
não cumpre a lei, quem cumprirá? Ai, são sempre os políticos os culpados. E o Poder
Judiciário, que deveria ser o primeiro a dar o exemplo. Nós, do Poder Legislativo,
ternos que dar o exemplo também, porque fazemos as leis.

E lamentável. Há pessoas de cartório de registro civil passando dificuldades de
alimentação, porque vivem praticamente de certidão de nascimento, óbito e

Z	nascimento. E muitos me procuram chorando e dizem: "Deputado já vendi minha
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casa, vendi tal coisa e estou esperando, porque a lei determina que têm que ser
ressarcidos, mas é para isso é que o Estado tem que encontrar uma solução. Mas
Minas Gerais já tem, é o selo de fiscalização. Mas o selo de fiscalização vai denunciar
os grandes cartórios que sonegam. E lamentável que tenhamos que vir à tribuna falar
desse assunto.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Deputado Miguel Martini, parabenizo-o
pelo seu pronunciamento, que sai do fundo do seu coração e também nos atinge.

Quando cheguei a esta Casa, com apenas dois meses de mandato fui nomeado
relator do projeto que corria na Assembléia Legislativa, anunciado nos jornais como
"trenzinho da alegria". Era com relação às indicações das pessoas que trabalhavam e
dirigiam os cartórios. Por muitos e muito anos, aqui. o "lobby" sempre derrubava o
projeto e não se conseguia mudar a estrutura.

Fiz um relatório independente, dentro das normas judiciais, legais, constitucionais,
derrubando esse famoso "trenzinho da alegria". Mas até hoje não foi feito o concurso
que indicamos no nosso relatório.

Quero relembrar esse fato. A imprensa que tanto denunciava o "trenzinho da
alegria", dizendo que os Deputados da Assembléia Legislativa levavam vantagem
para manter a situação ilegal, ela hoje não denuncia exatamente o que V. Exa. está
denunciando do Plenário.

Então, parabenizo-o. Também estamos em sintonia. Tanto nesse projeto de lei
quanto no de sua autoria, sobre a instalação do selo, estamos fazendo o nosso papel.
Cabe agora à imprensa, à sociedade e a todos nós cobrar que o Poder Judiciário
também cumpra o seu papel. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Então, vejam: a Constituição delega ao Poder
Judiciário o exercício da fiscalização, o que era de se esperar. Confesso que, quando
as pessoas trouxeram a possibilidade de criar o selo de fiscalização a minha
assessoria, imaginei que o Poder Judiciário ia recebê-lo com muita alegria, porque era
a ferramenta que lhe faltava. Mas o que estamos vendo é o contrário. Não querem
fazer o selo de fiscalização. E vejam bem: o selo está bem feito, não custa nem um
centavo para o contribuinte e nem um centavo para o dono do cartório, porque a
Secretaria da Fazenda vai bancá-lo; ela irá arrecadar quase R$ 100.000.000,00 a mais,
que, hoje, estão sendo sonegados. Então, também não vai perder, apenas vai evitar
que sejam sonegados esses recursos.

E uma vergonha, é lamentável isso. Espero, sinceramente, que o Presidente do
Tribunal de Justiça venha a público dar essas explicações, vá à imprensa e explique o
que está acontecendo. Não podemos ter duas leis que não são consideradas. Ou ele
não pode mais exercer o cargo, ou não quer exercer a fiscalização.

Quais interesses estão por detrás disso? Será que há alguma ligação entre os
grandes cartórios e os interesses de alguns do Poder Judiciário? Começamos a fazer
essa pergunta porque começa a surgir essa dúvida. Qual é o interesse que está por trás
disso? A quem interessa não existir o selo de fiscalização? Para o Estado, não é; para
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o contribuinte, não é, porque isso vai dar garantia ao seu ato de cartório.

No Rio de Janeiro, por exemplo, qualquer ação judicial só vale se tiver o selo. Em
São Paulo e no Paraná, também. E uma garantia a mais, acaba com os carimbos
falsos. Interessa para o Estado, que vai arrecadar mais; interessa para o Poder
Judiciário, porque vai ter mais um mecanismo de fiscalização. Só não interessa para
quem está sonegando.

Agora, qual é a conivência? Essa é a pergunta que queremos fazer. Há alguma
conivência entre o Poder Judiciário e esses que não querem implantar o selo? Qual é o
interesse? A sociedade quer uma resposta, e nós também. Se ela resposta não vier pela
CPI que - tenho certeza - vamos instaurar, vamos acabar trazendo-a para a sociedade.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.
• Deputado Arlen Santiago* - Exmo. Sr. Presidente, Sra. Deputada Maria Olivia,

Srs. Deputados, ouvintes da TV Assembléia, vamos falar a respeito de dois temas: o
primeiro é o decreto assinado pelo Governador Itamar Franco relativo à situação de
emergência no Norte de Minas e no vale do Jequitinhonha, a Area Mineira da
SUDENE.

Prontamente, o Governador, atendendo aos anseios da bancada norte-mineira,
decretou estado de emergência e começou a trabalhar para minorar o sofrimento da
nossa querida região. Entre as ações efetivas, está a distribuição de cestas básicas.
Embora não sejam em grande quantidade, com certeza, matarão a fome dos mais
flagelados.

Foram, também, alocados RS10.000.000,00 na COPASA, para perfurar e equipar
poços artesianos, distribuir tubos, realizar algumas pequenas obras de contenção de
água, além de caminhões-pipa para manter o povo nas casas, pois estão sem água para
beber desde o início de abril.

A ação pronta do Governador Itamar Franco - ao enviar para lá, na última segunda-
feira, o Vice-Governador Newton Cardoso; o Presidente da COPASA, Dr. Marcelo
Siqueira; o Secretário de Obras; o Cel. James, da CEDEC, e, praticamente, todo o
"staif' envolvido na questão do combate à seca - demonstrou a sensibilidade que está
tendo para com o Norte de Minas.

Além disso, provavelmente no dia 25 próximo, o Governador deverá visitar a
; cidade de Araçuai para o lançamento das obras e autorização da construção da usina

de lrapé, fazendo com que aquela região - a mais pobre do nosso Estado - possa
desenvolver-se por meio da criação de milhares de empregos diretos. Além disso,
existe a possibilidade da implantação da indústria moveleira, pois o processo da
empresa já está aprovado pelo Banco do Nordeste do Brasil, que repassará
R512.000.000,00.

Como 80% da produção a grícola, no valor de R$32.000.000,00, foram perdidos, já
convocamos o Senador Arlindo Porto, que está providenciando urna audiência com o
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Ministro Fernando Bezerra, a fim de que o Governo Federal também participe
dessas ações. E necessária a criação de frentes de trabalho para a manutenção do
homem, com um mínimo de dignidade, naquela região. Outra ação urgente é a
renegociação das dívidas, principalmente com o Banco do Nordeste, pois não poderá
ser feita conforme está na medida provisória. Aquele que perdeu tudo devido às
intempéries e adversidades não tem como negociar, assumindo, em longo prazo, uma
dívida referente á colheita totalmente perdida. Temos a certeza de que o Presidente
desta Casa, Deputado Antônio Júlio, com quem já conversamos, estará presente com
as bancadas estadual e federal do Norte de Minas e com os nossos três Senadores, a
fim de exigirmos do Governo Federal a complementação das ações que o Governo de
Minas, felizmente, já tomou.

Aproveito esta oportunidade para pedir ao Governador Itamar Franco que analise, o
mais urgentemente possível, um projeto de nossa autoria que foi entregue ao
Secretário Hargreaves. Está na hora de urna ação mais efetiva. Esse projeto autoriza o
Governo de Minas a conceder a diferenciação de ICMS para 12% na Área Mineira da
SUDENE. As atividades serão decididas pelo Governador, pois o nosso projeto é
autorizativo.

Coisas que poderão ser feitas são o aproveitamento do resto de água que ainda
temos nos rios e a diminuição do ICMS da energia elétrica - de 18% para 12%.
Muitas das atividades agroindustriais não permitem um lucro de 6%. E estamos
competindo com a Bahia, que já colocou o ICMS praticamente zero na energia
elétrica e 7% para a agroindústria.

Tenho certeza, Governador Itamar Franco, de que o seu sinal verde para que o
Norte de Minas possa ter uma diferenciação de ICMS vai fazer com que o homem do
campo possa se fixar e algumas empresas possam ser colocadas lá. O Norte de Minas
e o vale do Jequitinhonha correspondem a pouco mais de 2% do ICMS arrecadado no
Estado, de maneira que essa diminuição acarretará pouco impacto.

O segundo tema de que gostaria de tratar esta quarta-feira, em que desejamos uma
feliz Páscoa e um momento de reflexão para todos os mineiros, é relativo à extinção
da SUDENE. Por muitas e muitas vezes, tentou-se extinguir a SUDENE. A idéia da
criação de unia agência de desenvolvimento e outras idéias mais fazem com que se
mate a pessoa para tratar de uma unha encravada. Temos de punir os culpados por
fraude. Se existe fraude na indústria de Capitão Enéias, o Ministério Público e o
Judiciário já estão apurando, e queremos que, realmente, os culpados sejam punidos.
Se existem fraudes em outras situações, que as auditorias possam tê-las detectado;
queremos que o Ministério Público entre no assunto e o Judiciário faça a punição.

Mas ficamos pensando que, há poucos dias, tivemos um acidente na estrada de
Santa Luzia, e morreram 11 pessoas, porque caíram algumas bobinas do caminhão.
Qual a solução para tal caso? Punir a transportadora e a empresa que fabrica as
bobinas e está contratando empresa sem capacitação para o transporte das bobinas.
Fazer a punição e não parar de fabricar bobinas, porque o Pais precisa delas. Noventa
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e oito por cento do ff1 gerado no Norte de Minas é feito por empresas bem-
sucedidas, gerando impostos e empregos. São empresas incentivadas pela SUDENE.
Mas 70% do ICMS industrial da Área Mineira da SUDENE é de empresas que foram
incentivadas pela SUDENE. O Norte de Minas deve muito à SUDENE. Projetos de
grande alcance social, como o Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor, que investiu
US$45.000.000,00, muito bem-sucedidos, em energia elétrica, em barragens, em
pontes, em tratores, em atividades produtivas, junto com o Banco Mundial, num
empréstimo do Governo Federal, feito por meio da SUDENE, em tomo de 70%.
Agora estamos a pleitear um PAPP II, um PRODETUR II e vamos extinguir a
SUDENE, acabar com isso tudo e deixar aquela região sofrendo ainda mais, porque já
sofre pela distribuição da água. A terra é boa, o povo é valente e trabalhador, porém, o
nosso céu faz com que a chuva caia, apenas, durante dois meses.

Fica o nosso protesto veemente contra aqueles que querem acabar com a SUDENE.
Temos de ter, cada vez mais, o Ministério Público e o Judiciário agindo e punindo os
culpados, mas nunca terminar com a nossa querida SUDENE.

O Deputado João Pinto Ribeiro (em aparte)* - Deputado Arlen Santiago, quero,
apenas, cumprimentá-lo. Estou escutando atentamente o pronunciamento de V. Exa. e
percebo quanto tem acompanhado detalhadamente os acontecimentos do Norte de
Minas. V. Exa. está de parabéns pelo esforço e pela dedicação com os seus eleitores e
com esta região. Parabéns por levantar, nos mínimos detalhes, problemas tão
diferentes dessa região que precisa de tanta ajuda do poder público.

Era só o que queria colocar nesta tarde. V. Exa. aborda com detalhes e mostra que
acompanha, de fato, os acontecimentos dos Governos Federal, Estadual e Municipal
do Norte de Minas. Muito obrigado.

O Deputado Arlen Santiago* - Muito obrigado, Deputado João Pinto Ribeiro, pelo
aparte e pelo trabalho por Minas Gerais. V. Exa. tem feito um grande trabalho por
Minas Gerais. O Projeto Curumim, um dos idealizados por V. Exa., foi extremamente
vitorioso, porque foi implantado em várias áreas pobres, como no Norte de Minas e
no vale do Jequitinhonha. Esses projetos estão frutificando e fazendo com que os
jovens se preparem melhor, diminuindo a violência e tendo um caminho de vida.

Seguindo o exemplo de V. Exa., temos certeza de que Minas Gerais fará bons
projetos. Obrigado, Itamar Franco, e obrigado, Newton Cardoso, por agirem
rapidamente no combate à seca na Área Mineira da SUDENE. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, funcionários

da Casa, telespectadores da TV Assembléia e amigos das galerias, o que novamente
me traz a esta tribuna é uma reportagem que está hoje, nos jornais, sobre o IPSEMG.
O Instituto está sendo denunciado por contratação com superfaturamento. O jornal
"Estado de Minas" diz o seguinte: "Procedimentos sob suspeita. Itamar Franco
determina auditoria geral no Instituto, a partir de denúncias envolvendo oBIOCOR de
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Nova Lima e o Hospital São Lucas, de Montes Claros".

Na realidade, bem antes de o Governador determinar a auditoria no Instituto, o
Presidente deste, Dr. João Diniz Pinto Júnior, tão logo teve conhecimento dessas
denúncias, no dia 30 de março, instalou uma auditoria interna, para apurar as
denúncias. No dia 2 de abril, solicitou a auditoria do Estado, por meio do Auditor Dr.
Ayrton Maia, para que também investi gasse o caso, a fim de esclarecer as possíveis
irregularidades.

Então, essas duas auditorias solicitadas pelo Presidente do Instituto já se encontram
em andamento. O Presidente João Diniz vem desenvolvendo um trabalho sério e
competente. O que aconteceu é possível ocorrer. Fui Prefeito da minha cidade,
Curvelo, onde havia mil e poucos funcionários. Se um funcionário comete alguma
irregularidade, se eu tomar conhecimento disso, tenho que investigar e, depois, se
confirmada a denúncia, punir o responsável. O Presidente do IPSEMG está fazendo
isso.

Não é justo que, de antemão, se queira afastar a diretoria, que vem conduzindo - e
comprovadamente bem -, durante esses 2 anos e 4 meses de Governo Itamar Franco,
os destinos do IPSEMG.

Não sou advogado de defesa da diretoria ou de quem quer que seja. Sou a favor da
legalidade, do que é correto, transparente; sou a favor de que sejam apuradas as
denúncias. E preciso, primeiramente, confirmar as denúncias; se confirmadas, punir
os responsáveis. Não é tirá-lo do cargo, como querem já algumas pessoas, antes de
serem apuradas as denúncias. Elas não são contra o Presidente do Instituto, mas
contra uma Superintendência, uma diretoria e alguns funcionários. Desde o dia 30, há
uma auditoria interna; no dia 2, iniciou-se a auditoria oficial do Estado de Minas
Gerais.

Quero parabenizar o Presidente por ter tomado essa atitude muito antes de se
levantar suspeita contra sua pessoa, que vem fazendo um trabalho, diga-se de
passagem, honrado, digno, correto, com resultados não somente em beneficio do
Estado, mas também dos funcionários, dos dependentes e das pessoas que recebem
beneficio do IPSEMG.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado Doutor Viana.
O seu pronunciamento realmente merece urna reflexão. Gostaria de parabenizá-lo
pelo seu brilhantismo.

O IPSEMG, hoje, para nós, é um exemplo de trabalho, determinação e, acima de
tudo, seriedade. Esta Casa, há dois anos aproximadamente, aprovou o nome do Dr.
João Pinto Diniz Júnior para Presidente daquele Instituto. Pudemos observar, à época,
que os funcionários do IPSEMG que estavam nas galerias ficaram muito satisfeitos
com a indicação e a acertada escolha do nosso Governador, por ser o Dr. João um
grande conhecedor do assunto. Tenho estado, constantemente, com o Presidente do
Instituto e verificado a seriedade com que são tratados os interesses dos servidores de
Minas Gerais.



rs

343
Essa manifestação de V. Exa. é muito importante. O Presidente do JPSEMG,

por meio do Dr. Ayrton Maia, solicitou uma auditoria. Não tenho dúvida alguma
quanto à honorabilidade dele, dos demais Diretores, principalmente daqueles que
estão no do primeiro escalão do Instituto da Previdência.

Parabenizo V. Exa., porque justiça tem de ser feita: é muito reconhecido o trabalho
extraordinário que o nosso Presidente tem feito, que é a implantação do IPSEMG
Família, percorrendo não somente a Grande 8H, como também todo o interior de
Minas Gerais, levando tranqüilidade ao servidor quanto aos planos de saúde e
odontológicos. Tenho certeza absoluta de que nada se encontrará contra o IPSEMG.

O Deputado Doutor Viana* - Quem, mais uma vez, parabenizar o Governador
Itamar Franco pela escolha do Presidente do Instituto da Previdência, que é um
homem que conhece a vida daquele órgão com profundidade, que não está lá para
fazer política em beneficio próprio, que não é candidato a nada, que vem exercendo o
cargo da maneira mais técnica possível. Se alguma Diretoria ou alguém fez alguma
coisa errada - o que pode acontecer -, isso tem de ser apurado. Ele, imediatamente,
solicitou uma auditoria interna. Não bastasse isso, três dias depois solicitou uma
auditoria do próprio Estado com o auditor principal, Dr. Ayrton Maia, nomeado pelo
nosso Governador.

Estamos aqui para denunciar o que estiver errado, cobrar e punir quem errar. Agora,
não podemos nos antecipar aos fatos, ou seja, colocar o carro na frente dos bois. Já
houve a denúncia, e ela está sendo apurada a pedido do Presidente há vários dias, e
não do Governador, como noticiou a imprensa. Ele queria levar ao Governador já os
esclarecimentos, mas a imprensa, em sua função de informar, antecipou algumas
notícias, que estão sendo avaliadas, para serem levadas em sua íntegra ao Governo.

Algumas pessoas que estão tendo seus interesses feridos, ao não serem atendidas
pelo órgão em situações incorretas, já demonstraram a intenção de derrubar a
diretoria. Vamos continuar investigando o caso, como é nossa obrigação, e se
apurarmos a existência de interesses pessoais de indivíduos ligados ao Governador,
traremos o fato ao conhecimento de toda a Assembléia.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Doutor Viana, estou
acompanhando seu pronunciamento. Gostaria de tratar desse assunto, mas meu tempo
não foi suficiente. O mínimo que podemos fazer é convidar o Presidente do órgão e as
pessoas demitidas a fim de aqui virem prestar esclarecimentos, pois queremos ouvir
as duas partes. A imprensa está informando algo grave: o que faz a denúncia é
demitido. Precisamos saber até que ponto isso é verdadeiro.

Conheço um pouco das questões do IPSEMG, já que liii Presidente da Comissão
Especial do IPSEMG e da CPI do IPSEMG. Havia urna grande demanda dos
servidores, que acabou sendo atendida, para que os próprios servidores de carreira o
administrassem. O João Diniz está na Presidência e, em algumas oportunidades, pude
elogiá-lo em suas ações gerenciais e administrativas, mas, em face de uma denúncia
como essa, temos que exigir explicações bastante claras. Não basta que o Auditor do
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Estado dê sua posição, pois é sua função dar informações para o Governador
sobre sua administração, e nada mais. O Poder Legislativo e outras instâncias, como o
Ministério Público, deverão buscar esses esclarecimentos, pois essa postura, pelo que
diz a imprensa,já nos preocupa: demitir alguém que fez uma denúnciajá é suspeito.

Há ainda uma outra questão. Aprovamos nesta Casa, e o Governador Itamar Franco
vetou, o Conselho Deliberativo do Instituto - CODEI. Ele nos mandou outro projeto,
visto que vetara o feito em acordo com os servidores, e já tive informações de que os
próprios servidores não estão muito interessados na derrubada desse veto, pela qual
iremos lutar. Por que será? Se tivéssemos um conselho deliberativo implantado lá
com representantes dos três Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
talvez essas questões fossem evitadas.

E oportuno dizer que esse veto no Conselho Deliberativo do IPSEMG tem de ser
derrubado, porque desejamos mais transparência e controle dos servidores. Faremos
convocação para que venham a esta Casa prestar esses esclarecimentos. Muito
obrigado.

O Deputado Doutor Viana* - Deputado Miguel Martini, essa é a sugestão que faço
ao final. Convocaremos, para comparecerem à Comissão de Saúde, o Presidente do
órgão e as pessoas envolvidas. Fui informado de que o Diretor não foi demitido, pediu
exoneração do cargo. Voltaremos para trazer essas informações corretamente, de
acordo com a evolução dos fatos. Faço essa denúncia por me preocupar muito com
essa maneira de alguns desejarem ser mais realistas que o rei e, antes de os fatos
serem apurados, desejarem tirar o Presidente do Instituto, que não é o responsável
direto. Ao esclarecermos os fatos, também responderá por isso. Então, informaremos
ao povo de Minas Gerais a realidade dos fatos. Muito obrigado.

- * Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, TV

Assembléia, amigas e amigos, volto à tribuna para tecer considerações oportunas e
necessárias. Nesta manhã, na Comissão do Consumidor, apreciamos e aprovamos o
requerimento de autoria da Deputada Maria José Haueisen solicitando que a
Comissão do Consumidor, juntamente com a de Saúde, promova ampla discussão
com relação à situação dos medicamentos comercializados em Minas Gerais e,
particularmente, em Belo Horizonte. Apresentamos essa reflexão na tarde de ontem e
obtivemos um contato com o Presidente do Conselho de Farmácia, ocasião em que
pudemos perceber a sua preocupação quanto às fórmulas e à distribuição dos
remédios, trazendo uso nocivo ao consumidor. Essa audiência viria oportunamente.
Nesta Casa, promoveremos ampla discussão. Convocaremos a Vigilância Sanitária, o
Presidente do Conselho de Farmácia, os sindicatos dos profissionais da indústria
farmacêutica e todos aqueles que possam discutir amplamente essa matéria. Já não
podemos conviver com isso. Em decorrência das denúncias apresentadas pela
imprensa da Capital, tomamos conhecimento de que o Brasil está servindo de cobaia
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para o uso desses medicamentos. Por meio da Comissão do Consumidor, da
Comissão de Saúde e da Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social, está na
hora de discutirmos essa questão. Tenho a certeza de que, em boa hora, abordaremos
esse importante assunto de interesse de nosso povo.

Registro que, por indicação do meu partido, PSD, estou presidindo a Comissão do
Trabalho, Previdência e Ação Social. Essa Comissão tem uma tarefa tão dificil quanto
as outras. Conduzi-la é responsabilidade grande para os seus membros e para o
Presidente. Mas vejo, na Comissão do Trabalho, acima de tudo, grande espaço para
estabelecer parceria efetiva com o Ministério Público, o Conselho Tutelar, e toda a
sociedade. Os conflitos a que temos assistido, em Minas Gerais, são extremamente
preocupantes. Como Presidente dessa Comissão, nos desdobraremos buscando a
promoção do trabalho e da ação social. Temos que voltar nossos olhos para o menor
carente. Temos a preocupação de criar escolas técnicas e profissionalizantes que dêem
condições aos menores, retirando-os das ruas. Ontem, desta tribuna, o Deputado João
Pinto Ribeiro lamentava a morte trágica de pessoas e o mesmo fez a Deputada Mana
Olívia. São menores infratores, já acostumados ao crime. Em nossa Comissão,
buscaremos, junto a todos os órgãos governamentais, unia forma de resgatar os
interesses da criança e do adolescente. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente,
que completou dez anos, mas que ainda exige muito estudo e, principalmente, ação
por parte dos Governos Estadual e Federal.

Na próxima semana, chegará a este Plenário nosso projeto, que regulamenta o
serviço voluntário. Apresentamos essa proposição, no ano passado, visando a
regulamentar o serviço voluntariado em Minas Gerais. Neste ano, estamos
comemorando o Ano Internacional do Voluntariado. Hoje, é matéria na imprensa o
serviço voluntário. Minas Gerais tem dado seu testemunho na prestação do serviço
voluntário. Em todos os segmentos sociais, faz-se necessária a presença do voluntário.
Por essa razão, apresentamos esse projeto de lei, que visa a regulamentar o trabalho
do voluntariado. Destinaremos os serviços corretos às pessoas certas que se
apresentarem para o trabalho voluntário. E extremamente útil um cidadão sair de sua
casa, deixando seus afazeres, para prestar serviço voluntário em creches, cadeias
públicas, hospitais. Mas, para tanto, precisamos ter um regulamento, um respaldo
legal,para criar os mecanismos necessários à viabilização do serviço voluntário, a fim
de que seja satisfatório. Neste momento, em que comemoramos o Ano Internacional
do Voluntariado, Minas Gerais, pelo coração bondoso de seu povo, apresenta o maior
índice de voluntários para prestação de serviços em obras sociais. Isso, para nós, é um
orgulho, pois retrata a cara do povo mineiro, o coração amigo da gente generosa das
Minas Gerais. Tenho a certeza de que nosso projeto será sancionado, quando teremos
condições de atender a todas as instituições e creches, a todos os órgãos que carecem

.Z	do serviço voluntário.
Finalmente, quero dizer que, na tarde de ontem, discutíamos a questão da Rodovia

459, e várias foram as ponderações feitas por colegas da nossa região.
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Posso anunciar que, nesta manhã o DER-MG está assumindo o controle da

Rodovia 459, com inicio da operação tapa-buracos.
E uma enorme satisfação para nós, porque ontem mesmo havíamos manifestado o

nosso acompanhamento, em Brasília, sobre o momento de tragédia da Rodovia 459.
Ontem os Deputados Chico Rafael e Ambrósio Pinto e os demais Deputados da
bancada do Sul de Minas manifestaram sua preocupação, e afirmamos a nossa, do dia-
a-dia, quando declaramos publicamente desta tribuna que as obras seriam iniciadas
em 48 horas. Felizmente, o DER-MG iniciou, esta manhã, a operação tapa-buracos na
Rodovia Itajubá-Piranguinho, o que realmente satisfaz, neste momento, todos os
usuários. E um trabalho do DER-MG, que merece a nossa homenagem na pessoa do
Dr. Maurício Guedes, do Dr. Sebastião Elias e de todos os que estão lutando.

Parabenizo todos da nossa bancada. Deputado Miguel Martini, também V. Exa. é
votado no Sul de Minas. E uma satisfação saber que, pelo menos neste momento, essa
situação aflitiva para todos nós está contornada-

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Queremos dizer que conhecemos a
situação, que é grave. Conhecemos não só por visitar a região, mas também por irmos
na comitiva da qual V. Exa. estava presente, e vimos a precariedade da rodovia.

Vimos aqui um jogo de empurra. O Governo Estadual dizendo que é do Governo
Federal, e vice-versa. O povo já não pode conviver com isso. Daria aqui uma
sugestão. Hoje o Ministério dos Transportes está nas mãos do PMDB, o DNER idem,
e o PMDB é do Governador Itamar Franco e do Newton Cardoso.

Queria deixar uma sugestão: que a própria Bancada do PMDB de Minas Gerais
fizesse uma comitiva e fosse com o Governador e o Vice-Governador ao Ministro,
que é do PMDB, e digam: "Ministro, somos do mesmo PMDB. Por favor atenda-nos
em Minas Gerais". A situação é grave, é crítica, e precisamos resolver essa questão.
Falta na verdade um pouco de vontade política.

Parabenizo V. Exa., Deputado Dalmo Ribeiro, assim como os outros Deputados do
Sul de Minas, como os Deputados Bilac Pinto e Chico Rafael, pela sensibilidade, pelo
empenho, pela dedicação. Mas vemos que, politicamente, o Governo só quer fazer
aquilo que é "factóide", que chama a atenção. Para resolver mesmo o problema de
Minas Gerais, do Sul de Minas, não tem interesse. Fez aquele processo, disse que
tinha que ser emergencial, depois disse que era por causa da CPI. Tudo isso passou.
mas o problema continua grave como está, como V. Exa. e o Deputado Chico Rafael
o mostraram.

Então, a minha sugestão é: já que o Ministro é do PMDB, o DNER está com o
PMDB, o Governo Itamar Franco é do PMDB, Newton Cardoso, Vice-Governador, é
do PMDB, quem está no DEOP, na Secretaria de Obras é também do PMDB, ligado a
Newton Cardoso, que façam uma comitiva e vão a Brasília pedir ao Ministro que
resolva o problema, porque o povo já não agüenta.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Foi um prazer ouvir V. Exa. Na tarde de ontem,
manifestamos nossa preocupação. Se necessário fosse, voltaríamos a Brasília. No
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entanto, com o devido respeito, discordo de V. Exa. quanto a reunir a Bancada do
PMDB. Temos que reunir, sim, os Deputados do Sul de Minas, independentemente de
filiação partidária, porque o nosso partido é a nossa região, é o nosso Estado. Não
estamos discutindo o PMDB, mas a situação aflitiva de nosso povo,
independentemente de filiação e cor partidária.

Essa é a nossa reflexão. Sou do PSD; o Dr. Jorge é do PMDB; o Bilac Pinto é do
PFL; o Chico Rafael é do PSB; o Anibrósio Pinto é do PTB. No entanto, todos
estamos irmanados num só sentimento: resgatar e devolver a tranqüilidade da nossa
região.

Usando a tribuna ontem, afirmei que se daria em 48 horas o início das obras da
operação tapa-buraco. Mas é com muita alegria que quero anunciar que essas obras já
foram iniciadas nesta manhã. Elas, tenho a certeza, tranqüilizarão todo o Sul de
Minas.

Aos nossos colegas, a todos os nossos assessores, à nossa diretoria, uma feliz
Páscoa. Que esta Casa tenha, acima de tudo, muita paz na ressurreição de Nosso
Senhor!

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente,

telespectadores da TV Assembléia, o Deputado Miguel Martini levantou bem a
questão: quando existem problemas, a culpa é dos Deputados do PSDB. No entanto,
os cargos pertencem ao PMDB. Então, onde estão as obras para Minas Gerais, para as
quais o PMDB deveria estar atento, pois diz respeito a uma questão fundamental, que
é a malha viária? Praticamente, todo o nosso País passa por nossas estradas, que estão
em péssima situação.

O Deputado Martini cobrou bem. Fica esse ensaio, esse jogo de cena, mas basta
procurar o Ministro, do PMDB. o DNER, que também está com o PMDB, a
Secretaria de Obras e o Governador, que também são do PMDB, para que façam as
correções nas estradas. A responsabilidade é desse partido, e vamos cobrar ações por
parte dele.

• E interessante como, na Assembléia Legislativa, começamos a ver as situações. Há
alguns dias, ouvimos muita "rasgação de seda", muitos elogios ao IPSEMG. Fiquei
pensando qual era a causa de tantos elogios. O que estaria acontecendo? Fiquei atento
ás manifestações dos Deputados em Plenário e não vi razão para tanto entusiasmo, já

o que, há tanto tempo, estamos aguardando que o Governador aprove o Conselho
Deliberativo do H'SEMG, com a presença do Tribunal de Contas, do Ministério
Público, da Assembléia Legislativa, para haver transparência no processo. Fiquei

' pensando: "o que está acontecendo?". A resposta está aí. E mais um escândalo deste
Governo, que está lançando mão do dinheiro destinado à saúde do servidor mineiro. E
inaceitável. No entanto, os Deputados ocupam os microfones para elogiarem o
IPSEMG, dizendo que está maravilhoso. E preciso apurar. O que aconteceu com o
servidor dessa entidade o qual teve a coragem de começar a apuração? Recebeu um
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prêmio? Foi chamado ao Palácio? A Comissão de Saúde ou de Administração
Pública da Assembléia o chamaram, a fim de terem mais informações? Não. Foi
exonerado. Cometeram urna injustiça. Esperávamos que os Deputados levantassem a
voz em favor desse servidor. No entanto, em vez disso, elogiaram o Presidente do
IPSEMG e o Governo. Estão fazendo "lobby" nesta Casa para a manutenção do veto
do Governador no CODEI. Quer dizer, então, que não teremos o Conselho
Deliberativo do IPSEMG, com a presença de representantes do Ministério Público e
do Tribunal de Contas.

Procedimentos de R$ 100,00, Deputado Sávio Souza Cruz, constam nas notas como
se fossem de R$1.000,00. Procedimentos de RS1.000,00 estão sendo cobrados como
de RS1O.000.00 ou R515.000,00. Isso precisa ser apurado.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Obrigado, Deputado João Leite.
Como todos os episódios surgidos durante o Governo Itamar Franco, esse também
será apurado em profundidade e à exaustão. O Governador Itamar Franco decidiu -
diferentemente de outros governos, sobretudo do Governo Fernando Henrique
Cardoso, do seu partido - não obstaculizar a instauração de nenhum processo de
investigação, notadamente aqueles de apuração parlamentar, ou seja, as famosas CPIs.
Durante o período em que exerci a Liderança do Governo, fui signatário de todos os
pedidos de apuração de eventuais irregularidades no próprio Governo.

Portanto, em Minas, não se obstrui investigação. O Governo estimula a apuração,
porque sabe que a investigação vigilante, especialmente a que é feita pelo Poder
Legislativo, contribui para a respeitabilidade das instituições e para a efetividade do
próprio Governo. No que diz respeito ao IPSEMG, não há prejulgamentos. Ontem,
participei de uma reunião de Governo, que tratou desse assunto. A Auditoria-Geral do
Estado já está se aprofundando na investigação, assessorada pela Procuradoria da
Fazenda. Portanto, V. Exa. poderá ter absoluta certeza de que as responsabilidades
serão apuradas. Conheço e respeito toda a diretoria, o que não impede o meu total
apoio à apuração, com profundidade, do oconido. Obrigado.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado, nobre Deputado Sávio Souza Cruz.
Acontece que não ficamos satisfeitos com as apurações desse Governo. Estamos nos
lembrando da dengue, da FHEWG, da FUNED. Por mais que se esforce o Deputado
Sávio Souza Cruz, não podemos nos esquecer de que o Governador Itamar Franco
iniciou o seu Governo dispensando licitação, em 1999. Diz que apura, mas não apura
nada. Não existe punição. Enquanto isso os recursos públicos são utilizados dessa
maneira nesse Governo. Esperava que o PMDB, do Governador Itamar Franco, que
faz parte do Governo Federal, assinasse a CPI da corrupção, em Brasília, mas o
PMDB não assinou. Então, não é o PSDB do Deputado João Leite, é o PMDB do
Governador Itamar Franco. E é o Governo Itamar Franco que tem que explicar mais
um escândalo em Minas Gerais. E, diferentemente do que diz o Deputado Sávio
Souza Cruz, o Auditor-Geral, o Desembargador aposentado Ayrton Maia desconhece
qualquer procedimento em relação ao IPSEMG. E isso que estamos vendo. Não existe
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apuração. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

? Parte (Ordem do Dia)
1' Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à 2'

Pane da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia, compreendendo comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 48' Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 2.04312001, do Deputado Chico Rael, e 2.072/2001, do
Deputado Dalino Ribeiro Silva; e do Trabalho - aprovação, na 56' Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei n°s 1.161/2000, do Deputado Antônio Júlio; 1.308 e 1.330/2000,
do Deputado Luiz Fernando Faria; 1.35212001, do Deputado Sebastião Costa;
1.366/2001, do Deputado Ivair Nogueira; 1.385 e 1.386/2001, do Deputado João
Leite; e dos Requerimentos n°s 2.038 a 2.040/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XVI do art. 232 do

Regimento Interno, requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.189/2000; e, nos termos do inciso
VIII do art. 232 do Regimento Interno, defere requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.286/2000
(Arquive-se o projeto.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Kemil Kumaira, em que pleiteia seja

solicitada ao Sr. Ivan Ribeiro, Presidente da TELEMAR, a agilização da implantação
do serviço de telefonia pública no Povoado de Agua Quente. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial das Multas, em que solicita a prorrogação de
seu prazo de funcionamento por 30 dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° 1.762/2000, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que pede
seja solicitado ao Secretário de Administração que informe o motivo pelo qual os
servidores aposentados e idosos estão sendo obrigados a se recadastrar somente nas
cidades regionais administrativas. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 1.762/2000 na
forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.770/2000, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que pede
seja solicitado à COPASA-MG o envio de cópia de seus balancetes analítico e
sintético relativos aos meses de dezembro de 1999 a setembro de 2000, com as
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.771/2000, do Deputado Amilcar Marfins, em que pede sejam
solicitadas ao Secretário da Casa Civil informações sobre matéria publicitária do
Governo, veiculada no último mês de novembro e relativa a investimentos no Estado,
geração de emprego e temas afins. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.773/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, em que pede seja
solicitado aos Secretários da Justiça e da Segurança Pública que informem os motivos
pelos quais não foi encaminhado a esta Casa o plano estratégico previsto no § 2° do
art. 1 0 da Lei n° 12.985, de 30/7/98, que transfere a administração das cadeias e dos
presídios para a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em
votação, o requerimento, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado o Requerimento n°
1.773/2000 com as Emendas n°s 1 e 2. Oficie-se.

Requerimento n° 1.78712000, da Comissão Especial do IPEM, em que pede seja
solicitado ao Auditor-Geral do Estado e ao Secretário de Ciência e Tecnologia o envio
de cópia da documentação relativa à exoneração do Sr. Wilton Braga de Oliveira,
Diretor-Geral do IPEM; do pronunciamento feito por esse Secretário perante essa
Comissão Especial e da auditoria realizada no IPEM. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n°
1.787/2000 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.80312000, do Deputado Amilcar Marfins, em que pede seja
solicitado ao Presidente da CEMIG o envio das informações que menciona, referentes
aos serviços de segurança dessa empresa, à contratação de empresas de vigilância por
parte dela e a outros assuntos que especifica. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.814/2000, do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que pede
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seja solicitada ao Presidente do IPSEMG informação quanto à existência de débito
do Município de Oliveira Fortes junto a essa autarquia, com as especificações que
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita a palavra
pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente e Srs. Deputados, volto a esta tribuna
para fazer coro, num primeiro momento, com o Deputado João Leite. A cada dia
surge mais um caso suspeito no Governo. Não vamos aceitar que o caso do IPSEMG
fique sem explicação que nos convença de que as informações aqui são falsas. Se
forem verdadeiras, vamos exigir do Governo que tome atitude. Se for o caso, iremos a
outras instâncias. O que não pode é a sociedade e principalmente, no caso, os
servidores públicos, que já vivem mazelas e tantas inseguranças, sofrerem mais. Esse
Governo, a cada dia, retarda ainda mais a escala de pagamento dos funcionários. Os
funcionários, principalmente os do interior, apesar de já ter havido alguma melhora
ainda não são atendidos nas suas necessidades de saúde, odontologia e educação. Por
isso reclamam.

Agora, surgem essas denúncias dos casos dos hospitais de Nova Lima, o Biocor e o
São Lucas, de Montes Claros. Além dessas suspeitas de superfaturamento na hora de
pagar os médicos.

E realmente preocupante o fato de aquele que denunciou ser punido. Não é possível
que aceitemos isso. Vamos fazer requerimento ao Presidente, à Diretoria do Instituto
e a esses que foram demitidos, para que venham à Comissão prestar esclarecimentos.
Queremos apurar tudo isso.

A questão de Belo Horizonte, desse desgoverno, Deputado Sargento Rodrigues,
vejo V. Exa. prestando atenção. V. Exa. apoiou o Prefeito Célio de Castro. Não sei se,
hoje, daria o mesmo apoio. De qualquer maneira, veja. O Prefeito, há uru mês ou dois,
depois de oito anos na Prefeitura, descobre que Belo Horizonte precisa de um plano
de transporte coletivo. Veja, Deputado João Leite, oito anos depois determina à sua
assessoria que apresente um plano para resolver o problema de transporte coletivo de
BH. Só ele não sabia do problema. Todos de BH e de fora da cidade já sabiam disso, e
ele não sabia.

O jornal denuncia que há 10 anos BH não vê obra significativa acontecendo.
Houve, sim, do Governador Eduardo Azeredo, o PROSAN; houve, sim, obra do
Governo do Estado. Da Prefeitura de Belo Horizonte, nada. E ainda há as obras que
pretende executar, das quais não desistimos: estamos aguardando o Ministério
Público, que está fazendo um trabalho seriíssimo sobre isso. Quero elogiar o
Promotor Rodrigo, que está fazendo um ótimo trabalho. Em breve, teremos notícias a
respeito disso. Não nos demos por satisfeitos com aquela obra tendenciosa, contra os
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interesses de BH, que foi o desassoreamento da Lagoa da Pampulha.

Agora, promete mais uma enorme quantidade de obras. Quem pega um jornal diz:
"Puxa vida, os problemas de Belo Horizonte agora estão resolvidos". Será que estão
mesmo resolvidos, Deputado João Leite, os problemas das crianças, da merenda
escolar, do transporte coletivo? O Prefeito pode ser chamado de "O Promessinha". O
Prefeito que gosta de fizer promessa! Na primeira campanha, prometeu e não fez
nada. Na segunda, refez as promessas da primeira e fez outras. Prometeu que traria o
metrô da Pampulha à Savassi. Ouvi bem claramente todas as promessas dele. O jornal
dizia, ontem, que vai cumprir as promessas. Mas quais promessas? Do primeiro
mandato, quando foi vice? Disse que resolveria os problemas das crianças em seis
meses. Não resolveu nem o das crianças nem o dos outros; não resolveu nenhum. Há
até um jargão que se espalhou pelo Brasil afora, na época da campanha: "Bahia é um
verdadeiro canteiro de obras; há obras para todos os lados. Em Belo Horizonte, é tudo
obra no canteiro". Ele só fazia enfeitar os canteiros das estradas em 811. Foi a
imprensa que espalhou essa notícia por aí, que é verdade.

Agora, está anunciando, mais uma vez, que fará a Pedro II, a Lagoa da Pampulha,
que vai fazer a Estação 811 Bus. Mas ele esqueceu-se de dizer que prometeu também
que traria o metrô. Agora não vai mais duplicar a Antônio Carlos, vai trazer o metrô
subterrâneo, da Pampulha até a Savassi.

E o belo-horizontino nos pergunta: é possível conviver com tamanha ineficiência e
incompetência? E aí entra uma colocação simples: não é problema dele, é problema
do Governo Federal, da devastação social - gravei bem essas palavras, que, a meu ver,
até dormindo, ele repetia. E qual é a sua estratégia? Ele não responde, fica bem
caladinho, como o preguiçoso que, quando tem vontade de trabalhar, fica quieto,
esperando a vontade passar. Tal é o imobilismo do Prefeito. Quando alguém o sacode,
ele fica quieto esperando a vontade de fazer algo passar. Enquanto isso, Belo
Horizonte continua com seus graves problemas.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Acompanho com atenção o seu pronunciamento. Ontem mesmo, recebi alguns
servidores da Prefeitura de Belo Horizonte, indignados com relação a essa
administração do Dr. Célio de Castro e do Sr. Fernando Pimentel. Eles se revoltaram
contra essa reforma administrativa, que paralisou a Prefeitura por 100 dias. Além
disso, disseram que o Prefeito tem governado por meio de decretos, impedindo alguns
deles a nomeação de pessoas.

E impressionante termos, hoje, em Belo Horizonte, 53 Secretarias. Antes, tínhamos
14. Atualmente, temos 53 Secretários na cidade.

O Deputado Miguel Martini - Abro um parêntese, para lembrar que o Prefeito de
Contagem, ao recriar a Secretaria da Cultura e do Desenvolvimento Social, foi
achincalhado pela imprensa. O Prefeito Célio de Castro saiu de 14 Secretarias para
52, para não fazer nada, e, mesmo assim, tem sido elogiado. Gostaria de saber quais
são esses interesses. Por que a imprensa é tão benévola com esse Prefeito, enquanto
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denigre a imagem do Prefeito de Contagem, que está tentando resgatar o que foi
destruído pela desastrosa administração anterior do PMDB? Ele criou seis Secretarias
e foi criticado de todas as formas. Aqui, criaram-se 52 Secretarias, sem resultado
algum, com altíssimos salários, e nada acontece.

O Deputado João Leite (em aparte)* - O Prefeito Ademir Lucas está recriando a
Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Social, extinta pelo Sr. Newton Cardoso, em
seu Governo. Mas também, Deputado Miguel Martini, há quem não considere
importante a cultura e o desenvolvimento social.

Mas estamos vendo que foram criados 1.434 cargos nessa Prefeitura, sendo 509 de
recrutamento amplo. E uma festa com o dinheiro do contribuinte de Belo Horizonte!
Além disso, os servidores denunciaram que os motoristas - e entendemos que têm um
importante papel - estão sendo colocados como diretores de vias urbanas.

Há ainda esse escandaloso contrato entre a Prefeitura e a Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDE? -, da UFMG. Deputado Miguel Martini, já
pude perceber a existência do 32° Termo Aditivo ao Contrato n°329/95 da FUNDEP.
Há a modificação da Cláusula 2' do 30° Termo Aditivo do contrato, passando o prazo
de prorrogação para quatro meses. O que essa Fundação está contratando? Temos
alguns exemplos, como a complementação do acesso para montagem da biblioteca, na
Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, por R$86.176,00. Temos aqui:
"FUNDE? contratada para promover condições e estabelecer meios para desenvolver
ações de cooperação técnica através de cursos de consultoria nas áreas de engenharia
civil, por R$900.000,00". Tudo isso com dispensa de licitação.

Depois, temos ainda a contratação de uma consultora de "marketing", por 12 meses,
pelo valor de R$21.219,00; a contratação de economista, por R$45.000,00, sem
licitação; de um analista de sistema, por R$47.000,00; de mais dois analistas de
sistema, por R$94.000,00; de mais um analista de sistema, por R$47.000,00; de mais
um analista, por R530.000,00; de um consultor para implementar a instalação e o
planejamento de informática, por R548.000,00.

Há, depois, um outro, com dispensa de licitação, R5154.000,00, para a prestação de
serviços técnicos especializados em treinamento, em consultoria e em assessoria Esse
contrato foi iniciado em 1995 e vem recebendo termos aditivos, para ser mantido pelo
contribuinte de Belo Horizonte.

• Deputado Miguel Martini - Já são 33 vezes, Deputado?
• Deputado João Leite (em aparte)* - Isso é o que consta aqui, mas existem muito

mais termos aditivos. Estamos fazendo o levantamento de tudo isso.
O Deputado Miguel Martini - Ele não disse, em sua campanha, que a sua

administração seria transparente?
O Deputado João Leite (em aparte)* - E, infelizmente, Deputado Miguel Martini, o

contribuinte de Belo Horizonte está pagando por isso. Em 100 dias, no que V. Exa.
chamou de "desgoverno", em Belo Horizonte, não aconteceu nada, a não ser esses
contratos e unia verdadeira festa, com o recrutamento amplo e a criação desses cargos
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de Secretários: 53 cargos.

O Deputado Miguel Martini - Isso é lamentável, Deputado João Leite. O povo de
Belo Horizonte deve se perguntar "Será que isso é ser da "esquerda"?. Esse é o
modelo socialista, ou seja, não respeitar a lei? Oportunamente, traremos os dados
desta vergonha: o acordo feito entre a Prefeitura e a Andrade Gutierrez, para o
pagamento de uma dívida que era de US56.000M00,00 e que chegou a
US$600.000.000,00, sem que fosse fincado um prego. Então, negociaram para
aproximadamente US$70.000.000,00 e um pouco mais. Isso é uma verdadeira festa
com os recursos públicos. Enquanto isso, os hospitais continuam com as filas, as
pessoas continuam com dengue, febre amarela e com problemas de transporte
coletivo. Em Curitiba, não há problemas com relação ao transporte alternativo, porque
o transporte coletivo funciona. O problema não é com os perueiros, mas com a
ineficiência da administração pública, que gera essa necessidade e essa demanda.
Lamentamos e desejamos estar aqui na Assembléia cobrando da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, para que cumpra o seu papel de fiscalizadora, fazendo essas
denúncias. A CPI da Pampulha, que o Vereador tentou implantar, foi abafada pela
base de apoio do Governo Célio de Castro na Câmara Municipal. Senhor eleitor e
senhora eleitora, cobrem do Vereador em quem votaram, para que fiscalize e
verifique que não há controle do orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte e que não
há um sistema informatizado da execução orçamentária.

E, cada vez que há uma noticia de que a Prefeitura não fez nada, o Prefeito faz uma
promessa. Então, vemos mais uma promessa descumprida. Isso é lamentável. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador-
0 Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em

que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado
Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados e telespectadores
da TV Assembléia, estávamos atentos, como disse o companheiro Deputado Miguel
Martini, e continuamos atentos ao pronunciamento de V. Exa., bem como o dos
outros oradores que me precederam.

Sr. Presidente, não conseguimos ficar calados diante de tanto descalabro que vem
acontecendo no País. Consta no "Estado de Minas" de 8 de abril: "Minas é
discriminada pelo Governo Federal".

O Presidente Fernando Henrique Cardoso lançou um programa em que pretende
investir R$700.000.000,00 em recuperação e urbanização de favelas. Mas só serão
beneficiadas as cidades do Rio de Janeiro , de São Paulo e Salvador,como se não
houvesse favelas em Belo Horizonte. Não é a primeira vez que isso acontece. Quando
lançou o Projeto ID14-14, depois rebatizado de Projeto Alvorada, Fernando Henrique
também deixou Minas Gerais de fora, apesar de os índices, em centenas de cidades do
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Estado, serem iguais ou piores que o das beneficiadas, no Norte e no Nordeste.

De fato, são assuntos de relevância que não podemos deixar de abordar.
Participando de um debate com o Deputado Doutor Viana, tivemos a oportunidade de
expor nossa opinião. Ficamos a nos perguntar quando é que o Governo Fernando
Henrique vai desconfiar que a disputa eleitoral acabou. Não se trata de disputa de
facção, pois tem um país a presidir, estando em seu sétimo ano de mandato. Por quê,
mais uma vez, Minas foi discriminada?

Assim como o Deputado Miguel Martini, também estamos estarrecidos com o que
vem acontecendo no Governo Federal, em grandes proporções: descalabros,
corrupções, que tanto nos envergonham. No Governo Jtamar Franco, o Governador é
o primeiro a determinar que o seu Líder assine uma CPI para apurar irregularidades.
Não é o que vem acontecendo em Brasília, onde o Presidente determina à sua base
que não assine o requerimento da CPI para o Caso Eduardo Jorge, aquele do TRT, do
Juiz "Lalau", dos R$170.000.000,00 do dinheiro público que foram desviados. Tudo
isso nos deixa estarrecidos. Na próxima semana, estarei pedindo o apoio dos
Deputados desta Casa para que possamos, numa comissão suprapartidária, apurar o
que ocorreu no caso do IDH-14, em que o Governo Federal, mais uma vez, retalia
Minas Gerais. Será que nosso Estado não se encontra inserido no País? Será que
Minas se tomou um pais independente? E assim que Fernando Henrique vê nosso
Estado, demonstrando o grau de irresponsabilidade do Governo Federal. Creio que,
apesar da memória curta de alguns, a maioria da população ainda não se esqueceu dos
casos da "Pasta Rosa", do SIVAM, do PROER, da reeleição, quando,
descaradamente, venderam votos a R$300.000,00 e R5400.000,00, na Câmara
Federal, para reelegerem o nosso Presidente da República.

Antes da minha conclusão, concedo um aparte a V. Exa., Deputado Miguel Martini,
e reafirmo que continuo apoiando, como o tenho feito desde a primeira entrevista,
quando fui abordado pela TV Alterosa com respeito às apurações que V. Exa. levou
ao Ministério Público. Não compactuo com nenhuma irregularidade e gostaria que o
Ministério Público fosse a flmdo para investigar qualquer caso, nos âmbitos federal,
estadual ou municipal.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Não poderia esperar outro
comportamento de V. Exa., Deputado Sargento Rodrigues. V. Exa. tem sido correto e
ético nesta Casa e o parabenizo por isso. Realmente sou testemunha de que V. Exa.
deu apoio para que as medidas fossem tomadas. Mas quero dizer-lhe que algumas de
suas observações são verdadeiras e outras merecem maior análise. São verdadeiras
quando dizem que há uma corrupção desenfreada neste País em todos os níveis -
federal, estadual, municipal. E não há nenhum município ou Estado isento disso. Há
um câncer da corrupção. Costumo dizer que, se acabássemos com a corrupção neste
País, poderíamos transformá-lo numa potência de primeira grandeza. Não tenho
dúvida disso.

0 problema de corrupção é verdadeiro sim, como o caso da própria SUDAM, que é
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antigo, mais de 20 anos, e agora está sendo descoberto por uma ação do próprio
Governo Federal. Concordo com V. Exa., não importa onde está a corrupção, se é
deste ou daquele partido. Estamos absolutamente contra, independentemente do
partido, e cerramos fileira com aqueles que querem defender a coisa pública, exigindo
a transparência.

Agora a questão de Minas Gerais: o que aconteceu com o I13H-14? Faltava ação
política. Bastou que alguns Deputados sensíveis fossem ao Governo Federal, e os
recursos já começaram a chegar. Na questão da segurança pública, Minas Gerais
deixou de receber recursos, porque não apresentou projeto.

Por que não chega o dinheiro? Porque falta governo. Isso que V Exa. vai fazer,
quero dizer desde já, o PSDB já tem acertado um encontro com o Presidente da
Câmara, que é do PSDB, Deputado Aécio Neves, que já se posicionou contrário, e a
Bancada do PSDB vai ter urna audiência para reivindicar aquilo que o Governo não
faz, pela sua incompetência e inaptidão.

Mas nós, Deputados Estaduais, vamos fazer. Se há esse interesse de V. Exa., junte-
se a nós, como todos os partidos que representam Minas Gerais e sofrem nas mas a
realidade. Porque quem fala aos senhores é alguém que foi criado numa favela.
Conheço a realidade da favela, fui criado ali. E, para esse problema, falta urna ação
desse Governo. Tenho a certeza de que, junto conosco, incluindo V. Exa. e outros
Deputados que queiram ir a Brasilia, certamente o Deputado Aécio Neves estará nos
apoiando-

0 Deputado Aécio Neves será homenageado por esta Casa em 23 de abril, na
segunda-feira. Vamos lá e tenho a certeza de que esses recursos virão. Já que o Poder
Executivo não faz, o Poder Legislativo vai fazer. Somos os legítimos representantes
do povo, estamos sensíveis e vamos agir politicamente. Tenho a certeza de que esses
recursos virão.

Agora, infelizmente percebemos uma ineficiência desse Governo.
O Deputado Sargento Rodrigues - Respeitamos a opinião do Deputado Miguel

Martini e suas considerações, mas discordamos quando diz que o Governo Itamar
Franco é ineficiente. Se formos também ativar a memória do povo mineiro, vamos ver
que lá atrás houve mais estragos feitos no Governo anterior e que, felizmente, o
Governo Itamar Franco tem tentado recompor os cacos deixados no Estado de Minas
Gerais. Doutor Viana, tivemos coisas pequenas como R$1.500.000.000,00 desviados
do IPSEMG, como o próprio Deputado João Leite disse. Temos de apurar fundo

Esse mesmo Governo Azeredo, que o Deputado Miguel Martini apoiou, também
cometeu desvio no IPSM de quase R$1.000.000.000.00.

Mas não ficou só nisso: sucateou a educação. O Sr. Walfrido dos Mares Guia, ex-
Vice-Governador e responsável pelo setor de educação, sucateou o ensino público
estadual. Sabemos disso, porque temos contato permanente com professoras e
diretoras de escolas públicas estaduais no interior.

E não ficou só nisso: entregou 113 da CEMIG, o qual o Governador Itamar Franco,
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com firmeza, com muita competência e por meio do órgão competente da
Procuradoria-Geral do Estado, reconquistou, pela forma legal e legítima.

Então, discordo do Deputado Miguel Martini quando coloca o nosso Governador
nessa posição. Tenho por esse um grande apreço, porque é um homem de coragem.
Resgatou a dignidade dos servidores da segurança pública e vem resgatando a
dignidade dos servidores estaduais. Já fez muito pelo Estado e - tenho certeza - muito
ainda vai fazer.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, mais uma
vez parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento e pelo trabalho nesta Casa.

Gostaria de dizer que nós nos assustamos com as notícias de que, até agora - ainda
não são as cifras finais -, só na SUDAM, são US$1.000.000.000,00. Isso é muito
dinheiro. Por que o Senado e a Câmara Federal não querem a apuração dessa
situação? Precisamos apurá-la, sim. Não é possível o parlamento federal ficar
submisso ao Executivo em troca de benesses, de negociações, de favorecimentos.

Esse é um exemplo das falcatruas que vêm acontecendo no Governo Federal. O
próprio parlamento, que tinha a obrigação de investigar, submete-se às negociações,
para arquivar o processo de investigação ou usar artimanhas, como assinar o pedido,
dar a volta e pedir aos outros que não assinem, para não dar número.

Enfim, parabenizo-o pelas denúncias. Temos que ir lá e brigar pelos recursos para a
favela e para que os Deputados de Minas Gerais peçam a CPI-

0 Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos o aparte do Deputado Doutor
Viana, companheiro da região de Curvelo.

O editorial do dia 9 de abril do "Estado de Minas" publica: "O FMI manda, o
Governo obedece". Sabemos o que o FMI tem imposto ao Governo Federal, que vem
rezando. há anos, pela cartilha do capital especulativo, daqueles que vêm ao Brasil,
aplicam e levam milhões de reais da noite para o dia e, depois, vão embora.

Esse editorial diz: (- Lê:) "Conforme reportagem publicada ontem, no 'Estado de
Minas', a falta de investimentos na geração de energia elétrica deveu-se ao acordo
com oFMI, que impediu, ao longo dos últimos anos, a aplicação de recursos no setor.
Isso sob a bandeira da contenção de gastos. O argumento principal era de que o país
não poderia aumentar sua dívida pública. A análise míope dos técnicos do FMI e a
falta de sensibilidade do governo brasileiro deixaram a situação ficar crítica".

Esse é o Governo FI-IC, que deixa o FMI impor suas regras ao País. Aí, sim, quero
concordar com as palavras do Prefeito Célio de Castro, que disse que acaba-se
cometendo devastação social. No sétimo ano de Governo FHC, o que estamos vendo
é uma devastação social, porque não sobra dinheiro para investir no social.

Concordo, também, com o Deputado Miguel Martini: o Presidente vem
engatinhando como plano de segurança pública em nível nacional. Acredito que, se o
Presidente tivesse investido na educação, na saúde e na geração de empregos, com
certeza, hoje não deveria estar com essa dívida, investindo no Plano Nacional de
Segurança Pública; não precisaríamos fazer com que as crianças voltassem aos bancos
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de escola e tivessem mais saúde. Mas, acima de tudo, é preciso fazer com que o
Pais tenha capacidade de gerar empregos

Infelizmente, isso não acontece. Retomando as denúncias de corrupção neste
Governo, que são muitas, fiz um apelo durante um debate com os demais Deputados:
façamos grande mobilização popular, marcha em direção a Brasília, a fim de exigir
que a CPI da corrupção seja instaurada. O Governo Fernando Henrique criou a
Corregedoria-Geral da União, tentando ludibriar o povo, desviando sua atenção, ao
alegar que essa entidade conseguiria apurar os desvios dos órgãos federais. Se houver
Deputado Federal, Senador ou Ministro envolvidos, a Corregedoria terá competência
para apurar? Não, Sr. Fernando Henrique. O que V. Exa. deseja, mais uma vez, é
jogar a sujeira para debaixo do tapete, enganar o povo brasileiro, fazendo com que a
CPI da Corrupção não seja criada, aquela CPI que os Deputados tanto queriam para
apurar as denúncias do caso TRT, em que estavam envolvidos o Sr. Eduardo Jorge,
Secretário-Geral da Presidência, e o Juiz Lalau. no desvio de R8170.000.000,00.

Como relator da Comissão Especial das Multas, estamos tomando conhecimento
das bandalheiras feitas com o dinheiro público, o desrespeito para com o contribuinte,
as estradas cheias de buracos, como foi denunciado, ontem, pelo Deputado Chico
Rafael, que fez excelente exposição. Conforme estamos apurando, o DNER nada está
fazendo, mas deixa ao livre-arbítrio das empresas privadas a operação dos radares das
rodovias mineiras. Além disso, paga RS55,50 a cada multa registrada. Isso é um
absurdo. O povo está morrendo nas estradas, que estão cheias de buracos. No entanto,
aquele órgão sequer tem competência ou capacidade para fiscalizar os radares ou a
aplicação das multas.

Recebemos, no decorrer dos trabalhos da Comissão, várias multas. Constatamos
que o DNER está emitindo multas que serão cometidas daqui a quatro ou cinco dias.
Sabia que esses radares são bons, mas não sabia que são videntes, operando por
premonição, possuindo bolas de cristal, sabendo que o motorista do veículo tal, na
rodovia tal, no dia e no horário tal, cometeria infração, ultrapassando a velocidade
permitida.

Por tudo isso, pelo desvio de dinheiro para Bancos privados pelo PROER, pelo caso
SIVAM, pelo caso da SUDENE, pelo caso da SUDAM, pela reeleição, pela CPI da
Corrupção, precisamos mobilizar o povo brasileiro e as lideranças políticas, a fim de
realizar aqui o mesmo que foi feito na Itália, com a Operação Mãos Limpas.
Envolveremos o Ministério Público, os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo
para limpar do País tanta bandalheira, principalmente no Governo Fernando
Henrique, um impatriota, que deveria estar preso por tanto mal cometido contra a
Nação brasileira. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de número
regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os
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Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 16. às 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 33 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS MULTAS
Às quinze horas do dia três de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Alberto Bejani, Sargento Rodrigues e Mauro Lobo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Alberto Bejani , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão e passa à fase de apreciação de matérias da Comissão. São aprovados os
seguintes requerimentos: do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja
encaminhado pedido de informações ao DNER sobre quais marcas de radares
eletrônicos estão autorizadas e instaladas nas rodovias federais que cortam o Estado
de Minas Gerais; do Deputado Alberto Bejani, em que pede seja encaminhado oficio
ao Chefe do 6° DRF, convidando-o a comparecer a esta Comissão para demonstrar a
utilização de um radar eletrônico em operação na BR-040; em que solicita sejam
convidados o Chefe do 6° DRF e o Diretor-Geral do IPEM-MG para prestarem
esclarecimentos a esta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Sargento Rodrigues - Arnbrósio Pinto.	-
ATA DA 573 REUMAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas do dia quatro de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Cabo Morais, Cristiano Canêdo e
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A reunião tem por finalidade apreciar a matéria
constante na pauta. A Presidência informa o recebimento de carta da Sra. Inês Doro
Pereira, publicada no "Diário do Legislativo" de do dia 24/3/2001 e também que o
Pojeto de Lei n° 1.34112000, no 1 0 turno, foi distribuído ao Deputado Cabo Morais.
Passa-se à 1 Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Sargento
Rodrigues profere seu parecer sobre o Substitutivo n° 1, apresentado em Plenário, ao
Projeto de Lei n° 358/99, no 2° turno, o qual conclui pela rejeição da matéria.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado
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Cristiano Canédo, relator do Projeto de Lei n° 489199, no 1° turno, solicita prazo
regimental para emitir seu parecer. Em seguida, o Deputado Sebastião Navarro
Vieira, relator dos Projetos de Lei a° 1.000 e 1.159/2000, ambos no 1° turno, emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação do primeiro na forma do
Substitutivo ti0 1 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e pela rejeição do
segunda Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados, O Deputado Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei n° 1.21012000,
solicita prazo regimental para emitir seu parecer. Na ausência do Deputado Antônio
Genaro, relator do Projeto de Lei n° 1.29012000, em turno único, o Presidente
redistribui a proposição ao Deputado Sargento Rodrigues, que emite seu parecer pela
aprovação da proposição com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia, com discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. São colocados em votação e aprovados os Requerimentos
n°s. 2.003, 2.009 e 2.010/2001, todos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
2.029/2001, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, todos em turno único. Passa-se à
3 Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de proposições da Comissão. O
Presidente informa o recebimento de requerimento do Deputado Antônio Carlos
Andrada solicitando a realização de audiência pública da Comissão com a finalidade
de debater a situação dos mutuários da extinta Minas Caixa, com a partitipação do
Presidente do Grupo Gestor das Ações Relativas aos Direitos e Obrigações da Extinta
Minas Caixa, de um representante dos atuais mutuários, um representante da Caixa
Econômica Federal e um representante da Secretaria da Fazenda. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, II de abril de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Cabo Morais - Sargento

Rodrigues.	 -
ATA DA 6? REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às dez horas e quinze minutos do dia quatro de abril de dois mil e um, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, João Paulo, Bené Guedes
e Aílton Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidente informa que a reunião se destina à apreciação da matéria
constante na pauta e à realização de audiência pública para discutir os descontos
impostos aos servidores públicos em seus contracheques referentes a contratação de
empréstimos e à aquisição de seguros, com valores superiores aos do mercado
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financeiro. A Presidência solicita ao Deputado João Paulo que proceda à leitura da
correspondência enviada à Comissão pelo Vereador Gelson Luiz de Moura,
Presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba, por meio da qual faz solicitações
concernentes aos direitos do consumidor. Em seguida, comunica que em 29/3/2001
foi o Deputado Bené Guedes designado relator do Projeto de Lei n° 83712000, em 10

turno. Passa-se à discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. A Presidência submete a votação o Requerimento n°
2.030/2001, em turno único, o qual é aprovado. Ato contínuo, a Presidente esclarece
que serão ouvidos na reunião os Srs. Frederico Penido Alvarenga, Secretário de
Estado de Recursos Humanos e Administração; Geraldo Antônio Henrique da
Conceição, Coordenador do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Minas
Gerais - SrNDIPUBLICOS -; Aloisio de Castro Machado, Gerente Operacional do
Banco BMG S.A.; e Jefersson William da Silva Mourão, Presidente da Associação
Nacional de Defesa dos Consumidores de Crédito - ANDEC. A seguir, a Presidente
tece considerações iniciais sobre o objetivo da reunião e, logo após, passa a palavra ao
Deputado João Paulo, que faz explanação sobre o assunto em tela. Em seguida, a
Presidência concede a palavra a cada um dos convidados, que fazem as suas
explanações e respondem às perguntas formuladas pelo Deputado João Paulo,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2001.
Maria José Haueisen, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana.

ATA DA 65' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de abril de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana, Bilac Pinto e
Ermano Batista, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Bilac Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes- O Presidente, Deputado Bilac Pinto, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e dá ciência aos membros da Comissão do
recebimento de nove oficios da Cooperativa de Administração Rural do Estado de
Minas Gerais -COOPM[NAS. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Colocados em votação, são aprovados, cada um por sua vez, em turno único, os
Requerimentos n°s 2.03612001, do Deputado Dimas Rodrigues e 2.044/2001, do
Deputado Sávio Souza Cruz. Na oportunidade, o Deputado Ermano Batista tece
considerações sobre os custos para a tramitação de requerimento de votos de
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congratulações nas comissões temáticas, sendo acompanhado pelos membros da
Comissão. Em seguida, os membros da Comissão presentes decidem pela não-
aprovação de requerimentos de congratulações na Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas. Após votação, é rejeitado o Requerimento n°
2.071/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lawatura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2001.
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana - Dinis Pinheiro.

ATADA 142 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAUDE
Às quinze horas e quinze minutos do dia quatro de abril de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Edson Rezende,
Adelino Carneiro Leão e Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 1-lely Tarqüínio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Edson Rezende,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a finalidade da
reunião é ouvir o Sr. Frederico Penido Alvarenga. Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração, e as Sras. Maria do Socorro Souza Vianna Pereira, Ana
Cleide Oliveira Ávila e Maria Celeste Cardoso Pires, respectivamente, Diretora da
Superintendência Central de Administração de Transporte, Imóveis e Serviços,
Diretora de Pessoal e Diretora da Superintendência Central de Administração de
Materiais, da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. O Sr.
Frederico Penido Alvarenga e as Sras. Maria do Socorro Souza Vianna Pereira e
Maria Celeste Cardoso Pires não podem comparecer, tendo apresentado justificativa
por sua ausênciÁ. Dessa fonna. a Presidência dispensa a Sra. Ana Cleide Oliveira
Ávila, por tomír-se improdutivo o seu depoimento isolado e informa que outra data
será marcada para ouvir o depoimento dessas pessoas. Na fase de discussão e votação
de proposições da Comissão, o Deputado Edson Rezende apresenta requerimento no
qual solicita sejam ouvidas na Comissão as Sras. Geralda Almeida Afonso e Alda
Bambirra Lara, respectivamente Diretoras da Superintendência Central de
Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração. Posto em votação, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 10 de abril, às 14h30min. determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcelo Gonçalves - Adelmo Carneiro Leão - Edson

Rezende.
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ATA DA 44° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia cinco de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Mauro Lobo, Anderson Adauto, Dilzon Meio, Rémolo
Aloise e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Sá-,rio Souza Cruz, Adelmo Carneiro Leão, Gil Pereira, Irani
Barbosa, Luiz Tadeu Leite e Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir o Dr. José Augusto
Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda; o Dr. José Benedito Miranda,
Procurador-Geral da Fazenda Pública; o Sr. Flávio de Lima, ex-Diretor do Centro de
Política TributAria, e o Sr. Antônio de Pádua Silva, Presidente do SINDIFISCO, para
obter esclarecimentos sobre o acordo celebrado, ou a ser celebrado, entre o Estado e a
Companhia Vale do Rio Doce, visando à extinção das pendências judiciais relativas a
créditos tributários inscritos em dívida ativa entre a Fazenda Pública e essa
Companhia, e a apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, o Presidente registra 
presença dos convidados mencionados, bem como dos Srs. José Luiz de Lima, da
Superintendência de Crédito Tributário; Renato Bandeira de Mello, Superintendente
da Receita, e Gemido José Gomes, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da
Fazenda. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor
do requerimento que motivou esta reunião. Após passa a palavra aos convidados,
conforme consta nas notas taquigráficas. Após os debates, são apresentados dois
requerimentos do Deputado Rogério Correia; no primeiro, solicita seja feito o
levantamento, pela Procuradoria da Casa, de todos os processos 4e execução fiscal
constantes do anexo do acordo assinado no dia 20/12/2000, entre a Fazenda Pública e
a Companhia Vale do Rio Doce; no segundo, solicita ao Ministério Público parecer
sobre este acordo e sua adequação às exigências legais; pede, ainda, a avaliação do
Ministério Público sobre a nulidade deste ato em caso de não-cumprimento dos
dispositivos da lei. O deputado Rêmolo AJoise apresente requerimento, pedindo o
envio, pela Secretaria de Estado da Fazenda, de cópias de todos os acordos de
transação celebrados pela Fazenda Pública nos últimos cinco anos, bem como seja
enviada à Comissão a relação de todos os débitos inscritos em "restos a pagar"
referentes até o exercício de 1998, relacionando-os cronologicamente e indicando os
que foram quitados de janeiro de 1999 até esta data e os termos dos pagamentos,
descontos, parcelamentos e outras condições. Colocados em votação, cada um por sua
vez, são os requerimentos aprovados. Encerrado o prazo destinado à realização da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, logo mais,
às 15h30rnin, com a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre as proposições
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relacionadas para esta reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Ivair No gueira. Presidente - Dilzon Meio - Eduardo Brandão - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°716/99

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Bené Guedes, visa declarar de utilidade
pública o Hospital São Vicente de Paulo, com sede no Município de Rio Pomba.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a
Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Hospital, sociedade civil sem fins lucrativos, tem por finalidade prestar

assistência médico-hospitalar a pessoas carentes. Além de atender aos doentes
destituídos de recursos financeiros, repassa-lhes medicamentos gratuitamente, para
que possam continuar o tratamento.

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°716/99 com a

Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 14 de abril de 2001.
José Braga, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 884/2000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe objetiva dar a

denominação de D. Raimunda Siqueira Wanderley ao Auditório do Museu Regional
de Montes Claros.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art 102, VI,
c/c o art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
D. Raimunda Siqueira Wanderley foi um exemplo de mulher forte e companheira,

solidária com toda ação que redundasse em beneficios para o Norte de Minas.
Pessoa querida por todos, dedicou-se aos negócios do marido com afinco, sem

deixar de cumprir suas obrigações com a família. Teve dez filhos, criados com base
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nos valores cristãos e morais que sempre nortearam sua vida.

A comunidade de Montes Claros se orgulha em ter tido o privilégio de desfrutar de
sua convivência.

Nada mais justo, portanto, que emprestar o seu nome ao Auditório do Museu
Regional de Montes Claros.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 884/2000 na forma

original.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2001.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO CJMCO DO PROJETO DE LEI N°1.042/2000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Durval Angelo, pretende seja dada a

denominação de Luiz Orozimbo à Escola Estadual São José, situada no Município de
São José do Mantimento.

Examinando preliminarmente a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 102, VI, c/c o
art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Luiz Orozimbo Gomes de Morais foi homem de conduta exemplar, entusiasta do

desenvolvimento da educação e diligente na luta pelos interesses do município. Entre
suas muitas realizações no lugar onde viveu e trabalhou em prol de sua gente,
destacamos a doação da área onde foi construída a Escola Estadual São José.

Nada mais justo que denominar a próprios públicos com o nome de personalidades
que muito contribuíram para a grandeza de nossa história.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.04212000 na

forma original.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2001.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.411/2001
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em análise, da Deputada Elaine Matozinhos, propõe seja declarada

de utilidade pública a Federação Mineira de Tae Kwon Do, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada para exame preliminar à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
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assunto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada Federação tem por finalidade orientar e difundir no Estado essa arte

marcial secular, que intenta preparar o ser humano fisica e psicologicamente para
enfrentar os desafios da vida. Para o seu desenvolvimento, vem organizando torneios
e campeonatos interestaduais que constituiem grande estimulo aos jovens atletas,
fazendo com que estes, cada vez mais, se envolva com o esporte e se afaste da
violência e das drogas.

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a desejar conceder-lhe o
titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.411/2001 na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2001.
Antônio Carlos Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1 Â36/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Marco Rêgis, por meio do Projeto de Lei n° 1.436/2001, pretende seja

declarada de utilidade pública a Associação Social Emanuel - ASE -, com sede no
Município de Caldas.

Publicada em 16/3/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, ifi, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado podem

ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de
27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, constata-se o inteiro
atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual não vislumbramos óbice à
aprovação do projeto em análise.

Apresentamos emenda apenas para retificar o nome da entidade.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei n° 1.436/2001 com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 10 Fica declarada de utilidade pública a Assistência Social Emanuel - ASE -,

com sede no Município de Poços de Caldas.".
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Melo - Ermano

Batista.
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PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.246/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o projeto de lei em exame dispõe sobre
obras de arte representativas da herança cultural e histórica mineira.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia opinou pela
aprovação da matéria com a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto que examinamos dispõe sobre obras de arte representativas da herança

cultural e histórica mineira, prevendo que a Secretaria da Cultura promoverá, a cada
dois anos, estudos para identificar e cadastrar pinturas, esculturas e outras formas de
expressão artística produzidas no período, consideradas relevantes para o patrimônio
público.

Dispõe ainda o projeto, em seus arts 2° e 4°, respectivamente, que o poder público
promoverá mostras para expor tais obras, sendo vedada a cobrança de ingressos ao
público, e que o quadro "Princípios de Minas", de autoria do artista Ehe Layon, fica
reconhecido como representativo da fundação do Estado de Minas Gerais.

Durante sua tramitação, a proposição foi profundamente analisada pela Comissão
de Constituição e Justiça e pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. A primeira, a fim de lhe corrigir vicio de inconstitucionalidade,
apresentou o Substitutivo n° 1, e a última, na intenção de aperfeiçoá-la, apresentou a
Emenda n° 1 ao mesmo substitutivo.

E inegável que a preservação dos patrimônios histórico, artístico e cultural assume
fundamental importância na formação da sociedade, ao ponto de a valorização e a
divulgação de diversas manifestações culturais serem garantidas constitucionalmente.

Dessa forma, busca o projeto, em consonância com a legislação existente,
complementar ações a serem empreendidas no Estado que resultem numa melhor
divulgação da cultura mineira; contudo, achamos que as obras de arte de que trata a
futura lei deverão ser adquiridas pelo Estado nos termos da Lei n° 9.444, de 25/11187,
que trata das licitações, conforme consta no seu art. 3°, na modalidade concurso
público. Justifica-se tal atitude pelo fato de que as ações previstas na proposição
ocorrerão com certa habitualidade, ou seja, a cada dois anos- Com o referido
concurso, garantir-se-á maior publicidade, moralidade e, principalmente,
impessoalidade nos atos do administrador público, os quais devem, por exigência
constitucional, se revestir de total probidade.

Quanto ao aspecto financeiro-orçamentário, a futura lei não ensejará nenhum
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impacto para os cofres públicos, uma vez que toda a estrutura necessária a sua
consecução se encontra pronta.

Dessa forma, a fim de se garantir urna ampla participação de artistas em frituras
aquisições de obras e de se resguardar a administração pública, apresentamos a
Emenda n°2 na parte conclusiva deste parecer.

Por entendermos que a obra de arte de que trata o art 4° da proposição, apesar de
primorosa, pode não receber a opinião unânime da comunidade artística, achamos por
bem suprimir o citado artigo por meio da Emenda n°3.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.246/2000, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1 com as seguintes Emendas n°5 2 e 3, e pela
rejeição da Emenda n° 1.

EMENDA N°2
Acrescente-se o seguinte artigo, renumerando-se os demais:
"Ai-t. .... - A aquisição de toda e qualquer obra de arte de que trata esta lei deverá se

realizar segundo os termos da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987.".
EMENDA NO3

Suprima-se o art. 3° do Substitutivo n° 1.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Ivair Nogueira, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rogério Correia - Eduardo

Brandão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.346/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n° 1.346/2001 inclui
no cun-ículo escolar da rede estadual de ensino conteúdo relativo à formação musical.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 22/2/2001, foi o projeto distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, RI,
"a", do Regimento Interno, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem o objetivo de incluir no currículo das escolas

integrantes da rede estadual de ensino médio e fundamental conteúdo relativo à
formação musical dos alunos. Prevê ainda, no parágrafo único do art. 1°, que os
estabelecimentos de ensino destinados à educação de portadores de deficiência visual
darão especial atenção ao ensino musical em método braile.

No que toca à competência para legislar sobre educação, faz-se necessário
distinguir entre as duas modalidades básicas de lei educacional: a que estabelece
diretrizes gerais para a educação nacional e é de competência privativa da União; e a
que dispõe suplementarmente sobre educação, cultura e ensino e é de competência
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concorrente entre a União e os Estados, por força do disposto no art. 24, IX, da
Constituição Federal.

Constata-se dai que a competência da União para legislar sobre normas gerais não
exclui a competência suplementar dos Estados para atender, segundo os princípios
gerais definidos na lei federal, as peculiaridades dos Governos locais.

A Lei Federal n° 9.394, de 20/12196, a chamada Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB -, previu, em seu texto, uma inovação no sistema de
composição curricular dos ensinos flmdamental e médio, tomando-os mais flexíveis.
Assim, prevê, em seu art. 26, que os currículos do ensino fundamental e médio devem
ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da ciência. Prevê ainda que
os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica
progressivos graus de autonomia. Assim, as legislações suplementares editadas pelos
Estados devem zelar pela autonomia das unidades escolares, estabelecida como um
dos maiores objetivos da LDB, que visa a implementar uma política educacional
coerente com a demanda e os direitos de alunos e professores.

Assim, visando a adequar o projeto à técnica legislativa e aos imperativos da lei
federal que garante autonomia às escolas, apresentamos o Substitutivo n° i, que
obriga o sistema estadual de ensino a estimular a formação musical dos alunos,
priorizando a inclusão deste conteúdo em seus currículos.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.346/2001 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N°1

Dispõe sobre a inclusão, nos currículos escolares, do conteúdo aprendizagem
musical.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
"Art. 1° - As unidades escolares integrantes da rede estadual de ensino médio e

fundamental priorizarão, na elaboração de seus currículos, conteúdo referente a
aprendizagem musical.

Parágrafo único - Os estabelecimentos de ensino destinados à educação de
portadores de deficiência visual utilizarão, para a finalidade prevista no "caput",
material didático escrito em braile.

Art. 2° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias a contar da
data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente ao de sua
aprovação.".

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Düzon Melo - Agostinho Silveira - Sávio

Souza Cruz.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.406/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe cria o programa de
combate ao mosquito borrachudo.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/3/2001, foi o projeto distribuído a esta
Comissão para ser analisado quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
nos termos regimentais.

Rejeitado o parecer, foi designado novo relator, na forma do disposto no art. 138, §
30, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objeto promover a desinfestação das áreas onde é maior a

incidência dos mosquitos e dos locais onde são depositadas as larvas e pupas do
inseto, o que será feito por meio da aplicação de inseticida e conforme a devida
orientação técnica.

No que tange à criação de programas de ação administrativa, cumpre ressaltar que a
matéria se insere entre as tipificadas como inerentes ao exercício da administração
pública, a cargo do Poder Executivo. Tanto é assim, que o Poder Executivo foi
estruturado como o detentor dos recursos humanos e do instrumental técnico-
científico apropriados para criar e implementar programas governamentais, os quais
estão sujeitos a critérios operacionais específicos, mais afetos a procedimentos
técnicos e apoiados na pesquisa científica.

De fato, os planos e programas de governo devem compor a lei do orçamento anual
do Estado sob as rubricas próprias e com os recursos correspondentes devidamente
especificados. Nesse passo, importa salientar que a iniciativa da lei orçamentária
anual é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme determina a Carta mineira,
no seu art. 66, inciso III, alínea "i", c/c o seu art. 90, inciso M. Somando-se a esses
comandos o disposto no art. 161, inciso 1. da Constituição do Estado, que veda o
inicio de programa ou projeto não incluídos na lei do orçamento anual, percebemos
que a matéria objeto da proposição em análise não encontra respaldo no ordenamento
jurídico vigente para ser apresentada, fora do contexto da lei orçamentária, sob a
forma de lei no sentido estrito.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, cumpre perquerir qual seria, então, o
momento jurídico-político próprio para o legislador mineiro dar a sua cota de
participação no âmbito das ações governamentais, contribuindo de maneira concreta
para a implementação das políticas públicas a cargo do Poder Executivo. Ora, a
resposta está no momento legislativo-processual em que os parlamentares mineiros,
por ocasião da apreciação, da discussão e da modificação da lei orçamentária anual,
têm a oportunidade de apresentação de emendas introdutórias ou modificativas desses
tipos de programas e projetos.
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Além disso, cumpre trazer à lembrança dos parlamentares integrantes desta

Comissão que, por força do disposto no art. 90 da Lei Federal n° 8.080, de 1990, que
regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde, a direção do
Sistema único de Saúde - SUS - é única, sendo exercida, nos Estados, pela respectiva
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Estabelece, ainda, no seu art.17, incisos 1 e
m, que compete à direção estadual do SUS, ou seja, à Secretaria de Estado da Saúde,
promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde,
bem como prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar
supletivamente ações e serviços de saúde. Diante da leitura do dispositivo fica
evidenciado que, por força de lei federal, compete à Secretaria de Estado da Saúde,
órgão do Poder Executivo diretamente subordinado ao Governador do Estado,
executar ações e programas voltados para a saúde. O legislador mineiro, por sua vez,
juridicamente impedido de contrariar a norma federal, editada em conformidade com
o art. 24, inciso XII e § 1°, c/c o art. 198, da Carta Magna, ao elaborar o Código de
Saúde do Estado, contido na Lei n° 13.317, de 1999, estabeleceu no art. 16 dessa lei
que compete à Secretaria de Estado da Saúde coordenar e, em caráter complementar à
União e aos municípios, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica,
vigilância ambiental e saneamento e vigilância sanitária, entre outros serviços. O
legislador estadual dispõe, ainda, que as atividades e ações previstas no Código de
Saúde do Estado serão realizadas, nos âmbitos estadual e municipal, por autoridades
sanitárias, que terão livre acesso aos estabelecimentos e aos ambientes sujeitos ao
controle sanitário (art. 18 da Lei n° 13.317, de 1999). E, pois, com fulcro nas
Constituições da República e do Estado e na legislação infra-constitucional, a
exemplo das leis aqui destacadas, sintonizadas que estão com as diretrizes do
Ministério da Saúde, que se verifica a competência da Secretaria de Estado da Saúde
para promover as ações e os programas no seu âmbito de atuação, seja mediante a
edição de atos administrativos e normativos da própria Pasta, seja por via de decreto
assinado pelo Chefe do Poder Executivo.

Aos argumentos já apresentados, acrescente-se que, com a vigência da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, a denominada Lei da Responsabilidade
Fiscal, o aumento de despesa gerado por projeto de ação governamental deverá estar
acompanhado da estimativa do seu impacto financeiro no orçamento do exercício em
que entrar em vigor e nos dois subseqüentes, além da declaração do ordenador de
despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei do
orçamento anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.

Como vemos, à luz dos fundamentos apresentados, o projeto de lei em análise não
encontra respaldo para a sua aprovação no arcabouço jurídico atualmente em vigor.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.40612001.
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Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Meio - Emiano

Batista.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.414/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 65 da
Constituição do Estado, fez encaminhar a esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei
n° 1.414/2001, que objetiva autorizar o Poder Executivo a fazer a reversão do imóvel
que menciona ao Município de Santos Dumont.

A matéria foi examinada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que emitiu parecer favorável, concluindo por sua constitucionalidade,
legalidade ejuridicidade.

Com efeito, cumpre a este parlamento, dando prosseguimento ao processo
legislativo, examinar a matéria no que se refere à repercussão financeira e
orçamentária, conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição sob análise é autorizar a reversão do imóvel citado ao

Município de Santos Dumont. Incorporado ao patrimônio do Estado no ano de 1979,
por doação, sua finalidade - a instalação de um centro social urbano - não foi
cumprida.

Em decorrência da ociosidade do imóvel, várias famílias carentes procederam à sua
invasão. Por conseguinte, aquele município, buscando regularizar a situação das
pessoas lá fixadas e realizar novos assentamentos na área remanescente, deseja reavê-
lo.

Após estudo do assunto, especificamente da Lei n° 4.320, de 17/3/64, que
estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
observamos que ela prevê a possibilidade da edição de lei autorizativa em casos de
venda ou doações de bens imóveis, ou seja, quando da movimentação do ativo
permanente dos entes públicos, pois a matéria tratada está subordinada à fiscalização
patrimonial, que tem por objeto o controle da situação e das modificações dos bens
imóveis que constituem o patrimônio público.

Sob os aspectos financeiros e orçamentários, esclarecemos que a proposta contida
no projeto de lei não acarretará despesas nem acréscimo da receita nas contas
públicas, apenas ocasionando redução do ativo permanente do caixa do Estado. Em
contrapartida, propiciará beneficios sociais ao Município de Santos Dumont, que
dotará a área de infra-estrutura indispensável à melhoria das condições de vida dos
seus moradores.

Conclusão	 -
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.414/2001 na
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forma original.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Ivair Nogueira, Presidente - Dilzon Meio, relator - Eduardo Brandão - Rogério

Correia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.431/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 187/2001, o Governador do Estado encaminha a esta
Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.431/2001, que dispõe sobre a reorganização da
Secretaria de Estado da Educação e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/3/2001, o projeto foi distribuído às
comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto aos aspectos
dejuridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo reorganizar a Secretaria de Estado da Educação

estabelecendo-lhe a sua finalidade, competência e área de abrangência e estrutura
orgânica. Para atender a essa reforma, propõe-se a criação e a extinção de cargos de
provimento em comissão no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria.

O projeto objetiva, ainda, instituir uma gratificação pelo exercício da função de
coordenação de ensino, atribuída, no máximo, a 2 servidores por Superintendência
Regional de Ensino, totalizando 84, a ser percebida, exclusivamente, durante o
exercício da coordenação.

Propõe, finalmente, a criação da 42° Superintendência Regional de Ensino, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Comparando-se a atual estrutura com a que propõe a matéria em exame, destaca-se
a criação da Assessoria de Relações Comunitárias e Interinstitucionais e da Assessoria
de Comunicação Social, com preeminência hierárquica nas suas posições, uma vez
que se apresentam no mesmo nível do Gabinete, da Subsecretaria de
Desenvolvimento da Educação e da Subsecretaria de Administração do Sistema da
Educação, e a criação da Auditoria Setorial, que certamente absorverá as atribuições
da atual Diretoria de Auditoria da Superintendência de Finanças, a qual passará a
integrar a Subscretaria de Administração do Sistema da Educação.

Cumpre ressaltar que, com a nova estrutura proposta, as atuais superintendências,
excetuadas as superintendências regionais, se apresentam no segundo nível de
organização, pois foram integradas às duas Subsecretarias supramencionadas.

Em outras palavras, pode-se dizer que as Subsecretarias ascenderam em relação aos
demais órgãos, suscitando a criação dos cargos de Subsecretário, conforme se propõe.

Seguindo a ordem da estrutura proposta, observamos, ainda no primeiro nível de
organização, a Assessoria de Planejamento e Coordenação, em substituição à atual
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Superintendência de Planejamento e Coordenação, certamente em face da
relevância de suas atribuições, ressaltando-se que, nos termos da proposição, entre as
competências da Secretaria está a de planejar, em articulação com a Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -, diretrizes fundamentais
da política estadual de educação e responder pela sua implementação. Essa assessoria
será dividida em quatro centros para o cumprimento dos seus objetivos operacionais,
destacando-se a criação de dois novos centros denominados Centro de Recursos
Tecnológicos e Centro de Produção e Difusão de Informações Educacionais.

Com a nova estrutura, os denominados "Centros" e as Superintendências que
integram o órgão central estão no segundo nível de organização, seguidos em ordem
hierárquica pelas diretorias e pelas divisões, conforme estabelece o art. 3° do projeto.

Nos termos do art. 7°, integram a área de competência da Secretaria os Conselhos
Estaduais de Educação - CEE -, de Alimentação Escolar - CAE - e de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - CONSFIJNDEF -, a Fundação
Helena Antipoff- FHA - e a Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM - ,cujas
estruturas serão tratadas por meio de lei específica, nos termos do art 6° da
proposição.

As demais disposições pertinentes à atribuição da gratificação que se propõe se
instituir e aos cargos que se propõe criar serão oportunamente apreciadas,
considerando-se os aspectos de conveniência e oportunidade

No que conceme ao provimento dos cargos comissionados, salientamos que a Lei n°
9.530, de 1987, que dispõe sobre a forma de recrutamento para provimento de cargo
em comissão, deverá ser observada nos casos em que o projeto não estabelece o
quantitativo relativo aos recrutamentos amplo e limitado para o provimento dos
referidos cargos, para atender ao art. 37, inciso V, da Constituição Federal. Esse
dispositivo determina que "as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento".

Ressalte-se, finalmente, que a extinção dos cargos comissionados a que se referem
os art. 8° e 9°, que atualmente integram os quadros do órgão Central e das
Superintendências Regionais, propiciará, segundo a mensagem governamental, uma
economia anual superior a R52.600.000,00, já considerada a despesa com os cargos
que se propõe criar e a atribuição da gratificação também a ser criada.

A proposição, nesse aspecto, vai ao encontro do que determina a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios Um dos principais objetivos dessa lei é limitar os gastos às
receitas, buscando o equilíbrio das contas públicas.

Quanto aos aspectos constitucionais e legais pertinentes ao projeto, verifica-se, nos
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termos do art. 66, III, alíneas "a" e "e", da Constituição Estadual, que o
Governador do Estado tem a iniciativa privativa para deflagrar o processo legislativo
sobre a criação de cargo e função públicos das administrações direta, autárquica e
fündacional e a fixação da respectiva remuneração e sobre a criação, a estruturação e
a extinção de secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração
indireta, cabendo a esta Casa Legislativa dispor sobre as matérias supramencionadas,
conforme estabelece o art. 61. incisos VIU e M. da Carta mineira.

Vê-se, portanto, que a proposição atende aos pressupostos constitucionais a ela
relativos, razão pela qual apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.431/2001.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Ermano Batista - Dilzon

Meio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 111412001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. Euzébio Pereira

Silva, ocorrido em Janaúba. (- Ciente. Oficie-se.)

o

-c



ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 16/4/2001
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Doutor Viana - Geraldo Rezende - Luiz Fernando

Faria - Marco Régis - Maria Olivia - Sebastião Costa.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 20h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 17, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-
A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 29a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

Às dez horas do dia dez de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Edson Rezende, Durval Angelo e José Henrique. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Durval Angelo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar requerimento da Comissão e passa a Presidência ao Deputado Durval Angelo
para apresentar requerimento de sua autoria em que solicita seja realizada audiência
pública da Comissão para ouvir as lideranças do MST envolvidas na tentativa de
ocupação da Fazenda do Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 10 de abril de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Durval Angelo. -

ATA DA 11-REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAUDE
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de abril de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio, Edson Rezende,
Adelmo Carneiro Leão e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado l-Tely Tarqüinio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a
finalidade da reunião é ouvir o Sr. Frederico Penido Alvarenga, Secretário de Estado
de Recursos Humanos e Administração, e as Sras. Maria do Socorro Souza Vianna
Pereira, Geralda Almeida Afonso e Alda Bambirra Lara, respectivamente Diretoras da
Superintendência Central de Administração de Transporte, Imóveis e Serviços, de
Pessoal, e de Recursos Humanos, da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração. Os depoentes fazem sua qualificação e em seguida são questionados
pelos Deputados Edson Rezende, Adelino Carneiro • Leão e Hely Tarqüínio. O
Presidente esclarece que o inteiro teor da reunião consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a colaboração dos Srs.
Frederico Penido Alvarenga, Maria do Socorro Sorna Vianna Pereira, Geralda
Almeida Afonso e Alda Bambina Lara, agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2001.
Hely Tarqüínio, Presidente - Adelino Carneiro Leão - Edson Rezende. - Rêmolo

Aloise - Doutor Viana.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.37712001

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei sob análise objetiva
declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de
Paracatu - CCSPP -,com sede nesse município.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme dispõe o
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem por objetivo colaborar para prevenção e preservação da

ordem pública no âmbito municipal, visando maior eficiência, presteza e controle de
ações em defesa da comunidade local.

Para tanto, procura adquirir equipamentos policiais e recursos tecnológicos,
transferindo-os à Polícia Militar, para uso exclusivo no serviço de policiamento
ostensivo-

Pela importância que representa o trabalho da instituição, justo e meritório se faz o
titulo que se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.37712001 na



378
forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Luiz Tadeu Leite, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 894/2000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela tem por objetivo

instituir o Programa Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas, sob o controle
gestionário dos trabalhadores - Pró-Autogestão.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. A Comissão de Turismo. Indústria e Comércio opinou por sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou. A Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n°2.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos regimentais.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa a instituir o Programa Estadual de Incentivo à
Recuperação de Empresas, sob o controle gestionário dos trabalhadores, denominado
Pró-Autogestão.

Seu objetivo é garantir apoio do poder público às empresas em processo de falência,
valorizando o trabalho e a livre iniciativa. Através do incentivo à gestão pelos
trabalhadores de empresas em processo falimentar, busca-se uma alternativa para a
atual crise econômica e social do Pais e, em particular, do Estado de Minas Gerais.

O projeto recebeu dois substitutivos durante sua tramitação, e entendemos que, do
ponto de vista jurídico, o Substitutivo n° 1 é o mais correto, pois não cria o Conselho
Deliberativo do Pró-Autogestão, por ser essa matéria deliberativa da alçada do Poder
Executivo. Em seu lugar, estabelece em seu art. 4° que as ações governamentais para
a implantação do programa contarão com a participação de entidades representativas
dos trabalhadores, do setor produtivo e de instituições de ensino e pesquisa
relacionadas com o objeto do Pró-Autogestão.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, haverá implicações, mas, conforme
estipulado no art. 5°, os recursos necessários à implementação do projeto serão
consignados na lei orçamentária anual, devendo o autor incluir a dotação
orçamentária específica do Pró-Autogestão na lei orçamentária vindoura.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 89412000, no 1 turno, na

forma do Substitutivo n° 1, e pela rejeição do Substitutivo n° 2.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Ivair Nogueira, Presidente - Eduardo Brandão. relator - Dilzon Meio - Rogério

Correia.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.255/2000
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em pauta institui
atendimento especial a deficiente visual na rede de ensino do Estado e dá outras
providências.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
não apresentou seu parecer no prazo regimental.

Posteriormente, foi o projeto apreciado pela Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, que opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto no âmbito de sua competência,
conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem o objetivo de promover a adoção de métodos

pedagógicos de alfabetização específicos para os deficientes visuais na rede pública
de ensino do Estado. A proposição prevê, ainda, a obrigação de que as instituições de
ensino superior em funcionamento no Estado ofereçam as condições materiais
necessárias para que os deficientes visuais concorram aos exames vestibulares em
igualdade de condições com os demais.

Apreciando o mérito da proposição, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia demonstrou a existência de abrangentes e eficazes legislações federal e
estadual em vigor destinadas a integrar o aluno portador de deficiência na educação
básica. Os portadores de todo tipo de deficiência, não apenas a visual, têm sido objeto
de intensa ação pedagógica, baseada no incentivo à inclusão do aluno especial nas
atividades escolares regulares. Em face dessa realidade, a Comissão de Educação
optou por concentrar seus esforços no aprimoramento da parte mais inovadora da
proposição, apresentando o Substitutivo n° 1, que estabelece requisitos mínimos de
acessibilidade para a participação de pessoas portadoras de necessidades especiais em
processos seletivos de ingresso no ensino superior, entre outras providências.

Segundo a proposta da Comissão de Educação, as instituições de educação superior
integrantes do Sistema Estadual de Educação, do qual fazem parte a UEMG e a
UNIMONTES, assegurarão aos portadores de deficiências fisica e sensorial, mediante
requisição prévia, as provas e o atendimento especial necessários para a sua
participação nos exames seletivos de admissão. Reconhecendo o insuficiente
detalhamento da legislação específica, o Substitutivo n° 1 prevê como critérios
mínimos de acessibilidade na realização do processo seletivo a existência de apoio
fisico, verbal e instrucional para a locomoção e orientação dos candidatos, provas
impressas em braille ou ampliadas, oferecimento de lupas e equipamentos para
ampliação de textos, auxilio para marcação de cartão-resposta e presença de
intérpretes de língua de sinais, entre outros. Um dos principais objetivos da
proposição é uniformizar e garantir o direito a esse tratamento diferenciado que



380
consta com freqüência nos editais dos concursos vestibulares de diversas
instituições.

Como se pode observar, no rol de medidas adotadas pelo Substituivo n° 1 incluem-
se várias providências que implicam aumento dos custos dos concursos vestibulares,
quando adotadas por instituições que ainda não as têm como prática corrente. A
eventual impressão de modelos diferenciados de provas, o aluguel de equipamentos e
a contratação de profissionais especializados pode ter sobre a planilha de custos de
execução do processo seletivo um impacto dificilmente previsível, uma vez que
variará de acordo com o número de requisições que se apresentem em cada edição do
concurso e com as necessidades especiais a serem supridas. No entanto, a análise
desta Comissão não se pode deter apenas na constatação do incremento nas despesas,
mas deve atentar para a sua forma de financiamento. Uma proposição dotada de
tantos méritos, como a que se encontra em exame, pode encontrar meios de se
viabilizar sem ofender os princípios da responsabilidade fiscal.

De fato, o custeio dos concursos vestibulares deve ser enfocado na perspectiva
estabelecida pelo Tribunal Federal da 43 Região, que, em decisão proferida em
2912196, afirma: "A claúsula da gratuidade do ensino superior em estabelecimentos
oficiais (art. 206, inciso IV, da Constituição Federal) deve ser interpretada
restritivamente, considerando-se a escala de prioridade na aplicação dos recursos
destinados à educação, que privilegia o atendimento das necessidades do ensino
obrigatório, ou seja, o fundamental e, progressivamente, o médio. A cláusula da
gratuidade do ensino superior oficial não se estende à inscrição ao concurso vestibular
nem aos manuais de instrução".

Fica claro, assim, que não cabe apenas aos cofres públicos o fmanciamento dos
processos seletivos em questão. E prática freqüente a cobrança das "taxas de
inscrição" para a realização dos exames de seleção, mesmo nas escolas públicas.
Nestas, os recursos auferidos pela cobrança permitem a realização das provas,
distribuindo seus custos entre os diretamente interessados sem nenhuma intenção de
lucro. Desobrigadas do ônus da gratuidade em relação ao vestibular, as escolas
públicas de ensino superior podem concentrar seus esforços na manutenção do ensino
e no desenvolvimento da pesquisa.

A adoção das medidas preconizadas na proposição em tela não acarretará, portanto,
aumento de despesas para o Tesouro. Seu eventual custo adicional será diluído entre
os concorrentes, tomando efetivo o princípio constitucional da igualdade, sem
nenhum impacto sobre as contas públicas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.255/2000, no

10 turno, na forma do Substitutivo n° 1.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Jvair Nogueira. Presidente - Eduardo Brandão, relator - Dilzon Melo - Rogério

Correia.
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PARECER PARA O r TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.333/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe assegura
acesso gratuito às pessoas portadoras de deficiência nos casos que menciona e dá
outras providências.

Publicada em 15/1212000, foi a matéria distribuída a esta Comissão para receber
parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe determina que o portador de deficiência terá acesso

gratuito às instalações sanitárias das estações rodoviárias, dos "shopping centers", dos
mercados e outras instalações congêneres.

O princípio da igualdade é consagrado no "caput" do art. 50 da Constituição da
República. De forma simplista, entende-se que o princípio determina que seja
garantido tratamento igual aos que estejam em igual situação, e desigual aos que
sejam desiguais.

Segundo Alexandre de Moraes (Direito Constitucional, 93 ed., São Paulo: Editora
Atlas, 2001), "a desigualdade na lei se produz quando a norma distingue de forma não
razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. Para que as
diferenciações normativas possam ser consideradas não discriminatórias, torna-se
indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios
e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação
à finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente por isso uma
razoável relação de proporcionalidade entre meios aplicados e a finalidade
perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente
protegidos".

José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, 13, ed., São Paulo:
Malheiros. 1997) observa que a expressão "igualdade na lei", insculpida na
Constituição da República, significa que, nas normas jurídicas, não deve haver
distinções que não sejam autorizadas pela própria Constituição.

Nesse sentido, verifica-se que o portador de deficiência recebeu tratamento
diferenciado na Carta Magna. Assim, o art. 227, § 2°, estabelece que a" lei disporá
sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às
pessoas portadoras de deficiência". Ainda, o art. 203, IV, prevê que a habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração na
vida comunitária constituem objetivos da assistência social. Por fim, o art. 24. XIV,
da Constituição da República, prevê a competência concorrente da União e Estados
para legislarem sobre a proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência.

Inúmeras leis disciplinam questões relativas ao portador de deficiência. No âmbito
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nacional, a Lei n°7853, de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras
de deficiência e sua integração social, estabelece medidas que deverão ser
implementadas pela administração pública, notadamente nas áreas de educação,
saúde, recursos humanos e edificações, para garantirem o apoio e a efetiva integração
dessas pessoas. A Lei n° 13.799, de 2000, institui a política estadual dos direitos da
pessoa portadora de deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência. A referida norma estabelece, em seu art. 2°, vários
objetivos que norteiam a política estadual no que se refere ao portador de deficiência.

Vimos, portanto, que há normas em abundância sobre o portador de deficiência, as
quais procuram garantir o princípio da igualdade inserido em nossa Constituição,
concedendo tratamento desigual aos deficientes justamente com o intuito de garantir a
sua igualdade perante os demais. Observamos, também, que as normas referidas
buscam a habilitação e a integração dos deficientes na vida comunitária, vale dizer,
sua reinserção na sociedade.

O projeto em estudo, por outro lado, assegura o acesso gratuito dessas pessoas às
instalações sanitárias de locais pertencentes à iniciativa privada. Veja-se que a norma
que pretende conceder uma discriminação positiva ao portador de deficiência não
obedece ao princípio da igualdade, além de interferir em uma relação jurídica civil, de
direito privado. De fato, há portadores de deficiência que possuem dificuldades de
locomoção, mas, saliente-se, nem todos. A deficiência não leva diretamente à
dificuldade financeira, a ponto de o deficiente não poder pagar uma quantia ínfima
para ter acesso às instalações sanitárias de um "shopping", por exemplo. Vale lembrar
que poucos são os estabelecimentos que cobram por esse tipo de serviço e, mais do
que os deficientes, os miseráveis necessitariam dessa gratuidade. Verifica-se, assim,
que a medida não busca diretamente a garantia do princípio da igualdade, pois não
tem o intuito nem de habilitar nem de promover a integração do deficiente na vida
comunitária. Objetiva, tão-somente, conceder um privilégio. Vale lembrar, como
dissemos anteriormente, que a norma discriminatória é exceção e, quando editada,
deve possuir urna justificativa objetiva e razoável, o que é o caso do dispositivo que
garante a fimcionalidade das edificações e vias públicas, para que sejam evitados ou
removidos os obstáculos que dificultam a locomoção das pessoas portadoras de
deficiência, permitindo o acesso destas a edificios, logradouros e meios de transporte
(art. 2°, V, da Lei n°7.853, de 1989), mas não é ocaso do projeto em exame.

Ademais, o Estado não tem competência para obrigar a iniciativa privada a
conceder tal gratuidade. Quando existe essa cobrança pelo uso das instalações
sanitárias, significa que o estabelecimento está prestando um serviço para o particular.
Há uma relação jurídica de direito privado, contratual, cuja regulação, se fosse o caso,
teria de ser feita pela União, pois só ela detém a competência privativa para legislar
sobre direito civil; ou então a gratuidade poderia ser exigida pelo município, por meio
de lei municipal, como requisito para a concessão do alvará para funcionamento do
estabelecimento.
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3 8
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.333/2000.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio - Rêmolo

Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.419/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe dispõe sobre a
reorganização de Secretarias de Estado e dá outras providências.

Publicada em 16/3/2001, foi a matéria distribuída a esta Comissão para receber
parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.419/2001 desmembra a Secretaria de Estado da Casa Civil e

Comunicação Social em Secretaria de Estado da Casa Civil, a qual prestará
assessoramento direto ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições,
especialmente na supervisão e execução das atividades administrativas da
Governadoria; Secretaria de Estado da Comunicação Social - que terá a finalidade de
propor, executar e acompanhar a política estadual de comunicação social - e
Secretaria de Estado de Governo, que assistirá o Governador do Estado no
desempenho de suas atribuições constitucionais e políticas. Ao mesmo tempo, o
projeto define o Sistema Estadual de Planejamento e reestrutura a Secretaria de
Estado de Planejamento e Coordenação Geral. Por fim, extingue a Autarquia Estadual
de Regulação de Serviços Públicos de Minas Gerais - ARSEMG -, criada pela Lei n°
12.999, de 1998, e subordina o Conselho de Segurança Alimentar do Estado de Minas
Gerais - CONSEA - diretamente ao Governador do Estado.

Para a consecução do disposto no seu texto, a proposição define a finalidade e a
• competência, a estrutura orgânica e a área de competência de todas as Secretarias,

bem como a criação e a extinção de cargos e a movimentação de pessoal. Destarte,
autoriza o Executivo a abrir crédito especial até o valor de R$83.323.000,00 para a
instalação das Secretarias, salientando que tal quantia não irá onerar o Estado.

o No que concerne à competência desta Comissão, verifica-se que o projeto atende
aos mandamentos constitucionais. Com efeito, a Constituição do Estado determina, no
seu art. 66, incisos II e III, que a criação de cargos e a criação, estruturação e extinção
de Secretarias de Estado são matérias de iniciativa privativa do Governador.
Determina ainda, no seu art. 14, § 2°, que a atividade administrativa do Estado se
organizará em sistemas, principalmente a de planejamento, a de finanças e a de
administração geral, e, no § 4°, estabelece que depende de lei a extinção de autarquia.

Entretanto, a proposição, ao arrolar os cargos de provimento em comissão que
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integram as Secretarias da Casa Civil, de Comunicação Social, de Governo e de
Planejamento, inclui cargos como Assistente Administrativo ou Assistente Auxiliar,
contrariando o disposto no art 37, V, da Constituição da República. Com  efeito, o
dispositivo introduzido pela Emenda à Constituição n° 19 prevê que "os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento". Por esse motivo, apresentamos as Emendas n°s 1 a 5, que pretendem
corrigir a distorção. Destarte, vale lembrar que, como não há a previsão dos
percentuais de cargos em comissão a serem preenchidos pelos servidores de carreira,
como determina a Constituição, deve-se observar, para o seu provimento, a Lei n°
9.530, de 1987, que dispõe sobre a forma de recrutamento para provimento de cargo
em comissão.

A Emenda n° 6 apenas corrige falha do projeto, uma vez que as Superintendências
Geral Fundiária e do Desenvolvimento do Norte de Minas, as quais não mais
integrarão a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Planejamento, deverão ter
existência jurídica temporária até o advento das leis que criarão autarquias que
absorverão as atividades desses órgãos.

Por fim, cumpre salientar que o exame da adequação do projeto à Lei de
Responsabilidade Fiscal, no tocante à adequação das despesas de pessoal, compete à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.419/2001 com as Emendas n°s 1 a 6, que apresentamos a
seguir.

EMENDA N°1
Suprimam-se os Anexos I, II, III e IV.

EMENDA N°2
Suprimam-se os arts. 11, 18, 20,26, 29 e 45.

EMENDA N°3
O art. 10 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10 - A lotação dos cargos comissionados da Vice-Governadoria, da Secretaria

Particular do Governador e da Assessoria de Assuntos Internacionais terá sua
distribuição publicada pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração - SERHA.".

EMENDA N°4
O "caput" do art. 22 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22 - A composição do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da

Comunicação Social será complementada com a transferência de cargos de
provimento em comissão, de ocupantes de cargos de provimento efetivo e de
detentores de função pública.".

EMENDA N°5
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O "caput" do art. 30 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 - A composição do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de

Governo será complementada com a transferência de cargos de provimento em
comissão, de ocupantes de cargos de provimento efetivo e de detentores de função
pública.".

EMENDA N°6
Acrescente-se o seguinte artigo às disposições transitórias:
"Art...... Continuarão a integrar a estrutura orgânica da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral a Superintendência Geral Fundiária e a
Superintendência de Desenvolvimento do Noite de Minas - SUDENOR -, mantida
sua estrutura interna e seus cargos comissionados, até a criação das autarquias que
absorverão as funções desses órgãos.".

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Meio - Ermano

Batista.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

36/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei de que trata este parecer

objetiva dar nova redação ao art. 34 da Lei Complementar n° 37, de 18/1/95,
alterando-a no que se refere aos requisitos para a criação de distrito.

A proposição originou-se do antigo Projeto de Lei Complementar n° 28,
desarquivado a pedido do autor. Publicada no "Diário do Legislativo" de 161312001,
foi distribuída a esta Comissão para ser apreciada sob os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, em consonância com o que dispõe o art. 188, c/c a
alínea "a" do inciso III do art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame altera os requisitos para a criação e a redeimitação de distritos

' da seguinte forma: quando a redação original da Lei Complementar n° 37 prevê a
exigência de um número mínimo de 200 eleitores, a proposição pretende exigir 1000;
quando são exigidas, no mínimo. 50 moradias, pretende-se exigir 200.

O projeto introduz ainda dois novos requisitos: população de, no mínimo, 2000
habitantes e a comprovação da inexistência de tramitação de processo de criação,
incorporação, fusão e desmembramento de município concernente ao município em
que se localiza o território do distrito que se pretende criar. A comprovação se fará
por certidão fornecida pela Assembléia Legislativa.

Além disso, a proposta, no §3° de seu art. 1°, prevê a supressão do distrito que, após
um ano de criação, deixe de atender a qualquer dos requisitos que estabelece.

Dispõe o inciso IV do art. 30 da Constituição da República:
"Art. 30 - Compete aos Municípios:
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IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;".
O legislador estadual, ao editar as normas previstas nesse dispositivo da Carta

Magna, deve estar sempre atento para não ferir a linha ténue que, na matéria, separa a
extensão de sua competência legiferante da autonomia municipal consagrada no art.
18 da Constituição Cidadã:

"Art. 18 - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição."

O estabelecimento de requisitos muito severos que, eventualmente, possam
inviabilizar a criação de distrito, configura verdadeiro atentado à autonomia municipal
e usurpação patente da competência atribuída ao poder local pelo inciso IV
supracitado.

Enquanto a Lei Complementar n° 37 exige um mínimo de 2000 eleitores para se
criar um município, o projeto de lei em exame prevê o mínimo de 1000 eleitores para
que surja um simples distrito.

No que se refere à exigência de 2000 habitantes para a instituição de distrito, é
importante informar que há em Minas Gerais 19 municípios com menos de 2000
pessoas; 48, com população entre 2000 e 3000 pessoas; 66,. situados na faixa entre
3000 e 4000 munícipes. Somando-se esses dados, verificaremos que existem, hoje, no
Estado, 133 cidades com menos de 4000 habitantes. Diante desses dados, pode-se
concluir, facilmente, o equívoco em que, sob esse aspecto, incorre a proposição em
estudo.

Finalmente, ao estabelecer uma hipótese de extinção automática de distrito no §3°
de seu art. 10, o projeto exclui o município do processo extintivo, despojando-o da
competência que lhe foi outorgada pela Carta Magna.

Se a redação original do art. 34 da Lei Complementar n° 37 foi comedida em suas
prescrições, o mesmo não se pode dizer da proposta sobre a qual versa este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n°36/2001.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista - Rêmolo

Aloise.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA 23V REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 17/4/2001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumari... Comparecimento - Abertura - V Parte: V Fase (Expediente): Atas -
Correspondência: Oficios e cartão - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei no 1.49512001 - Requerimentos n°s 2.125 a 2.13012001 -
Requerimentos dos Deputados Anibrósio Pinto, Miguel Martini, Rogério Correia e
Adelino Carneiro Leão (3) e do Colégio de Líderes - Proposição Não Recebida:
Requerimento do Deputado Paulo Piau - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Educação, de Defesa do Consumidor e de Assuntos Municipais e dos
Deputados Cristiano Canédo, João Leite e Alberto Pinto Coelho - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Marcelo
Gonçalves, Fábio Avelar e Alvaro Antônio - 2 Parte (Ordem do Dia): V Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Adelino Carneiro Leão e Miguel Martini; deferimento
- Votação de Requerimentos: Requerimentos do Colégio de Líderes e dos Deputados
Axnbrósio Pinto, Rogério Correia e Adelino Carneiro Leão (2); aprovação -
Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do Deputado
Emiano Batista - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Wanderley Ávila - Alvaro

Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ainbrósio Pinto - Amilcar
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta

t - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -

- Hely Tarqüínio - Iram 	- Ivair Nogueira - João Batista deGlycon Terra Pinto 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria

'

	

	José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa
- Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
Às 14h15min, a lista de0 Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura das atas das duas
reuniões anteriores.

P Parte
P Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura das atas das duas

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Bené Guedes, i°-Secre' o"ad hoc", lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Murílio de Aveilar Hingel, Secretário da Educação (2), comunicando o
repasse de recursos financeiros para escolas estaduais e o recebimento de recursos do
MEC destinados à alimentação escolar, que também seriam logo repassados às
escolas. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil (5), comunicando que os
pedidos formulados por meio dos Requerimentos n°s 1.945/2001, do Deputado
Geraldo Rezende e outros (agilização da pavimentação do trecho Tupaciguara-
Araguari da Rodovia MG-223); 1.942/2001, do Deputado Geraldo Rezende e outros
(agilização da pavimentação do trecho Capinópolis-Canápolis da Rodovia MG-226);
1.943/2001, do Deputado Geraldo Rezende e outros (agilização do recapeamento do
trecho Frutal-Iturama da Rodovia MG-255); 1.887 e 1.886/2001, do Deputado Arlen
Santiago (respectivamente, estadualização dos trechos Mato Verde-Taiobeiras, via
Rio Pardo de Minas, e rbiai-Ponto Chique), foram encaminhados, os três primeiros,
ao exame do DER-MG e os dois últimos ao exame da Secretaria de Transportes e
Obras Públicas.

Do Sr. João Cândido Brilhante Neto, Chefe de Gabinete do Ministro da Agricultura
e do Abastecimento, informando que o Requerimento n° 1.881/2001, da Comissão de
Política Agropecuária, foi encaminhado ao exame da Secretaria de Política Agrícola
desse Ministério.

Do Sr. José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL -, comunicando que essa Agência promoverá, em 28/6/2001, leilão
das concessões de uso de bem público para os Aproveitamentos Hidrelétricos Baú 1 e
Serra do Facão; e solicitando seja o referido certame divulgado no Estado. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Maria das Graças de Oliveira Almeida, Presidente da Câmara Municipal de
Ribeirão das Neves, encaminhando cópia da Moção n° 6/2001, aprovada nessa Casa
Legislativa.

Da Sra. Maria José Lopes Neves da Silva, Presidente da Câmara Municipal de São
Gotardo, dando ciência de requerimento de autoria do Vereador José Luiz Messias



rs

389
Neto, em tramitação nessa Casa, invocando os poderes do Tribunal de Contas para
realizar auditoria do Projeto SOMMA naquele município. (- A CPI do Fundo
SOMMA.)

Do Sr. Tarcísio de Campos Ribeiro, Superintendente-Geral da Fundação Ezequiel
Dias, em atenção ao Oficio n° 19112001, informando que os documentos solicitados
são pertencentes à Secretaria da Saúde. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa Econômica
Federal, informando da liberação de recursos destinados à COPASA-MG. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Abel Goulart Ferreira, Vereador à Câmara Municipal de São Lourenço,
solicitando o apoio desta Casa a investigações sobre financiamentos oriundos do
Projeto SOMMA e destinados a esse município. (- A CPI do Fundo SOMMA.)

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silvera, Coordenadora-Geral de Convênios da
Fundação Nacional de Saúde (3), encaminhando cópias de documentos referentes aos
Convênios n°s 46,421 e 661/2000. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros
destinados a financiar programas desse Fundo. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Elpídio Dantas Gomes, Chefe do Departamento Regional Sudeste 2 do
IBGE em exercício, encaminhando convite para o lançamento da publicação "Síntese
de Indicadores Sociais 2000".

Do Sr. Domingos SafE. Gerente de Expediente da Agência de Negócios
Internacionais do Banco do Brasil em Belo Horizonte, prestando informações
referentes ao acompanhamento efetuado pelo Banco Central na operação realizada em
nome da FUNED.

Do Sr. Landulfo F. Cardoso, Presidente da Associação dos Ceramistas de Monte
Carmelo, solicitando sejam tomadas medidas com vistas à proibição da
industrialização e comercialização de produtos à base de amianto no Estado. (- A
Comissão de Saúde.)

CARTAO
Do Sr. Marco Antonio Marques de Oliveira, Secretário de Transportes e Obras

Públicas, colocando os serviços da Secretaria de que é titular à disposição desta Casa.
T Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.49512001

Declara de utilidade pública a Fundação Pousoalegrense Pró-Valorização do Menor
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- PRÓ-MENOR, com sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
An. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Pousoalegrense Pró-

Valorização do Menor - PRÓ-MENOR, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Fundação Pousoalegrense Pró-Valorização do Menor - PRÓ-

MENOR -, de Pouso Alegre, findada em setembro de 1989, é sociedade civil de
caráter filantrópico, sem fins lucrativos, que tem como objetivo precípuo propiciar
assistência a crianças e adolescentes de ambos os sexos, sem distinção de cor,
condição social ou credo político ou religioso, buscando melhorar as condições de
vida da comunidade por ela assistida.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos da lei, pelo que faz jus ao
título declaratório de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.125/200 1, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado apelo ao

Secretário da Saúde com vistas a que seja viabilizado tratamento dos portadores do
vírus 111V que cumprem pena privativa de liberdade na Penitenciária Nélson Hungria,
bem como seja a medida estendida aos demais estabelecimentos prisionais do Estado.
(- A Comissão de Saúde.)

N°2.126/2001, do Deputado Marco Régis, solicitando seja consignado nos anais da
Casa voto de congratulações com o 12° Batalhão de Infantaria - 4 pjyf/4a DE,
pertencente à guarnição de Belo Horizonte, pelos seus 150 anos de criação. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 2.12712001, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja enviado oficio ao
Secretário de Meio Ambiente dando ciência das dificuldades vividas pelos produtores
rurais mineiros que trabalham com agricultura migada quando necessitam de outorga
de água. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 2.12812001, da Comissão de Educação, solicitando seja enviado ao Reitor da
UIEMG pedido de informações sobre a disponibilidade financeira da instituição e a
prioridade da aplicação dos recursos no ano de 2001. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.12912001, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado apelo ao
Reitor da UNIMONTES com vistas a sue os cursos que menciona sejam também
ministrados no Município de Janaúba. (:A Comissão de Educação.)

N°2.130/2001, do Deputado Durval Angelo, solicitando sejam transcritas nos anais
da Casa as reportagens sobre o transporte público e o alternativo publicadas no



a
W2

391
"Estado de Minas" em 7 e 814/2001. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Ambrôsio Pinto,
Miguel Martini, Rogério Correia e Adelino Carneiro Leão (3) e do Colégio de
Lideres.

Proposição Não Recebida
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento

Interno, a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja consignado nos anais da Casa voto de
congratulações com o Si. João Bosco Torres por sua posse como Presidente da
Associação Mineira de Rádio e Televisão - AMIRT. (- Idêntica proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação, de

Defesa do Consumidor e de Assuntos Municipais e dos Deputados Cristiano Canêdo,
João Leite e Alberto Pinto Coelho.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
• Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, em

outras ocasiões, já ocupamos esta tribuna para tecer comentários sobre a questão
fiscal-tributária em nosso País e em nosso Estado. A guerra fiscal entre os Estados, a
federalização de impostos estaduais, a gradativa diminuição das receitas dos
municípios e a necessidade de uma reforma tributária, eis os temas que constituiam, à
época, e constituem, agora, o objeto de nossa preocupação.

Passado algum tempo, chega a ser desalentador constatar que a situação pouco
mudou. A reforma tributária continua em fase de ensaio, e ensaio tímido. Os Estados
e os municípios viram grande parte de suas receitas serem açambarcadas pelo
Governo Federal, de tal modo que sua autonomia é hoje apenas nominal. Os
municípios, em particular, estão à beira da insolvência, obrigados a mendigar repasses
das esferas mais altas do poder. Quanto à guerra fiscal, continua intensa, e Minas
Gerais tem sido um dos Estados mais prejudicados com ela.

Vejam-se, por exemplo, as inúmeras indústrias do Vale da Eletrônica, no Sul de
Minas, que os gordos incentivos fiscais atraíram para a região de Ilhéus, na Bahia.
Veja-se, igualmente, o caso da Parmalat, que está levando sua Fábrica de Itamonte,
para o Estado de São Paulo. E veja-se, finalmente, o caso da indústria de calçados
Penalty, de que nos ocuparemos especificamente neste pronunciamento.

A Penalty sempre foi uma fonte geradora de empregos e tributos para a região Sul-
Mineira, que representamos nesta Assembléia. Inicialmente, mantinha três fábricas:
uma em Camanducaia, empregando cerca de 500 pessoas; outra, em Três Pontas,
gerando igual número de empregos; e uma terceira, em Machado, empregando 600
trabalhadores. Ocorre que as fábricas de Camanducaia e Três Pontas estão em fase de
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encerramento das atividades, enquanto está correndo perigo a operação sediada
em Machado. E tudo isso por causa da guerra fiscal, em que a arma principal utilizada
pelos concorrentes são as alíquotas do ICMS.

A Penalty se havia estabelecido em território mineiro contando com um incentivo
do Governo Estadual: 50% do JCMS devido ao Estado poderiam ser pagos com prazo
de um ano, sem correção monetária. Isso era interessante para a empresa nos tempos
de inflação galopante. Com a eliminação da espiral inflacionária, a vantagem deixou
de existir. Acontece que o Governo da Bahia, para atrair a empresa para o Sul do
Estado vizinho, está-lhe concedendo um financiamento inicial de R$10.000.000,00,
com juros de 3% ao ano e sem correção.

Além disso, a isenção do recolhimento do ICMS está sendo ajustada, fazendo com
que o calçado da Penalty - se produzido na Bahia - fique 10% mais barato que o
similar mineiro. E uma diferença considerável quando se sabe que a concorrência é
feroz no ramo calçadista e ainda mais no setor de calçados esportivos, em que opera a
Penalty. Muitas vezes, pela diferença de RS0,10 no custo do par de sapatos, a empresa
perde a venda de milhões de pares para um concorrente.

Sob esse prisma, pode-se entender a decisão da Penalty de sair de Minas, mas não
se pode entender o imobilismo nosso, dos mineiros, ao não partir para a luta, deixando
que o nosso parque industrial seja desmontado. Vamos estudar os meios para que a
Penalty não deixe Minas e não leve a penúria a milhares de famílias. Esse é o apelo
que fazemos ao Sr. Governador do Estado e, por extensão, à sua equipe capitaneada
pelo Sr. Secretário da Fazenda. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio. Srs.

Deputados, senhoras e senhores, apresentaremos, para a apreciação dos Srs.
Deputados, uma proposta que me foi solicitada pelo Presidente da Associação dos
Pequenos Municípios de Minas Gerais, Sr. Seleno Lopes, Prefeito de Engenheiro
Navarro, para que criássemos nesta Casa a Frente Parlamentar de Apoio aos Pequenos
Municípios de nosso Estado. A princípio, pensamos que seria desnecessária a criação
dessa frente parlamentar, uma vez que a Casa conta com a Comissão de Assuntos
Municipais, que é permanente e que poderia cuidar da defesa e dos interesses dos
pequenos municípios do nosso Estado, que somam mais de 750. Depois, analisando
com carinho e com cuidado essa solicitação do Prefeito de Engenheiro Navarro,
pensamos que a associação que representa como Presidente tem de contar com
parlamentares comprometidos com as necessidades dos pequenos municípios.
Colheremos as assinaturas dos Srs. Deputados, para que possamos, em comum acordo
com a Associação dos Pequenos Municípios de Minas Gerais - ASPEMG -, iniciar
um trabalho de representação, de fortalecimento e de apoio aos pequenos municípios.
No ano que vem, temos a importante missão de analisar a Lei Hobin Hood, que foi
criada no Governo passado e que tem ajudado muito os pequenos municípios,
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aumentando as suas arrecadações por meio de maior aporte de recursos do ICMS.
Estamos notando a mobilização de alguns setores que representam os grandes
municípios, sob a alegação de que a grande maioria dos problemas estão localizados
nas grandes Capitais e nos grandes municípios. E importante que se verifique o outro
lado da moeda, porque qualquer recurso que for sacado dos pequenos municípios
representará um empobrecimento ainda maior da região. E isso acarretará problemas
para as cidades-pólos. E necessário que cheguemos a um denominador comum,
analisando a Lei Robin Hood sob o aspecto dos interesses dos grandes municípios,
mas defendendo e fazendo prevalecer os direitos dos pequenos municípios. Temos,
também, o Projeto Alvorada, oriundo do Governo Federal, que trará um pouco mais
de tranqüilidade para os programas sociais na área da saúde, da educação, da geração
de empregos e renda. E, em Minas Gerais, estamos assistindo a urna apatia jamais
vista, a uma falta de iniciativa dos 273 municípios mineiros localizados no Norte, no
Jequitinhonha, no Vale do Mucuri e no Noroeste de Minas. Esses municípios não
sabem o que fazer, não têm a quem recorrer, não têm condições de montar um
projeto, um programa, e estamos, mais uma vez, vendo a Bahia avançar e Minas
Gerais não conseguir executar, nem mesmo programar, um só projeto. E são
R$680.000.000,00, dinheiro carimbado no orçamento geral da União. E nossos
municípios estão órfãos, sem ajuda. A Lei de Responsabilidade Fiscal veio para
moralizar mas também para penalizar principalmente os Prefeitos trabalhadores e
honestos que respeitam o dinheiro público e seus munícipes. Estão correndo o risco
de ir para a cadeia por falta de informação e de ajuda. Tenho em mãos o extrato
bancário do Banco do Brasil da cidade de Francisco Duxnont. O Prefeito eleito
recebeu a cidade em situação precária, com a dívida do INSS atrasada e, no mês de
janeiro, seu primeiro mês de governo, foram descontados R58.700,00, por dívida
atrasada do INSS. Em fevereiro. R$26M00,00; em março, RS37.000,00, e, em 10 de
abril, a Prefeitura recebeu R558.000,00. depositados pelo FPM, tendo sido
descontados R$57.000.00 pelo INSS. Trata-se de situação dificil. Os funcionários da
Prefeitura de Francisco Dumont não receberam seus salários dos meses de fevereiro e
março, e não os receberão em abril porque a Prefeitura, de forma arbitrária, teve 96%
de seus recebimentos retidos pelo INSS. Estive com o Prefeito dessa localidade na
Superintendência do INSS, em Belo Horizonte, e me foi apresentada uma conta
acumulada, ao longo dos últimos três anos, de R$158.000,00: R$100.000,00 do

: município e R$58.000,00 da Câmara Municipal, e a ordem de bloqueio partiu de
Brasília, até que se descontem os R$157.000,00 da Prefeitura de Francisco Dum ont. E
necessária uma tomada de posição por parte dos Deputados porque os pequenos
municípios mineiros estão órfãos, sem condições de acesso a informações, à mercê
dos Governos Federal e Estadual- Por isso, propomos a formação dessa frente
parlamentar de apoio aos pequenos municípios. Vamos correr para conseguir o apoio
dos parlamentares. Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.

0 Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Ouço com alegria seu pronunciamento,
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que diz respeito a uma melhor distribuição do ICMS em nosso Estado Semana
passada ou retrasada, tive oportunidade de também fazer pronunciamento a respeito
dessa questão dificil e complexa. Alertei o Presidente desta Casa para o fato de que se
toma imperativa a formação, conforme acertado entre os Líderes partidários no ano
passado, de uma comissão especial para discutirmos a questão do ICMS, neste ano.

Seu pronunciamento é oportuno. Complementando-o modestamente, temos de fazer
a discussão sob o seguinte ângulo: municípios pobres e municípios ricos. Observo o
Município de Ibirité, minha terra natal, que tem 140 mil habitantes e é uma das
cidades mais pobres do Estado, assim como Ribeirão das Neves e outras cidades.

Quero parabenizar o Deputado Carlos Pimenta pelo momento oportuno em que faz
esse pronunciamento. Que sirva de alerta ao Presidente em exercício, Deputado
Wanderley Ávila, para que determine à assessoria desta Casa a instituição, "para
ontem", dessa comissão especial para rediscussão do JCMS, sob pena de perdurarem
algumas injustiças que estamos vivenciando.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço seu aparte, Deputado, e me coloco à
disposição para integrar essa comissão, porque é um absurdo ver "lobbies" de grandes
Prefeituras que não têm 1 km2 de área rural e têm os maiores índices de qualidade de
vida deste Pais, movimentando, fazendo "lobbies", arregimentando Deputados para
defender seus interesses, e cidades como lbirité, Montes Claros e Francisco Dumont
continuam na situação de penúria. Sua Comissão é importante, quero fazer parte dela,
porque não aceitaremos os lobistas, os ratos de gabinetes, que ficam procurando apoio
em detrimento das pessoas já está sofrendo e morrendo.

Sr. Presidente, amanhã o Governo do Estado, finalmente, lançará oficialmente a
construção da barragem de lrapé, no vale do Jequitinhonha. Digo "finalmente" não
em tom de deboche, mas porque estamos esperando esse momento há anos. Travamos
lutas homéricas em favor da construção da barragem de Jrapé, tive até de entrar com
uma ação judicial contra a Fundação Palmares, no Ministério da Cultura, há três anos,
que, num ato de irresponsabilidade, divulgou que na três comunidade de Porto Roriz
existiam ainda remanescentes de um quilombo e, portanto, não poderia ser construída
a barragem de Irapé.

Com os nossos recursos, contratamos advogados, fomos a Brasília, levamos
Prefeitos e lideranças e, por meio de um estudo da UNICAMP e da UFMG, jogamos
por terra a tese da Fundação Palmares. Irapé, a partir de amanhã, espero, terá urna
nova realidade e poderá, de fato, ser lançada.

Aliás, amanhã é um dia com três momentos importantes para o Norte de Minas e o
Jequitinhonha: o primeiro é a construção de Irapé; o segundo é a audiência pública a
ser realizada em Montes Claros, para se construir a Barragem de Congonhas, que vai
dar um grande impulso, vai ser uma alavanca no progresso de Grão-Mogol,
Itacambira, Botumirim, Cristália e a própria Montes Claros; e, por fim, a Barragem de
Berizal, que também sofre pressões de ambientalistas, que, sem argumentos, querem
impedir a construção de uma barragem de R$17.000.000,00 nas cidades de São João
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do Paraíso e Rio Pardo de Minas.
Quero dizer que defendemos, com unhas e dentes, o meio ambiente no nosso

Estado, mas repudiamos esses falsos moralistas, essas pessoas que, travestidas de
ambientalistas, querem barrar empreendimentos dessa natureza, sem nunca terem ido
ao Norte de Minas ou ao Jequitinhonha. Essas organizações não governamentais,
embasadas em estudos faraônicos e virtuais, querem tirar do Norte de Minas e do
Jequitinhonha a oportunidade de se transformarem em regiões que têm qualidade de
vida.

Para completar, Sr. Presidente Wanderley Ávila, gostaria de dizer que seremos uma
barreira intransponível nesta Assembléia e faremos desta tribuna o local de defesa da
construção da barragem de Congonhas e da barragem de Berizal, como fizemos com
Irapé. Vamos jogar por terra as argumentações dessa turma que não tem o que fazer,
que levanta, sem muita convicção, a bandeira do meio ambiente no nosso Estado e na
nossa região. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Com a palavra. o Deputado

Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público nas galerias, venho a esta tribuna discutir o mesmo assunto que o Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, o Deputado Carlos Pimenta, enfim, todos os Deputados
desta Casa, sem exceção: é a reforma tributária, o ICMS.

Estive recentemente em Divinópolis, numa indústria de fios e tecelagem, a FITEDI,
conversando com o Diretor Comercial, Sr. Marco Aurélio. A preocupação dele
também não é outra. Essa indústria possui 780 empregados, mas está deixando o
nosso Estado, em troca de propostas vantajosas, e indo para Sergipe.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o problema é essencialmente político. Tenho certeza
de que o Secretário de Indústria e Comércio, ao qual já pedi audiência para levar o
Sindicato das Indústrias Têxteis e de Fiações do nosso Estado, e o Governador
tomarão providências. Realmente, se não tomarmos cuidado, esse será mais um setor
a deixar Minas Gerais. Sem querer criticar, porque é uma questão de sobrevivência,
podemos citar como exemplo o Senador José Alencar, cujas indústrias têxteis ou estão
na área da SUDENE ou estão fora do nosso Estado. Quem está na área da SUDENE
tem suas vantagens.

Reafirmo, mais uma vez, que os empresários mineiros querem continuar em Minas
Gerais, mas temos que lhes dar condições de sobrevivência.

O Deputado Marcelo Gonçalves (continuando) - Há uru tempo a crise era dos
frigoríficos, quando o Governo do Estado diminuiu a alíquota para 2%. Hoje, é de
0,2%, apenas. Existem em nosso Estado 450 empresas frigoríficas empregando 17 mil
trabalhadores, com faturamento de cerca de R$20.000.000,00 por mês. O que os
empresários da indústria têxtil querem não é essa alíquota de 0,02%, querem apenas
sobreviver em nosso Estado, porque estão fadados a deixá-lo. Mas tenho certeza de
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que, com a sensibilidade do nosso Governador Itamar Franco, isso vai se resolver.
Acredito nisso.

Só para comparar, o setor têxtil é composto de 10 mil empresas em nosso Estado,
com 82 mil pessoas trabalhando e um faturamento de R$70.000.000,00 por mês.
Frisamos isso para vocês saberem o que está acontecendo em nosso Estado. Não
podemos ficar parados. Temos de fazer uma corrente contra algumas pessoas que são
radicais em relação ao meio ambiente, porque é questão de sobrevivência no Norte de
Minas, no vale do Jequitinhonha e em Mucuri.

E muito importante que todo o público presente e as pessoas que nos vêem pela TV
Assembléia conheçam a realidade em nosso Estada Acredito muito em nosso
Governador Itamar Franco, que, com certeza, vai resolver essa questão, senão, como a
FITEDI, em Divinópolis, mais empresas do nosso Estado irão para outros Estados.
Quanto a isso não tenho dúvidas, é questão de sobrevivência, de comércio. Não que o
nosso Estado seja ruim. Pelo contrário, pela nossa posição geográfica é uma grande
vantagem ter grandes indústrias em nosso Estado, mas o que está se passando é o
contrário. Devido a essas alíquotas maiores em nosso Estado, as indústrias estão
fugindo daqui. Então, deixo registrado, Sr. Presidente, o que está acontecendo em
Divinópolis com a indústria têxtil do nosso Estado.

Tenho certeza de que, com a audiência marcada com o Secretário de Indústria e
Comércio e com o Sindicato da Indústria Têxtil de nosso Estado. o Governador
Itamar Franco ficará sensibilizado com esse setor da indústria de Minas Gerais.

Aproveito ainda para dizer que nós, da Bancada Estadual do PDT de Minas Gerais,
temos compromisso com Itamar Franco se for realmente candidato a Presidência da
República. Esse compromisso é da Bancada do PDT. E um compromisso isolado do
Brizola. Não dependemos dele. Não ternos relacionamento com o ex-Governador, já
que vem a Minas Gerais e não comunica à Bancada do PDT Estadual. Prefere a
companhia do seus peixinhos, como José Maria Rabelo, que hoje nem para síndico de
prédio ganha votos. Mesmo assim quero deixar bem clara a insatisfação da Bancada
do PDT com relação a Brizola e reafirmar que o nosso compromisso, com certeza,
será com Itamar Franco para Presidente, independente do ex-Governador Brizola.
Não dependemos dele para votar em nosso Presidente Itamar Franco.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero também registrar a inauguração em l°15, em
Pedro Leopoldo, nossa cidade natal, da primeira fábrica do País de queima de
resíduos.

O Deputado Marcelo Gonçalves (concluindo) - Será de grande importância para o
nosso Estado, porque as indústrias, principalmente as automobilísticas e aquelas que
produzem muito lixo terão um espaço para a queima de seus resíduos. O Grupo
Holdercim, com fábricas na Bélgica e na Alemanha, instalará a sua primeira indústria
no Brasil, em Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo. A solenidade contará,
certamente, com a presença do Governador, do Secretário de Meio Ambiente e do
Secretário de Indústria e Comércio. Será uma indústria de grande importância para a
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região, principalmente para o aeroporto de Confins, que usa apenas 30% de sua
capacidade. Portanto, irá engrandecer o nosso Estado. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

presentes nas galerias, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, meus amigos,
minhas amigas, ocupo a tribuna nesta tarde para trazer à apreciação dos nobres
colegas - espero que seja aprovado - um requerimento, cuja leitura farei a seguir. (-
Lê:)

"O Deputado que este subscreve, observados os termos regimentais, requer à Mesa
da Assembléia, na pessoa de seu ilustre Presidente, Deputado Antônio Júlio, que seja
encaminhado requerimento aos Exmos. Drs. Emilio Humberto Carazzai Sobrinho,
Presidente da Caixa Económica Federal, e Homero Ferreira Diniz, DD.
Superintendente Institucional da Caixa Econômica Federal em Minas Gerais,
solicitando seja, em caráter de urgência, formalizada resposta em relação à adesão da
COHAB-MG ao Programa de Novação, previsto pela Lei Federal n° 10.150, de
21112/2000.

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 17 de abril de 2001.
Justificação: Como Deputado Estadual majoritário e depositário da confiança de

inúmeros cidadãos luzienses, que nas últimas eleições hipotecaram apoio à campanha
vitoriosa que me conduziu a esta Assembléia Legislativa mineira, não poderia deixar
de me associar a essa justa reivindicação capitaneada pelo Vereador Alípio Rocha,
ilustre homem público, jovem político que vem se destacando na Câmara Municipal,
que, em oficio encaminhado ao Exmo. Sr. Governador do Estado e ao Secretário da
Habitação, solicitou a extensão do beneficio previsto pela Lei Federal n° 10.150, de
21/1212000, aos mutuários do Município de Santa Luzia, notadamente os moradores
nos conjuntos habitacionais Cristina, Palmital e Carreira Comprida.

A Lei Federal n° 10.150 dispõe sobre a novação de dividas e responsabilidade do
Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS - e a quitação com 100% de
desconto no saldo devedor dos contratos de financiamento assinados até 3/12/87.
Cumpre esclarecer que tal beneficio já está sendo concedido a inúmeros outros
mutuários em todo o Pais pela Caixa Econômica Federal, por força e em cumprimento
da mencionada lei.

Como a COHAB-MG ainda não obteve resposta a seu pedido de adesão ao
Programa de Novação, espero seja o presente requerimento aprovado por esta Casa,
objetivando conferir agilidade ao pleito formulado, pelo que conto com o
indispensável apoio dos meus nobres pares".

Sr. Presidente, essa medida, após aprovada, deverá beneficiar cerca de 8 mil
mutuários daqueles conjuntos habitacionais de Santa Luzia, atendendo uma população
da ordem de 40 a 50 mil pessoas. O Exmo. Secretário da Habitação informou ao
Vereador Alípio Rocha que a COHAB já tomou todas as providências necessárias
junto à Caixa Econômica para que seja cumprida a lei. Mas, até o momento, essa
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resposta da Caixa está sendo aguardada.

Então, esse requerimento. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é para que a Caixa
Econômica Federal agilize essa resposta para que o antigo sonho de toda a população
desses conjuntos habitacionais seja realizado e eles possam obter a escritura de suas
casas próprias. Acreditamos que essa medida está prevista na lei, e o que estamos
fazendo hoje é implorar à Caixa Econômica que dê agilidade a esse processo, porque
os moradores aguardam uma resposta ansiosamente.

Aproveito estes momentos finais da minha fala para registrar nos anais desta Casa a
visita que fizemos a uma das mais modernas estações de tratamento de esgoto em
implantação no Brasil. Estou fazendo referência à estação de tratamento de esgoto
sanitário do Arrudas, a ETE Anudas, que será responsável pelo tratamento de 40% do
esgoto gerado em Belo Horizonte. Por meio de um requerimento de minha autoria, a
Comissão de Meio Ambiente aprovou uma visita dos Deputados à estação. Na terça-
feira passada visitamos a estação e tivemos a satisfação de contar com a presença de
todos os Deputados da Comissão de Meio Ambiente e de vários outros Deputados,
que muito nos honraram. Pudemos testemunhar a grandeza daquela obra, que, sem
sombra de dúvida, significará um marco importantíssimo na solução das questões
ambientais de Belo Horizonte, tendo em vista que, após concluida, a estação será
responsável pelo tratamento de 40% do esgoto gerado na cidade de Belo Horizonte.
Percorremos todas as fases da estação de tratamento, e confesso, principalmente como
funcionário da COPASA, a minha satisfação em ver o estágio avançado das obras,
tendo já sua primeira etapa, que é o início de operação do sistema primário de
tratamento, prevista para o mês de junho. E constatamos que a fase definitiva, que é a
implantação do tratamento secundário, tratará da recuperação de 90% da carga
poluidora lançada no rio das Velhas, e está prevista a sua conclusão para o final do
próximo ano.

Queríamos cumprimentar e agradecer à COPASA pelo carinho com que todos
fomos recebidos pelos seus técnicos. Por meio do seu Diretor Operacional em Belo
Horizonte, Dr. Rõmulo Perilo, agradecemos a toda a equipe o carinho com o qual nos
recebeu, acompanhou e esclareceu, durante a visita, todas as dúvidas levantadas com
relação a tratamento, início de operação, etc.

Não poderíamos deixar de cumprimentar o Presidente da COPASA, Dr Marcello
Siqueira, que vem mostrando sensibilidade relativamente à questão ambiental do
Estado e ao saneamento básico. Hoje podemos, sem sombra de dúvida, afirmar que a
questão ambiental e o tratamento do esgoto sanitário serão os maiores desafios a ser
enfrentados pela sociedade, não só pela COPASA, mas também por todas as
empresas, prefeituras e organismos que atuam no setor.

Como tivemos oportunidade de comprovar durante a visita, o tratamento de esgoto
significa um grande desafio para todos nós, em virtude da sua alta complexidade e dos
altos custos para implantação de um sistema dessa natureza. A COPASA vem
procurando dar essa resposta à sociedade, com a implantação de várias estações de
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tratamento no Estado. Evidentemente, tendo à frente o seu cano-chefe, a Estação
de Tratamento do Amidas, uma das mais modernas obras em fase de implantação no
Brasil.

Portanto, deixamos registrado os nossos agradecimentos ao Presidente da COPASA
e cumprimentamos o Governador Itamar Franco por ter sensibilidade para dar
condições à COPASA de levar à frente a sua dificil missão de levar saneamento a
todo o Estado, apesar das adversidades e das dificuldades que as empresas estaduais
de saneamento e as prefeituras vêm encontrando para executar as suas obras.

Por várias vezes, tivemos a oportunidade de ocupar esta tribuna para falar da
insensibilidade dos organismos federais e, até mesmo, da política equivocada do
Governo Federal relativamente à questão do financiamento das obras de saneamento.
Todos sabemos que essas fontes de recursos estão disponíveis apenas para as
empresas privadas. As prefeituras e as companhias estaduais de saneamento não têm
acesso a nenhum tipo de financiamento do BNDES. Todos os recursos necessários
estão sendo encaminhados à iniciativa particular em virtude da política federal de
privatização.

Então, mais uma vez, aproveito para chamar a atenção de todos os Deputados para a
necessidade de unirmos todos os nossos esforços para que os agentes financiadores
públicos abram as portas não só para a iniciativa privada, mas também para as
empresas estaduais de saneamento e para as prefeituras municipais em todo o Brasil.

Hoje existe uma proibição nesse sentido. O setor enfrenta seriissimas dificuldades.
Não podemos deixar, em momento algum, de levantar essa séria questão, que envolve
diretamente a qualidade de vida de uma população, de uma cidade, de um Estado e de
um pais. Sabemos que, de cada real aplicado no saneamento, sem sombra de dúvida,
economizamos de R$6,00 a 1U8,00 em enfermidades provocadas por doenças de
veiculação hídrica. Trata-se de dado inquestionável. Além de investir na saúde,
sabemos que as obras de saneamento significam esperança para esse fantasma que
todos enfrentamos que é o desemprego.

Concedo, com muita satisfação, aparte ao Deputado João Batista de Oliveira.
O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Deputado Fábio Avelar, gostaria

de cumprimentá-lo, porque V. Exa., como técnico que trabalhou e desenvolveu uma
carreira com grande dignidade e profissionalismo dentro da COPASA, conhece e sabe
da sua importância para Minas Gerais e da importância da nossa atuação para
fortalecer aquela empresa. V. Exa., que trabalhou e ajudou a construir aquela
empresa, sabe muito bem que o material humano da COPASA é o que há de melhor
no Brasil. E um orgulho para todos nós, mineiros, a qualidade da água da COPASA,
da sua técnica.

Infelizmente, vemos, hoje, o Presidente da COPASA transformar aquilo em um
braço do PMDB. Ela está altamente prejudicada, porque o seu Presidente a administra
partidariamente. A COPASA não merece isso, pelo contrário, merece defesa
apaixonada como a de V. Exa. Parabéns.
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O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte do Deputado João Batista de

Oliveira. Gostaria de dizer que, como funcionário da empresa, temos procurado, a
todo o momento, defendê-la, devido a sua importância no Estado de Minas Gerais.

Não tenho procuração para defender o Presidente da COPASA, mas não posso
concordar com as suas palavras, Deputado João Batista. Em todas as oportunidades,
observei uma sensibilidade muito grande do Presidente da COPASA em levar o
saneamento a todos os rincões de Minas Gerais. Neste momento, temos todos de unir
os esforços para defender a empresa.

Gostaria, também, de dizer que é importante que a negociação que a COPASA está
fazendo com a Prefeitura de Belo Horizonte chegue a bom termo. Não podemos
conceber que a Prefeitura denigra a imagem da COPASA, para que se facilite a
negociação. Esse é o caminho errado. O caminho certo é encontrar o diálogo e buscar
uma solução que atenda às duas partes. Jamais se deve denegrir a imagem de uma
empresa que vem mostrando competência, possui um índice em tomo de 85% de
aceitação. E um órgão que vem dando resposta a esse grande desafio que não é
somente do Brasil, mas também da humanidade: o tratamento dos esgotos. A
COPASA, nos próximos meses, iniciará a operação de uma das mais modernas
estações de tratamento do Brasil. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alvaro Antônio.
• Deputado Alvaro Antônio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o belo-horizontino

tem uma grande preocupação com o transporte. A falta de planejamento do setor vem
trazendo conseqüências nefastas, como a briga entre os concessionários e os
"perueiros". Acabaram com os órgãos de planejamento do transporte, como o
GEIPOT, a TRANSMETRO, a METROBEL, a Secretaria dos Transportes. Temos o
metrô se arrastando por 20 anos, conseqüência, igualmente, da falta de um órgão
capaz de coordenar todos aqueles setores que cuidam não somente do transporte
coletivo, como também do transporte de carga no Estado.

E inconcebível que Minas Gerais, com um território tão significativo, não tenha
uma secretaria de transportes para coordenar os diversos setores e resgatar um
planejamento que, há mais de 15 ou 20 anos, foi completamente abandonado.

Em sua última estada em nosso Estado, o Ministro dos Transportes, Dr. Eliseu
Padilha, afirmou que, para o metrô de superficie de Belo Horizonte, seriam liberados,
no ano de 2001, R520.000.000,00 para o ramal Calafate-Barreiro e R$71.000.000,00,
cerca de 36% do total, para o ramal São Gabriel-Vilarinho. Entretanto, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, para finalizarmos a construção do ramal Calafate-Barreiro, seriam
necessários R$200.000.000,00; portanto, R$20.000.000,00 representam, apenas. 10%
da quantia necessária.

Vejam, Srs. Deputados, que, de acordo com tudo que está acontecendo, não
poderemos pensar em metrô, pelo menos, por dez anos. Não há preocupação ou
coordenação de um órgão específico sobre o assunto. O problema do metrô de nossa
Capital vem à baila e é discutido, mas, apenas, efêmera e alternadamente, ora pelo
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Prefeito, ora pelo Governador do Estado, sem haver uma seqüência lógica e urna
continuidade de esforços para a implantação desse meio de transporte.

Mais uma vez, assumimos a tribuna para defender um assunto que temos defendido
desde 1990: a implantação completa do metrô. Entretanto, sentimo-nos um pouco
desanimados, tendo em vista a falta de ressonância do assunto não só para o
Governador do Estado, como também para o Prefeito de Belo Horizonte.

A nossa Capital tem, praticamente, 2.500.000 de habitantes, e seu transporte está à
beira do caos. Se a Prefeitura e o Governo não tomarem as providências necessárias,
teremos um caos ainda maior, com a falta de regulamentação dos "perueiros".
Sabemos que é uma regulamentação dificil, mas não pode mais ser protelada, pois é
fundamental.

Mais urna vez, solicitamos aos Deputados, principalmente aos mais ligados aos
problemas da região metropolitana, que lutem mais efetivamente pela liberação dos
recursos para o metrô de nossa cidade. Certamente, se houver um mutirão e uma
preocupação maior do Prefeito e do Governador, sua construção poderá ser finalizada
entre seis a dez anos; do contrário, dificilmente essa obra será completada em nosso
município. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

1' Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2
Parte da reunião, com a 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

na reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 57' Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.083/2001, do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, e 2.08912001, do Deputado Ambrósio Pinto; de Defesa do Consumidor -
aprovação, na 64' Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.032/2001, do Deputado
Alencar da Silveira Júnior; e de Educação - aprovação, na 56 Reunião Ordinária, do
Projeto de Lei n° 1.32312000, do Governador do Estado, e dos Requerimentos n°s
2.074/2001, do Deputado Doutor Viana. 2.07512001, do Deputado Kemil Kumaira, e
2.08 1/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.); e pelo
Deputado João Leite - informando sua ausência do País no período de 26/4/2001 a
215/2001 (Ciente. Publique-se. Cópia à Área de Apoio às Comissões-).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XVI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Adelino Carneiro Leão,
em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.137/2000; e, nos
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termos do inciso VII do art. 232, dc o art. 141, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita a inclusão em ordem do
dia do Projeto de Lei n° 1.226/2000.

Votação de Requerimentos
- A seguir. são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos do Colégio de Lideres, em que solicita a prorrogação do prazo de
funcionamento da Comissão Especial do BNDES por 60 dias; e dos Deputados
Ambrósio Pinto, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 83712000 distribuído à
Comissão de Assuntos Municipais; Rogério Correia, em que solicita seja o Projeto de
Lei n° 1.37212001 distribuído à Comissão de Educação; e Adelmo Carneiro Leão (2)2
em que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.381/2001 distribuído ã Comissão de Saúde e
seja o Projeto de Lei n° 1.337/2000 distribuído à Comissão de Meio Ambiente
(Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, em que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de seu § 10,

transferi-Ia ao Deputado Ennano Batista. A Presidência defere o requerimento e fixa
ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.

O Deputado Errnano Batista - Sr. Presidente e Srs. Deputados, por força da natureza
de sua missão e dos encargos a ele outorgados pela massa, o homem público, ungido
para ocupar cargos oficiais, não pode viver do ontem nem do amanhã, ele tem de ser
necessariamente atuante no hoje.

A sua responsabilidade é com as soluções dos problemas emergentes do agora, não
se admitindo, pois, que ele se deite em devaneios, camuflando a realidade ou
transferindo a culpa de eventuais insucessos para outrem.

Eternizar um problema ou protelar soluções é crime de responsabilidade, e a
posteridade não perdoará. Se as questões pululam na contingência imediata, é agora
que têm de ser enfrentadas de frente, com coragem, determinismo e magnitude.

A realidade objetiva, sem subterfúgios, do eixo racional dos fatos e a
transcendência política do compromisso ante a história do País obriga o político, e
particularmente os Chefes de Executivo, a se manter em seus postos com sobriedade,
coerência, sem escamoteamentos da verdade.

Faço tais conotações para comentar e protestar contra o infeliz tratamento que está
sendo dado ao drama dos ex-funcionários da MinasCaixa, com um encaminhamento,
se não errôneo, simplesmente demagógico.

Desde o início do deslocamento daqueles servidores para a função pública,
ocorreram vícios de ponderação no enfoque da questão. Se é verdade que a atividade
bancária não é precípua do Estado, também é verdade que não era aconselhável fazer
um processo de assimilação de pessoal marcado pela improvisação, pelo ixnediatismo,
sem prever as conseqüências e, pior ainda, sob o estigma das promessas vãs que não
se pretendia cumprir.

Seja como for, o Estado, como entidade jurídica, independentemente de quem seja
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seu governante, não pode se eximir de sua efetiva responsabilidade no destino
daqueles servidores. Qualquer omissão, mais do que irresponsabilidade, é também um
crime imperdoável. E a necessidade de agir, aí, não é mera faculdade de Sua
Excelência o Governador, é um dever para com a consciência e para com as leis deste
País.

Ninguém, nestes tempos modernos de democracia, pode lavar as mãos como Pilatos
diante dos problemas, porque, de fato, estamos numa sociedade em que os percalços
vividos por uns se estendem naturalmente à vida de outros.

Os funcionários da MinasCaixa foram e estão sendo usados, sem a menor dúvida,
como bodes expiatórios, preteridos, enganados, iludidos em sua boa-fé, para atender
interesses inconfessos.

Sem entrar no mérito dos motivos que levaram à extinção daquela instituição, é
certo que não satisfizeram as conotações e os dispositivos legais quanto ao destino
dos seus funcionários, porque imprecisos ou subjetivos.

Há de se observar que, sob vários aspectos, os funcionários da extinta MinasCaixa
foram subjugados a critérios pouco válidos de classificação, de lotação, de garantia
dos direitos constitucionalmente consolidados, assegurados no correr de longos e
penosos anos de trabalho. Na realidade, todos ficaram numa espécie de limbo, à
espera do etéreo.

Pior ainda é que, na forma da estrutura artificialmente montada para suprir a
legislação então vigente, em que se criou situação funcional em quadro atípico, os
acertos estavam fadados a ter efeito cascata em longo prazo, com prejuízos
pecuniários irreparáveis, com perda de vantagens para aqueles funcionários, que,
afinal de contas, não deram causa aos acontecimentos.

Colocados, de maneira questionável, em cargos denominados de função pública,
lotados em Secretarias de Estado onde seu plano de carreira estaria castrado, aqueles
servidores passaram a viver sérias agruras, vendo diminuir sua renda e sem ter
perspectivas de reversão de sua situação legal.

Correlacionados ou equiparados, em virtude de denominações, atribuições ou nível
de escolaridade, com os servidores do quadro específico de provimento efetivo, do
quadro permanente, passaram a ter vencimentos inferiores àqueles que percebiam
quando em atividade bancária.

Houve um engodo incomum na área do serviço público.
A Lei n° 10.470, de 15/4/9 1, determinava que não houvesse redução salarial panos

servidores da MinasCaixa em seu novo destino. Entretanto, naquele mesmo mês,
aconteceu para eles a primeira perda, pois que, enquanto bancários em geral e
funcionários públicos tiveram aumento, eles não foram brindados com a mesma sorte.
Não tiveram o reajuste da categoria a que pertenciam nem o reajuste dos servidores
públicos, categoria a que passaram a pertencer.

Da mesma forma, no § 2° do art. 1° da mesma lei, acenava-se com uma proposta
imediata de prosseguimento do "status quo" garantindo-se a gratificação semestral à
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base de um sexto mensal, ao que tudo indica um dispositivo soflsmático para levar
aqueles servidores a acreditar que não seria alterada profundamente a sua
remuneração.

Aliás, a Lei n° 10.470 dispunha que se o valor da sua remuneração fosse superior ao
do cargo ao qual o servidor foi enquadrado, ele perceberia a diferença a título de
vantagem pessoal.

Em 1994, o Governador Hélio Garcia fez, por decreto, o enquadramento dos
funcionários do Estado, ditou regras para o regime de 8 horas de serviço, elevando os
salários. Essa concessão, porém, não foi estendida aos ex-funcionários da extinta
autarquia, os quais permaneciam em seu limbo. Deve-se registrar que, em verdadeira
manobra de prestidigitação, aquela vantagem pessoal foi incluída no vencimento
básico e, desse modo, eles não tiveram diminuição salarial, mas também não
auferiram o aumento dado a todos os demais funcionários. E, apesar de seus pleitos
clamorosos, não foram ouvidos.

A questão vem sendo rolada sem que haja disposição ou vontade política do
Executivo para solucioná-la, o que, mais que uma atitude repudiável, é uma confissão
de inoperância premeditada.

Como obviamente cabia, foram vários os servidores que recorreram ao veículo
judicial para garantir o que lhes era devido por direito, mas, mesmo havendo
deferimento favorável em suas demandas, nem aí o Executivo se moveu para corrigir
as fàlhas que ele próprio gerou, deixando em aberto as soluções por tempo indefinido.

S. Exa. o Governador Itamar Franco, em verdadeira tirada política inteiramente
falaciosa, de caráter demagógico, com o escopo de conseguir os votos da classe nas
eleições para Governador, disse em carta circular dirigida aos ex-funcionários da
MinasCaixa:

Prezado amigo funcionário da MinasCaixa, venho acompanhando, há tempos, a luta
de vocês, para manter a dignidade e as conquistas, obtidas com muito trabalho e
abnegação.

Sempre considerei legítima essa luta, de uma classe que foi arrancada de seu
ambiente de trabalho, de suas obrigações, que, durante toda a vida, cumpriu com
honradez e dedicação e foi lançada em uma situação de incerteza.

Tudo isso já seria terrível, não houvesse, ainda, por parte dos setores do Governo,
uma perseguição obstinada a vocês, relegados a uma condição bastante
desconfortável, como pessoas indesejáveis dentro do serviço público estadual.

Quero deixar bem claro que tenho conhecimento das decisões judiciais favoráveis
aos funcionários da MinasCaixa e da condição injusta que lhes foi imposta pelo
Governo Estadual.

Deixo claro, também, que, em meu Governo, não permitirei essas situações de
desrespeito à lei, e os direitos dos funcionários da MinasCaixa, como, de resto, o
direito de todos os cidadãos, serão respeitados. Quando no cargo de Presidente da
República, lembram-se. resolvi casos semelhantes, sendo o mais notário o dos 147%
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dos aposentados, sem traumas, mas com firmeza, que a lei passou a ser respeitada.
Esta será a forma de minhas atitudes como Governador de Minas Gerais.

Conto com o seu apoio, com o seu voto e com o seu trabalho e o de seus familiares
e amigos para alcançar essa condição.

Um fone abraço do
Itamar Franco."
Apesar dessa afirmativa enfática, que, com certeza, rendeu-lhe muitos votos, é de se

ver que, na prática, o comportamento de S. Exa. o Governador, é antagônico, pois
continua a ignorar e, até mesmo, a vetar leis aprovadas por esta Casa visando a
contornar a situação e restabelecer a justiça para com aqueles servidores.

De autoria do nobre Deputado Doutor Viana, tramitou um projeto bastante objetivo,
lúcido, transparente, que, entre outros importantes detalhes, autoriza o cálculo do
valor devido aos funcionários da extinta autarquia, incluindo aquele das parcelas
remuneratórias pagas a titulo de vantagem pessoal e concedidas em decorrência da
aplicação da lei que absorveu aquele pessoal no quadro permanente.

O projeto foi aprovado por esta Assembléia de maneira bem clara e pacífica,
segundo um entendimento harmônico com a realidade, mas o Governador,
contradizendo sua própria fala, opôs veto total à matéria, que, apesar disso, seria aqui
sancionada, transformando-se na Lei n° 13.694.

Estamos comemorando os dez anos da extinção da MinasCaixa, e o quadro injusto
não foi alterado, ainda que exista lei benéfica e conetiva, pois os desmandos do
Palácio, em sua insensibilidade para com as questões sociais e humanas, continuam a
emperrar a máquina administrativa.

Mal pior, mais desastroso, é que o Secretário da Casa Civil, Henrique Hargreaves,
que dizia ter abraçado a causa daqueles servidores e subido em caminhão para
defender o interesse deles, na verdade, apenas apresentou uma proposta, "data venia",
ridícula, condicionando a incorporação aos seus salários dos beneficios a que têm
direito à renúncia do recebimento de beneficios atrasados desde 1994, mediante a
assinatura do termo de desistência.

Ora, é uma proposta indigna, asquerosa, que poderia sair, por infelicidade, de um
empresário inescrupuloso, mas jamais de um Secretário de relevância no Estado.

Num encontro com os representantes desse segmento dos servidores, o Secretário
Hargreaves prometeu solução, anunciou para a imprensa que havia avanços nas

e	negociações e que, na quarta-feira seguinte, estaria encaminhando o decreto que
regularizaria a situação pendente. E isso não aconteceu, fazendo crer que a promessa,
no curso das negociações, foi mais um expediente protelatório. E brincar com coisa
séria, com a moral de trabalhadores dedicados e com o sofrimento de funcionários
competentes.

Enquanto isso, o Governador, em atitude outra vez protelatóna, transfere para o
Secretário de Administração a tarefa de avaliar as medidas administrativas e técnicas,
mas já sabendo do desfecho líquido e certo, por força de decisão judicial prolatada e
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que se estende a todos, advertindo que, de qualquer maneira, o pagamento será
parcelado. Causa pasmo esse tipo de conduta nos tempos de hoje!

O número de servidores que pertenceram à autarquia não chega a 5 mil, ou seja,
do pessoal do quadro permanente do Estado, pelo que qualquer alteração, em termos
de pagamento, seria de impacto mínimo em folha, não havendo, assim, fôlego para os
argumentos oficiais contrários à solução. Ademais, tratando-se de pessoas desse jaez,
bem aproveitadas, com certeza, prestariam excelentes serviços ao nosso Estado.

Imaginem que, se, para o Governo do Estado, há tamanha restrição a tal pagamento
justo, lega!, não é compatível que os arautos palacianos se insurjam contra as naturais
cautelas do Governo Federal em relação ao FGTS, em razão do impacto infinitamente
maior no Orçamento da União. Comportamento pouco sóbrio, com dois pesos e duas
medidas! Esquece a trave, enquanto enxerga e dá ênfase ao argueiro!

Não podemos deixar de protestar veementemente contra esse verdadeiro atentado
que vem se perpetrando contra os ex-servidores da MinasCaixa, deslocados
involuntariamente de seu nicho, de suas tarefas habituais e típicas, tremendamente
prejudicados nos seus direitos mais banais e consolidados por força da lei; continuam
sendo espoliados pelas veleidades palacianas e expostos a urna situação financeira
precária nesse período de crise e desesperança para com os homens que governam o
Estado. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, com pesar, registra a passagem para o oriente eterno do Dr. Adônis

Martins Moreira, ex-Diretor-Geral da Assembléia Legislativa. Não tivemos o
privilégio de trabalhar com ele, mas somos privilegiados em ter na continuidade do
seu trabalho o seu filho, Dr. Eduardo Vieira Moreira, carinhosamente por todos
conhecido como Dudu.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para as
reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã. dia 18, às 9 e às 20
horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 13' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de março de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Carlos Pimenta
(substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança
do PSDB) e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo o Deputado José Henrique, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Registra-se a
presença dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antônio Andrade, Doutor Viana,
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Durval Ângelo, Gil Pereira, Luiz Tadeu Leite, Márcio Kangussu, Maria José
Haueisen, Mauro Lobo, Rêmolo Aloise, Rogério Correia, Sebastião Costa. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a debater o veto
do Governador do Estado aos dispositivos orçamentários para o exercício de 2001,
que, em cumprimento à Emenda à Constituição n° 47, contemplam dotações
orçamentárias correspondente à 2% da receita corrente ordinária do Estado às
universidades estaduais de ensino superior (UEMG e UNIMONTES). Em virtude da
elevada presença de representantes dos corpos docente e discente e de entidades da
sociedade civil, o Presidente suspende os trabalhos e, com a condescendência do
Presidente da Casa, os transfere para o Plenário. Reaberta a reunião, o Presidente
Paulo Piau convida a tomarem assento à mesa os Srs. Antônio Orlando Macedo
Ferreira, Assessor Especial do Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia; José
Antônio dos Reis, Vice-Reitor da UEMG, representando o Reitor, Gerson Boson;
José Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da UNIMONTES; Rodrigo Cançado Anaya
Rojas, Promotor de Justiça; Aluísio Pimenta, ex-Reitor da UEMG; Fernando Máximo,
Presidente da UEE-MG; Mário de Assis, Presidente da FAPAEMG; Ramon Fonseca,
do DCE-UNIMONTES; e Rita de Cássia Botelho, do DCE-UEMG. Registra-se a
ausência do representante do Conselho Estadual de Educação. O Presidente, autor do
requerimento que motivou a reunião, tece suas considerações iniciais e concede a
palavra aos convidados para suas explanações. Segue-se amplo debate, conforme
consta em notas taquigráflcas. Durante essa fase, as Lideranças das Bancadas do
PSDB, do PFL, do PT, do PPS e do PSB se comprometem perante as pessoas
presentes a rejeitar o veto do Governador do Estado. O representante dos alunos da
unidade da UEMG de Divinópolis encaminha documento a favor da rejeição do veto,
o qual contém 25 mil assinaturas. Após as considerações finais das pessoas presentes,
e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José Henrique.
ATA DA 552 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia três de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes, Bené Guedes e João
Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião
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anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente registra a presença do Deputado João Batista de Oliveira e
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir os
Srs. Rui Otaviano Rodrigues, Superintendente de Recursos Humanos da CEMIG;
Marcelo Correia de Moura Baptista, Coordenador-Gemi do SINDIELETRO; Paulo
Henrique Silvestre Lopes, Superintendente de Fiscalização do Serviço da
Eletricidade, e Lúcio Guterres, Presidente da CUT-MG, os quais irão discutir as
condições de trabalho e segurança na CEMIG. Após, o Presidente designa relatores
para as seguintes matérias: Projetos de Lei n°s 1.297 e 1.314/2000 e 1.369/2001,
Deputado Bené Guedes; 1.326 e 1.343/2000, 1.408 e 1.417/2001, Deputado João
Leite; 1.345 e 1.380/2001, Deputado Luiz Menezes; 1.41212001, Deputado Adelino
de Carvalho. Passa-se à 1' Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente transfere
a direção dos trabalhos ao Deputado Bené Guedes e passa a emitir o seu parecer, em
1° turno, sobre o Projeto de Lei n° 1.163/2000, mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2, pela prejudicialidade do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e da Emenda
n° 1, a ele apresentada pela Comissão de Administração Pública. Submetido a
discussão e a votação, é o parecer aprovado. Reassumindo a Presidência, o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva passa à 2' Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
das proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente submete
a discussão e votação, em turno único, os Projetos de Lei n°s 1.281 e 1.30112000
(relator Deputado Adelino de Carvalho); 1.282, 1.312 e 1.320/2000 com emendas,
que receberam o n° 1; 1.285, 1.287, 1.294 e 1.307/2000 (relator: Deputado João
Leite); 1.315, 1.317, 1.318, 1.298 e 1.309/2000, os dois últimos com emendas, que
receberam o n° 1 (relator: Deputado Luiz Menezes), os quais são aprovados. Passa-se

Y Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva passa a Presidência ao Deputado Luiz Menezes e
apresenta requerimento, pedindo seja realizada audiência pública desta Comissão para
discutir o processo de terceirização. Submetido a votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva passa a palavra ao
Deputado João Batista de Oliveira, que apresenta três requerimentos, pedindo seja
convidada a participar desta reunião a Dra. Márcia Rejane Soares Campos, médica do
trabalho e Assessora de Saúde e Segurança do Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria Energética de Minas Gerais; seja realizada visita desta Comissão ao
Governador do Estado, com a finalidade de discutir a questão da terceirização dos
serviços da CEMIG; sejam convidados, para dar continuidade à discussão hoje
iniciada, o Presidente da CEMIG, o representante do Ministério Público e do trabalho
e os representantes sindicais, o Presidente da CUT-MG e o do SINDIELETRO.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. A
seguir. o Presidente convida os expositores a tomar assento à mesa e passa a palavra
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ao Deputado João Batista de Oliveira, autor do requerimento que motivou esta
reunião, para suas considerações iniciais. O Presidente registra a presença dos Srs.
Alvaro A. P. Mesquita, representante da Agência Nacional de Energia Elétrica; Mi
Angelo, Gerente da Assessoria Relações Sindicais da CEMIG; Paulo Henrique Guerra
Simões, Superintendente Jurídico da CEMIG; Marcelo Alkimin Ferreira de Pádua,
advogado da CEMIG; César Vaz de Meio Femandes, Superintendente de Engenharia
da CEMJG; Simão Pedro Gomes de Carvalho, Gerente de Divisão de Saúde e Bem-
Estar Social da CEMIG; Paulo Tadeu Ferreira Lott, engenheiro de segurança do
trabalho da CEMIG; Justino Tilhnam, advogado da Agência Nacional de Energia
Elétrica, e Márcia Rejane Soares Campos, médica do trabalho e Assessora de Saúde e
Segurança do SINDIELETRO. Neste momento, comparece no recinto o Deputado
Rogério Correia. Após a exposição dos convidados, passa-se à fase de debates,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - João Leite - Ivair Nogueira.
ATA DA 14 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO DO FUNDO SOMMA
As quinze horas do dia três de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, Anderson Adauto, Durval Angelo, bani
Barbosa e Luiz Fernando Faria, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Anderson Adauto, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
discutir proposições da Comissão e passa à leitura de correspondência do Deputado
Anderson Adauto, em que comunica que não pôde participar da visita da Comissão a
Frutal, tendo em vista compromissos assumidos anteriormente. O Deputado Anderson
Adauto apresenta requerimento em que solicita a inclusão do Município de
Alpinópolis na relação daqueles que estão sendo objeto de investigação quanto à
aplicação de recursos do Fundo Somma; pede, também, que sejam realizadas
diligências relativas às obras já executadas e em execução naquele município, em
caráter de urgência. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - João Paulo -Anderson Adauto - Carlos Pimenta.

ATA DA 56 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
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MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

Às quinze horas do dia três de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Dunas Rodrigues, Ailton Vilela e Pedro Pinduca, membros
da supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Carlos Pimenta.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pedro Pinduca,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Pedro Pinduca, relator do Projeto
de Lei n° 1.05212000, procede à leitura de seu parecer, mediante o qual, conclui pela
aprovação da matéria no 2° turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Ato contínuo, a Presidência passa a 2' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário da Assembléia. O Presidente submete a votação, cada um por sua vez, os
Requerimentos n°s: 2.012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2.034 e 2.037/2001, que são
aprovados. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições da Comissão, ocasião em que o Deputado Carlos Pimenta, apresenta
requerimento em que solicita providências para a ida de técnicos desta Casa a
Brasília, a fim de obterem informações e conhecimentos necessários com vistas ã
inclusão de Minas Gerais no Projeto Alvorada. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a fmalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Pedro Pinduca.

ATA DA 54' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quinze minutos do dia três de abril de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio Avelar e Maria
José Haueisen, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos
Deputados Rogério Correia e Luiz Tadeu Leite. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei n° 1.025/2000,
que cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo. Consumo, Comercialização e
Transformação do Pequi e Demais Frutos do Cerrado - Pró-Pequi -, e a discutir e
votar proposições da Comissão. Em seguida, o Presidente convida a tomar assento à
mesa os Srs. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado do Planejamento e
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Coordenação Gemi; Paulino Cícero de Vasconceilos, Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Gemido Sebastião Silva,
representante do Secretário de Estado de Indústria e Comércio; Sr. Eraidino Soares de
Oliveira, Prefeito Municipal de Japonvar, e o Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro, escritor.
Registra-se, ainda, a presença dos Srs. Dirceu Alves Ferreira, Gerente do
Departamento Técnico da EMÂTER; Luiz Chaves, Diretor do ITER; Lincoln
Cambraia Teixeira, do CETEC; Prof. Emane Ronie Martins, do Núcleo de Ciências
Agrárias da UFMG; Prof José Carlos Gomes; ProF Malba Tahan Barbosa; Humberto
Gomes Oliva, Presidente da Cooperativa de Catadores de Pequi de Japonvar; Isis
Rodrigues Carvalho, da Câmara de Biodiversidades; Sebastião Clemente de Souza,
extrativista de plantas medicinais de Brasilândia; José Gomes Silveira e Francisco
José Guerra, respectivamente, Assessor de Gabinete e Diretor Financeiro da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Wanderson
Fernandes da Silva, Vereador por Japonvar José Gomes de Aquino, representante da
Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Amigos, de Japonvar; Conceição
Aparecida Luciano, da Organização Não Governamental Campo Vale; José Afonso
Pereira de Aquino, Vice-Prefeito Municipal de Japonvar Carlos Eduardo Mazzetto,
Consultor de Meio Ambiente do INCRA; Cláudia Lúcia de Oliveira, do Centro de
Agricultura Alternativa do Norte de Minas; Dr. Tarquinio Vernalha, da UFMG;
Vergiius Maro Cremente, do IEF; Rakel Duque de Paula, da Universidade Federal de
Viçosa; Wagner Vieira Marfins, do MST, e Edmar Gadelha, da Rede de Tecnologias
Alternativas. O Presidente passa a palavra aos convidados para as considerações
iniciais, e, após, são abertos os debates, conforme consta nas notas taquigráficas.
Passa-se à 33 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. São votados e aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado
Antônio Carlos Andrada, pedindo seja realizada audiência pública com a Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia para debater o Projeto de Lei n o 1.214/2000;
do Deputado Amilcar Martins, solicitando a realização de audiência pública para
discutir a questão da reserva da mata do Cercadinho; da Deputada Maria José
Haueisen.solicitando a realização de audiências públicas nas cidades de Teófilo
Otôni, Itaobim e Araçuai, para debater, respectivarfiente, a criação dos Comitês das
Bacias Hidrográficas dos Rios Mucuri e Jequitinhonha e da Sub-bacia do Rio
Araçuaí. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Fábio Avelar, Presidente - Maria José Haueisen - Miguel Martini.
ATA DA 56' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia dez de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, João Leite e Ivair Nogueira
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(substituindo este ao Deputado Adelino de Carvalho, por indicação da Liderança
do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Depurado Dalino Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e. em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, o Presidente procede à leitura de ofícios do Sr. Eduardo Carvalho,
Presidente da Câmara Municipal de Timóteo, solicitando seja realizada audiência
pública desta Comissão para se discutirem as demissões propostas pela Empresa
ACESITA S.A. e Inox 800, que afetarão o respectivo municipio, e do Sr. Geraldo
Heitor Baulino, representante da Federação Sindical e Democrática dos Metalúrgicos
de Minas Gerais, solicitando que esta Comissão realize audiência pública para se
discutirem as demissões nas Empresas do Grupo Arbed. A seguir, distribui os
Projetos de Lei n° 1.225/2000 ao Deputado Bené Guedes; 1.413 e 1.438/2001, ao
Deputado Luiz Menezes e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n° 1.44312001.
Tendo em vista a ausência do Deputado Luiz Menezes, o Presidente redistribui ao
Deputado Ivair Nogueira o Projeto de Lei n° 1.360/2001. Passa-se à P Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a Presidência ao
Deputado João Leite, uma vez que a matéria a ser apreciada é de sua autoria. Com  a
palavra, o Deputado Ivair Nogueira emite parecer, em 1° turno, sobre o Projeto de Lei
n° 1.360/2001, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Reassumindo a Presidência, o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva passa à? Fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação de
proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente submete a
discussão e votação, em turno único, e são aprovados os Projetos de Lei n°s 1.161,
1.308, 1.330/2000, 1.352, 1.385, 1.3862001 (relator: Deputado Bené Guedes); e
1.36612001 (relator: Deputado Adelino de Carvalho). Após, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva transfere a Presidência ao Deputado João Leite para que se possa votar
matéria de sua autoria. O Deputado João Leite submete a votação e são aprovados os
Requerimentos n°s 2.038, 2.039 e 2.040/2001. Reassumindo a Presidência, o
Depurado Dalmo Ribeiro Silva submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.130, 1.217, 1.224, 1.239, 1.241, 1.245, 1.247,
1.248, 1.251, 1.252 e 1.259/2000, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinària, determina a lavratura da ata e encena
os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - João Leite - Luiz Menezes - Bené Guedes.
ATA DA 62 3 RELINLkO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
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Às dez horas do dia dez de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende, Agostinho Silveira,
Dilzon Meio, Sávio Souza Cruz e Rêmolo Aloise (substituindo este ao Deputado
Eduardo Henneto, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dilzon Meio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n°s 134612001 na forma do Substitutivo n° 1 (relator. Deputado
Geraldo Rezende); 979/2000 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Agostinho Silveira); 1.364 com a Emenda n° 1; 1.389 na forma do Substitutivo n° 1 e
1.44212001 (relator Deputado Ermano Batista); 1.394 e 1.39712001 (relator.
Deputado Rêmolo Aloise); 1.396 e 1.40112001 (relator: Deputado Diizon Meio);
1.419 com as Emendas n°s 1 a 6; 1.420 e 1.431/2001 (relator: Deputado Sávio Souza
Cruz); e os pareceres que concluem pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade do Projeto de Lei Complementar n°36/2001 (relator Deputado Dilzon
Meio) e dos Projetos de Lei n°s 1.333/2000 (relator: Deputado Ennano Batista);
1.363/2001 (relator. Deputado Dilzon Meio) e 1.40612001 (relator: Deputado Sávio
Souza Cruz). Os Projetos de Lei n°s 1.354; 1.421 e 1.39512001 não foram apreciados.
Os dois primeiros, atendendo à solicitação de prazo feita pelos relatores, e o último,
em virtude de aprovação de requerimento para sua retirada de pauta. Registra-se a
saída dos Deputados Agostinho Silveira e Sávio Souza Cruz e a presença do
Deputado Rêmolo Aloise, substituindo o Deputado Eduardo Hemieto. Passa-se à fase
de discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. A Presidência determina a retirada de pauta do Projeto de Lei
n° 1.342/2000, pelo não-cumprimento de pressupostos regimentais. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s
1.353/2001 (relator Deputado Geraldo Rezende); 1.42412001 (relator: Deputado
Ermano Batista); 1.426 e 1.435/2001 (relator. Deputado Dilzon Meio); 1.436/2001
com a Emenda n° 1 e 1.447/2001 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Rêmolo
Aloise) e o parecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela ileglidade e pela

o .antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.119/2000 (relator: Deputado Ermano Batista).
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Márcio Kangussu, no qual solicita a
realização de audiência pública da Comissão com a finalidade de se debater, com
autoridades, representantes da sociedade e os membros das Comissões de
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Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Política
Agropecuária e Agroindustrial, a criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais. Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, a
Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°5 1.333/2000, 1.363 e 1.40612001
e o Projeto de Lei Complementar n° 36/2001 ao Plenário e o Projeto de Lei n°
1.119/2000 à Comissão de Educação, Cultura Ciência e Tecnologia, para inclusão dos
pareceres em ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ennano Batista - Sebastião Costa - Sávio Souza

Cruz - Agostinho Silveira.	 -
ATA DA 43 REUNL&O ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS MULTAS

Às quinze horas do dia dez de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Alberto Bejani, Ambrósio Pinto e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Dinis Pinheiro.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ambrôsio Pinto,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina
a tratar de assuntos de interesse da Comissão e a ouvir convidados, passando, em
seguida, à fase de apreciação de proposições da Comissão. São aprovados
requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado
oficio à junta Comercial do Estado de São Paulo pedindo a composição societária da
Empresa Consórcio Rodovida; seja encaminhado pedido de informações ao DNER
contendo a relação mensal das multas arrecadadas nos últimos seis meses, com os
respectivos totais mensais; do Deputado Ambrósio Pinto em que solicita seja
convidado o Sr. Doorgal Gustavo Borges de Andrada, Juiz de Direito de Uberaba.
para trazer subsídios à Comissão; do Deputado Alberto Bejani em que solicita seja
encaminhado oficio ao Presidente desta Casa informando da necessidade da Comissão
visitar outros Estados da Federação para colher subsídios para seu trabalho; seja
encaminhado pedido de informações ao rNMETRO solicitando a relação de marcas
de radares eletrônicos e de lombadas eletrônicas homologadas para funcionamento em
Minas Gerais; seja convidado o Sr. José Castro Dutra, representante da empresa
Consórcio Rodovida, para prestar esclarecimentos à Comissão. Em seguida, a
Presidência registra a presença dos Srs. Mário Ramos Vilela, Diretor-Geral do IPEM,
Antônio Orlando Macedo Ferreira, Assessor Especial do Secretário de Ciência e
Tecnologia. Solano Filardi, representando o INMETRO, José Elcio Santos Monteze,
Chefe do 6° Distrito Rodoviário Federal do DNER, Alvaro Campos de Carvalho, do
DNER, José Carlos Dutra, representando o Consórcio Rodovida, e Odette Vieira
Gonçalves de Souza. Diretora Técnica do IPEM. Em seguida, tem inicio a fase de
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debates, quando a palavra é concedida aos parlamentares e aos convidados
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Ato contínuo, o Presidente
suspende a reunião por 30 minutos para que os membros da Comissão possam
conhecer o funcionamento de uni radar eletrônico móvel, instalado em frente a esta
Casa. Reabertos os trabalhos e cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos

Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Ambrósio Pinto - Sargento Rodrigues.	-

ATA DA 56- REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às dez horas do dia onze de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique e Rêmolo Aloise.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva Ié
os seguintes oficios: da Sra. Maria Cecilia Diniz Nogueira, da Assessoria de
Cooperação Institucional da UFMG, comunicando que os formandos Lino Silva Neto
e Daniel Carneiro Machado, por terem obtidos as melhores notas no Provão 2000,
foram recbidos pelo Ministro da Educação; do Sr. Marco Antônio Westin de Oliveira,
procurador do Sr. João Vaz Neto, Diretor da Escola Estadual Benedito Ferreira
Calafiori, de São Sebastião do Paraíso, informando que dirigiu correspondência ao
Governador do Estado, ao Secretário de Educação e outras autoridades estaduais
solicitando o arquivamento da sindicância instaurada pela Superintendente da 353
SRE contra o aludido diretor, tendo sido provado por meio de testemunhas e
documentos a sua inocência e a prática de ilicitudes administrativas dos denunciantes;
e dos Srs. José Geraldo de Freitas Drumond e Paulo César Gonçalves de Almeida,
respectivamente. Reitor e Vice-Reitor da UNIMONTES, agradecendo à Assembléia
Legislativa pelo apoio ao 29° Fórum Nacional de Reitores, ocorrido nos dias 14, 15 e
16 de março e promovido pela Associação Brasileira de Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais. O Presidente informa que no dia 5 designou o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva para relatar o Projeto de Lei n° 1.351/2001. Esgotada a matéria
destinada à J3 Parte da reunião, o Presidente passa à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposição sujeita à apreciação do
Plenário. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do Projeto de Lei n° 1.263/2000,
emite parecer pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1, 2 e 3, da Comissão de
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O
Presidente passa à 22 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
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de matérias de deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Projeto de Lei n° 1.323/2000 (relator: Deputado José
Henrique). A seguir, o Presidente submete a votação, sendo aprovados, os
Requerimentos n°5 2.074, 2.075 e 2.081/2001. Passa-se à? Parte da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos do Deputado Dimas Rodrigues solicitando seja
feita uma visita da Comissão, acompanhada pelo Reitor da UNIMONTES, ao
Município de Janaúba, para avaliar o curso de Agronomia oferecido pela instituição
educacional; e solicitando sejam envidados esforços, junto ao Reitor da
UNItvIONTES, para se proceder à extensão, em Janaúba, dos cursos de Matemática,
Letras, História, Pedagogia, Direito e Ciências Contábeis; da Deputada Maria José
Haueisen solicitando reunião para debater a Resolução n° 22/2001; a aposentadoria
dos servidores contratados; a situação dos professores excedentes, que estio
ministrando aulas sem a qualificação mínima exigida; e a situação dos professores
excedentes, em face da determinação de realização de concurso público; e do
Deputado Luiz Tadeu Leite em que solicita a realização de um ciclo de debates para
elaboração de documento final sobre o sucateamento da educação básica e a
democratização do acesso ao ensino superior. Durante o encaminhamento do
requerimento da Deputada Maria José llaueisen. o Presidente lembrou aos membros
da Comissão que, no dia 14 de março, foi aprovado requerimento do Deputado
Rogério Correia solicitando reunião para debater o concurso público anunciado pelo
Governador do Estado e o Plano de Carreira do Magistério. Dessa forma, os membros
da Comissão acordam de realizar uma reunião agregando os temas constantes nos
dois requerimentos. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente submete a
discussão e votação, sendo aprovados, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei n°s 1.036, 1.242, 1.260, 1.274 e 1.28412000. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Carlos Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°991/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em epigrafe dispõe sobre a
instituição do Dia da Escola Pública no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 415/2000, foi a matéria distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
Nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, compete agora a este órgão
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colegiado examinar preliminarmente a matéria , atendo-se aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O exame da competência legislativa do Estado Federado para instituir data

comemorativa remete-nos, de início, ao § l' do art. 25 da Carta Magna, segundo o
qual "são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição".

Reportando-nos em seguida ao art. 22 da mesma Carta, no qual estão enunciadas as
matérias sobre as quais a competência de legislar está reservada privativamente à
União, vemos que entre elas não se encontra aquela tratada na proposição sob
comento. Logo, infere-se que ao Estado Federado está reservado o poder de legislar
sobre instituição de data comemorativa.

A par dessas considerações, verificamos que a iniciativa consubstanciada no projeto
de lei sob comento objetiva, a um só tempo, marcar uma data relevante para a
educação no Estado e, por outro lado, garantir um momento privilegiado em cada
unidade escolar para a reflexão e o debate sobre a política de educação, envolvendo
tantos os professores, quanto os alunos e a comunidade. Trata-se, portanto, de matéria
que propugna pelos preceitos constitucionais inseridos na Carta da República sobre a
educação, quais sejam objetivar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

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

do Projeto de Lei n°991/2000 na forma proposta-
Sala das Comissões, 17 de abril de 2000.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Sebastião Costa - Dilzon Melo - Sávio

Souza Cruz - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ONICO DO PROJETO DE LEI N°1.296/2000

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 1.29612000 altera a Lei n°
9.583, de 616188, que institui a Medalha do Mérito Ambiental do Estado de Minas
Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda n° 1, que apresentou. Vem,
agora, a proposição a esta Comissão para ser apreciada em seus aspectos de mérito.

Fundamentação
O objetivo principal do projeto em análise é modificar o art. 2° da Lei n° 9.583, de

1988, que institui a Medalha do Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais.
Especificamente, propõe a criação de um conselho, composto por seis membros, com
a atribuição de indicar ao Governador do Estado os nomes das pessoas, físicas ou
jurídicas, a serem agraciadas com a honraria. Altera, ainda, de dez para quinze o
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número máximo de pessoas que poderiam receber a medalha.

Cumpre salientar que a lei que se pretende alterar, oriunda de projeto de lei de
iniciativa parlamentar, necessita de regulamentação específica para sua plena eficácia,
o que não foi feito pelo Executivo. Significa dizer, na prática, que a honraria jamais
foi concedida. Por outro lado, editou-se, em 1997, a Lei a° 12.581, que dispõe sobre a
organização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD - e cria, em seu art. 24, o Diploma de Mérito Ambiental, com
os mesmos propósitos da medalha.

A idéia de se homenagear aqueles que se destacam na proteção e manutenção da
qualidade ambiental em nosso Estado é bastante louvável, uma vez que as
comunidades e a sociedade em geral reconhecem a necessidade de se preservar o
meio ambiente e de se recuperar o que foi degradado. Contudo, em nome da
racionalização dos atos administrativos, entendemos ser desnecessária a existência de
duas honrarias com o mesmo objetivo.

A fim de corrigir essa distorção, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo
n° 1, que extingue o diploma criado em 1997, atrelando sua concessão à entrega da
Medalha- Contudo, não se desvirtua a proposição original, pois mantém-se a criação
do conselho e o número de pessoas a serem agraciadas.

Opinamos, também, pela rejeição da Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, por considerar que a participação de representante do MAMA
no Conselho da Medalha não é uma imposição, mas uma forma de prestigiar uma
instituição parceira do Estado no trato da questão ambiental, com ampla experiência,
conhecimento do assunto e atuação em todo o território mineiro. Propomos,
finalmente, que o representante da Assembléia Legislativa seja o Presidente da
Comissão de Meio Ambiente da Casa e que o Conselho Estadual de Recursos
Hídricos - CERH - participe do colegiado, em substituição ao IEF, órgão seccional da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, já representada por seu Presidente.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.296/2000, na

forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, e pela rejeição da Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Com  a aprovação do
Substitutivo n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 1.

SUBSTITUTIVO N°1
Altera a Lei n° 9.583, de 6 de junho de 1988, que institui a Medalha do Mérito

Ambiental do Estado de Minas Gerais, e dá outras providéncia&
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os arts. 1° e 2° da Lei n° 9.583, de 6 de junho de 1988, passam a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica instituída a Medalha do Mérito Arnbiental, a ser concedida,

anualmente, durante as comemorações alusivas á Semana do Meio Ambiente, ás
pessoas físicas e jurídicas que se tenham destacado por relevantes serviços prestados
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ao Estado nas atividades de melhoria do meio ambiente, de proteção dos recursos
hídricos e de conservação da natureza.

Parágrafo único - A Medalha será acompanhada do diploma correspondente à
honraria.

Art. 2° - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado, mediante proposta
do Conselho da Medalha, que terá a seguinte composição:

- o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que o
presidirá;

II - o Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais da
Assembléia Legislativa do Estado;

III - um membro do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -,
escolhido entre os representantes de entidades de classe e organizações não
governamentais;

IV - um membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH -, escolhido
nos moldes do inciso anterior,

V - um representante das Companhias Florestais da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais - PMMG -;

VI - um representante da Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - lHAMA - em Minas Gerais.

Parágrafo único - Não ultrapassará quinze o número de pessoas físicas e jurídicas a
serem agraciadas anualmente.".

Art 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 24 da Lei n°

12.581. de 17 de julho de 1997.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Maria José Haueisen, Presidente e relatora - Miguel Martini - Fábio Avelar.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.326/2000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.316/2000, do Deputado Geraldo Rezende, pretende declarar

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Tiradentes - AMBATI -,
com sede no Município de Tupaciguara.

Examinado o projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda n° 1, cabe agora
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art.
103, 1, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação dos Moradores do Bairro Tiradentes possui caráter educativo,

assistencial e sociocultural. Além das atividades que abrangem as áreas mencionadas,
empreende ações visando a resolver as pendências relacionadas com infra-estrutura,
como, por exemplo, rede elétrica, saúde, moradia, transporte e lazer, buscando sempre
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zelar pela melhoria das condições de vida dos seus filiados. Portanto, a entidade
de que trata o projeto em tela merece o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.326/2000 com a

Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO I5NICO DO PROJETO DE LEI N°1.343/2000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Agostinho Silveira, visa declarar de

utilidade pública a Creche Dom Bosco - CDB -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Submetida a matéria preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Creche possui como meta primordial atender crianças carentes menores

de 6 anos de idade. Apoiada nos princípios humanitários, ao mesmo tempo em que
presta serviços de assistência às famílias necessitadas, procura incutir em cada pessoa
o espírito de integração e solidariedade.

Pelos princípios que norteiam a entidade, acreditamo-la merecedora do titulo de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.343/2000 na

forma original.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO CINCO DO PROJETO DE LEI N° 1.345/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Alberto Bejani, visa declarar

de utilidade pública a Associação Condominial Alto do Sumaré - ACASU -, com sede
no Município de Juiz de Fora.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório desenvolve ações em prol do bem-estar dos
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moradores e respectivas famílias do loteamento denominado Alto do Sumaré.
E relevante mencionar que a Associação promove a melhoria das condições de

urbanização, preocupando-se com a ecologia e o meio ambiente.
Pelos trabalhos desenvolvidos, que redundam em beneficios para os cidadãos, ela

faz jus ao título declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.345/2001, na forma
original.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.349/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Márcio Cunha, a proposição em epígrafe tem por escopo

instituir o Dia do Acupunturista, a ser comemorado anualmente no dia 23 de março.
De conformidade com o disposto nos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento

Interno, o projeto de lei foi publicado no "diário oficiar' e a seguir distribuído a este
órgão colegiado a fim de ser apreciado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
Da leitura do § 1' do art. 25, dc o art. 22, ambos da Constituição da República, fica

patente que o ato legislativo de instituir data comemorativa é de competência
reservada aos Estados. Com efeito, o referido parágrafo determina que a esses estão
reservadas as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal,
enquanto o art. 22, ao enunciar as matérias legislativas de iniciativa exclusiva da
União, não faz referência ao assunto de que trata a proposição sob comento.

Ao examinarmos a proposição à luz da Carta da República, devemos levar em conta
o inciso XIII do art. 50, que prescreve a liberdade para o exercício de qualquer
trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer. Assim, consagrado o direito, previu-se apenas a edição de lei que
estabeleça condicionamentos de capacitação que apresentem nexo lógico com as
funções a serem exercidas, ou seja, as qualificações necessárias ao seu exercício. Fora
isso, entendemos haver vedação constitucional para a interferência do Estado em
outros assuntos, principalmente, no que se refere a instituição de data comemorativa,
estando a classe inteiramente livre de escolher o dia que melhor lhe aprouver.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.34912001.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sebastião Costa - Ermano

Batista - Agostinho Silveira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.36912001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei ora analisado pretende declarar
de utilidade pública a Organização dos Amigos Solidários à Infância e à Saúde -
OASIS -, com sede no Município de Uberaba.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem o projeto, agora,
a esta Comissão, para deliberação conclusiva, de acordo com o que preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em tela não possui fins lucrativos, presta apoio a crianças e adolescentes

portadores de doenças hematalógicas (leucemia, anemia falciforme e outras). Atende
a pacientes de várias cidades das regiões do Triângulo e do Alto Paianaíba,
submetidos a tratamentos nos hemocentros locais.

E relevante mencionar, também, que a assistência social e psicológica aos acolhidos
e a seus familiares é uma das principais metas da entidade.

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ti0 1.369/2001

na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.380/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária São Francisco de Assis, com sede no
Município de Turvolândia.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação é sociedade civil de caráter beneficente, cultural, assistencial

e de promoção humana.
E relevante mencionar que ela coordena as obras e movimentos sociais dos

moradores de Turvolândia, buscando resolver as pendências mais importantes para as
famílias carentes. Levando avante esse trabalho assistencial e buscando formar na
comunidade um forte espírito de solidariedade, consegue uni-la em tomo de suas
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questões mais fundamentais.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.380/2001, na

forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.432/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Marcos Régis, por meio do Projeto de Lei n° 1.432/2001, objetiva

declarar de utilidade pública o Templo do Amanhecer de Tanor de Juiz de Fora, com
sede nesse município.

Publicada em 16/3/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, m, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos indispensáveis

à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.972, de 2717198, que regula a
matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem personalidade
jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.43212001, na forma original.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Errnano Batista - Sávio

Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°1.451/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Cristiano Canedo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Casa de Caridade Fé, Merecimento e União dos Orixás, com
sede no Município de Muriaé.

e	Publicado no dia 29/3/2001, vem o projeto a esta Comissão para ser examinado
preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos indispensáveis

à declaração de utilidade pública, exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regula
a matéria.

Uma vez que as condições ali mencionadas foram atendidas, conforme se pode
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constatar da análise dos autos do processo, não encontramos óbice de natureza
jurídica, constitucional ou legal à tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.451/2001, na forma apresentada.
Saladas Comissões. 17 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio Souza Cruz -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.457/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 1.45712000
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Cristã de Apoio aos Detentos e
suas Famílias de Teófilo Otoni - ACADEFÂTO -, com sede nesse município.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 29/3/2001, vem o projeto a esta Comissão
para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 10 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que uma entidade seja

declarada de utilidade pública deve ser pessoa jurídica, ter em sua diretoria pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em funcionamento
há mais de dois anos.

Observando a documentação juntada aos autos, constatamos que a referida
Associação preenche os requisitos constantes na citada lei, tomando-se, pois,
habilitada ao título declaratório proposto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.457/2001, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza Cruz -

Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.025/2000

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.02512000, de autoria do Deputado Rogério Correia, dispõe
sobre a política mineira de incentivo, cultivo, consumo, comercialização e
transformação dos derivados do pequizeiro - PRO-PEQUI.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Em seguida, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
opinou pela aprovação da proposição e apresentou o Substitutivo n° 2. A
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requerimento, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao
mérito ambiental.

Fundamentação
A política estadual de incentivo ao cultivo do pequi e seus derivados, conforme

proposta no projeto original, bem como o programa PRO-PEQUI, conforme
estabelecido no Substitutivo n° 1, atribuem ao Poder Executivo, fundamentalmente,
responsabilidades para o fomento e comercialização desse fruto emblemático do
cerrado. O pequi, por inúmeros meios e finalidades, tem servido a uma população de
parcos recursos, que nele encontrou uma fonte econômica tradicional, sem, contudo,
usufruir da agregação de valores propiciada por uma exploração e produção
racionalmente estimuladas e planejadas. Ressalte-se que a forma extrativista,
costumeiramente utilizada na sua exploração, representa um complemento importante
na conservação do ecossistema do cerrado, por não constituir ação de desmatamento
ou comprometimento de culturas e solos com agrotóxicos ou equivalentes.

Por seu relevante valor econômico e sociocultural, essa matéria foi amplamente
discutida em audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, realizada em agosto de 2000, no encerramento do Seminário Pequi e
os Frutos do Cerrado - Hoje e Sempre, em Montes Claros, organizado com o intuito
de se debater o assunto e colher subsídios para o aperfeiçoamento do projeto.
Surgiram no evento propostas que vieram enriquecer a proposição, dando origem ao
Substitutivo n°2, apresentado por essa Comissão.

Com a nova proposta, um leque de objetivos básicos dá ao programa, que inclui
também os demais frutos e produtos nativos do Cerrado, o caráter precípuo de
integrar as populações tradicionais no uso e manejo racional desse bioma, numa
perspectiva de sustentabilidade. Ao Poder Executivo competiria, a par de criar
mecanismos de incentivo à preservação das áreas do pequizeiro e de outras espécies
do cerrado suscetíveis de manejo, realizar estudos com vistas à recuperação da
biodiversidade das terras públicas e devolutas nele localizadas.

O Substitutivo n°2 estabelece, em seu art. 30, que as ações governamentais relativas
ao planejamento e à implementação da atividades do PRO-PEQUI contarão com a
participação de representantes de instituições públicas e de organizações não
governamentais ligadas à agricultura familiar, aos trabalhadores e produtores rurais e
à proteção do meio ambiente.

Na audiência promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
para ouvir as instituições públicas e privadas envolvidas no programa, manifestaram-
se técnicos altamente gabaritados e autoridades governamentais, entre elas os
Secretários de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do
Planejamento e Coordenação Geral, que confirmaram a importância do projeto,
empenhando seu apoio pessoal para concretizá-lo. De fato, sabemos que sem vontade
política firme e decisiva projetos como este analisado permanecem letra morta em
face da multiplicidade das tares normalmente já destinadas ao Poder Executivo. A
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proposta, na forma do Substitutivo n° 2, responde à demanda das comunidades do
cerrado por uma política justa de desenvolvimento sustentável e atende aos
pressupostos essenciais da preservação do meio ambiente.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.02512000, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Fábio Avelar, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Miguel Martini.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.13912000*
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em análise dispõe

sobre a utilização de veículo automotor oficial de serviço e dá outras providências.
Publicado em 4/8/2000, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e

Justiça e de Administração Pública, cabendo a esta Comissão analisar a matéria
quanto aos seus aspectos dejuridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial

pertencente à administração púbica direta ou indireta do Estado, enumerando as
situações em que ela é vedada.

O projeto prevê ainda situações especiais em que os veículos poderão ser utilizados
mediante autorização específica e estabelece as sanções a serem aplicadas aos
responsáveis pela infração, assim como os procedimentos necessários.

Primeiramente, há que se destacar que o projeto, ao regulamentar a utilização de um
bem público, embasada na finalidade pública dos atos administrativos, vai ao
encontro dos princípios constitucionais que norteiam a atividade da administração
pública, buscando atender especialmente ao princípio da moralidade. A utilização de
veículos oficiais que não seja amparada pelo interesse público configura uma
imoralidade administrativa que deve ser repudiada.

Tal matéria está disciplinada nos Decretos n°s 10.450, de 1967, e 22.817, de 1983,
não tendo sido objeto de lei estadual. Cumpre a esta Casa analisá-la e discipliná-la de
forma precisa, buscando a inclusão no ordenamento jurídico de uma morria que
discipline, de forma genérica, a utilização dos veículos oficiais no âmbito de todos os
Poderes da administração estadual, respeitando a especificidade e a necessidade dos
diversos serviços prestados pelo Estado.

No tocante à competência para tratar da matéria, vê-se que o projeto atende aos
preceitos constitucionais uma vez que o conteúdo se insere no âmbito da competência
do Estado membro, tendo em vista a autonomia administrativa deste. Ademais, o art.
61 da Constituição do Estado prevê que cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção
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do Governador, dispor sobre os bens de domínio público. Quanto à iniciativa
legislativa, não encontramos óbice à deflagração de processo que culmine em lei que
trate da utilização de bens públicos. Entretanto, constatamos uma
inconstitucionalidade no dispositivo que trata da aplicação de penalidades ao servidor
público que utilizar indevidamente o veículo oficial de serviço, uma vez que a matéria
tem cunho estatutário, devendo ser objeto de lei complementar, como prevê a
Constituição do Estado. A Lei n°. 869, de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado, prevê em seu art 246, inciso VI, a aplicação da pena
de suspensão em casos de requisição irregular de transportes. Como tal norma tem
"status" de lei complementar, somente poderá ser alterada por outra da mesma
hierarquia, e não por lei ordinária, como é o caso do projeto em tela. Dessa forma,
entendemos que a aplicação das penalidades ao servidor público deve obedecer ao
disposto no Estatuto, que, além de prever pena para tal infração, disciplina o processo
administrativo a ser observado, assim como a competência para a aplicação das
penalidades.

Quanto à penalização do agente político que indevidamente utilizar o veículo
oficial, ressalte-se que a conduta do administrador público em desrespeito ao
principio da moralidade administrativa se enquadra nos denominados atos de
improbidade, previstos em lei federal, sem prejuízo da ação penal cabível. Assim,
quando a infração for cometida por agente político, é necessário que o fato seja
comunicado à Assembléia Legislativa para que esta, nos termos do art. 62, inciso
XIV, da Constituição Estadual, exerça sua competência privativa de processar e julgar
o Governador e o Vice-Governador do Estado nos crimes de responsabilidade e o
Secretário de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles.

E preciso ainda destacar que o projeto, ao enumerar taxativamente as situações em
que é proibida a utilização dos veículos oficiais de serviço, entra na seara da
discricionariedade do uso dos veículos pela administração, em razão da especificidade
do serviço a ser prestado. Nesse ponto, o projeto de lei deve ser modificado, de modo
que a previsão do uso dos veículos oficiais de serviço seja compatível com a natureza
e as necessidades do serviço a ser prestado.

Assim, visando a uma adequação da matéria aos preceitos legais e constitucionais e
à técnica legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.139/2000 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N°1

Dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial por órgão ou entidade das
administrações públicas direta e indireta do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l" Os veículos oficiais destinam-se exclusivamente ao serviço público e

classificam-se em:
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1 - veiculo oficial de representação, destinado ao uso pelo agente público que

tenha obrigação de representação oficial pela natureza do cargo ou da função;
II - veículo oficial de serviço, destinado ao uso pelo agente público que tenha

necessidade de afastar-se da sede do serviço pela natureza do cargo ou da função.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se veículos oficiais os

veículos automotores terrestres, aéreos e as embarcações pertencente a órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta com utilização afeta ao serviço
público.

Art 2° - É vedado ao agente público utilizar-se, em caráter particular, de veículo
oficial para o seu transporte, bem como para o de seus familiares ou o de seus
pertences.

Art. 3° - E vedado o uso de placas não oficiais em veículos oficiais, bem como o de
placas oficiais em veículos particulares, salvo se, em função da natureza sigilosa do
serviço ou por motivo de segurança, o titular do órgão a que pertencer o veículo
autorizar esse uso.

Art. 4° - O veículo pertencente a órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta trará estampado a logomarca do Estado e o nome da instituição a que
estiver vinculado, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Parágrafo único - O Estado terá cento e oitenta dias contados da data de publicação
desta lei para atender ao disposto no "caput" deste artigo.

Art. 5° - Serão objeto de controle pelo Estado o desempenho e o custo operacional
dos veículos oficiais.

Art. 6° - A utilização de veículo oficial fica condicionada à emissão de ordem de
circulação específica pela autoridade responsável pelo seu uso, na qual constará:

- o órgão ao qual serve o veículo e sua localização;
II - o dia e o horário em que é permitida a circulação do veículo;
III - a autorização emitida pelo titular do órgão a que pertencer o veículo para sua

utilização especial, quando for o caso.
Art. 7° - A qualquer pessoa é facultado denunciar o uso indevido de veículo

pertencente ao serviço público estadual.
Art. 8° - Fica o agente policial autorizado a apreender o veículo oficial utilizado

indevidamente.
Parágrafo único - O veículo apreendido será encaminhado ao órgão competente

para apurar as irregularidades, ao qual caberão os procedimentos necessários à
apuração de responsabilidades e a aplicação das sanções administrativas cabíveis.

Mi. 9° - A inobservância dos preceitos comidos nesta lei sujeitará o infrator às
penalidades previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, bem como às
cominações civis e penais cabíveis.

§ 1°- Responderão pelas infrações previstas nesta lei o agente público que utilizar o
veículo e o que indevidamente autorizar o seu uso.

§ 2° - Quando a infração envolver agente político, o fato deverá ser informado à
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Assembléia Legislativa, para que, nos termos do art. 62, XIV, da Constituição do
Estado, tome as providências cabíveis.

§ 30 - A autoridade que tiver ciência da ocorrência de irregularidade prevista nesta
lei promoverá a sua apuração imediata e, quando o ato configurar improbidade ou
crime, dará conhecimento do fto ao Ministério Público.

ArL 10- O disposto nesta lei aplica-se às administrações públicas direta e indireta,
bem como aos veículos oficiais federais ou municipais que, por motivo de convênio
ou acordo, prestem serviços a órgãos estaduais.

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 12 - Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Meio - Ermano

Batista - Agostinho Silveira.
* - Republicado em virtude de incorreções havidas na publicação do documento em

29/3/2001, na pág. 41, col. 2.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.305/2000

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.305/2000, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
visa a proibir a implantação de aterro sanitário em áreas próximas de residências,
cursos hidricos e mananciais.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentou. A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
Ao proibir a instalação de aterros sanitários em áreas próximas a residências, cursos

hídricos e mananciais, o projeto dispõe que a distância entre o aterro e essas áreas
deverá ser fixada em estudos precedidos por Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
-, fornecido pelo órgão competente.

A legislação que disciplina o assunto já prevê a obrigatoriedade de licenciamento
prévio para esse tipo de empreendimento, com a apresentação do respectivo relatório
de impacto ambiental. Essa licença permite ao órgão competente - em Minas, o
COPAM - impor condições e ajustes para que se proceda a uma adequada execução
da obra, considerada caso a caso.

Diante desse pressuposto, a Comissão de Constituição e Justiça ampliou os
objetivos da proposição, apresentando o Substitutivo n° 1, por meio do qual o
distanciamento mínimo e outros balizamentos necessários serão fixados em
deliberação específica, tendo em vista o caráter técnico da medida. De acordo com o
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novo texto, a instalação de unidades de disposição final ou tratamento de resíduos
sólidos urbanos - aí incluído o aterro - próximas a zonas residenciais, corpos d'água e
espaços territoriais especialmente protegidos terá como base estudos prévios
elaborados pelos órgãos seccionais de apoio da Secretária de Meio Ambiente.
Entendemos que a solução proposta no Substitutivo n° 1 é mais adequada, pois evita
introduzir no corpo da lei parâmetros eminentemente técnicos, mas determina que o
órgão ambiental competente faça as mudanças necessárias por meio de ato normativo
próprio. A norma servirá, assim, para complementar a legislação no que diz respeito à
instalação de aterros sanitários próximos a zonas residenciais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.305/2000, no 1°

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Fábio Avelar, Presidente e relator - Maria José Haueisen - Miguel Martini.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.319/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, a proposição em epígrafe tem por

objetivo dispor sobre a utilização, por municípios, de imóveis pertencentes ao Estado
e dar outras providências.

Publicado em 8/12/2000, o projeto foi preliminarmente distribuído a esta Comissão
para ser submetido a exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece, em seu art. 10, que os imóveis pertencentes ao Estado que

se encontrarem desocupados e em situação de abandono serão cedidos, a titulo de
comodato, para utilização pelos municípios onde estiverem situados.

O projeto define também as hipóteses em que os imóveis do Estado serão
considerados em situação de abandono, quais sejam: estar desocupado por tempo
superior a um ano, estar em estado de deterioração e má conservação e estar
suscetível à dilapidação e à depredação.

Prevê a proposição, outrossim, que os referidos imóveis serão utilizados, por tempo
indeterminado, para instalação de órgãos das administrações públicas municipais
direta e indireta e que o município beneficiado promoverá as reformas necessárias e
zelará pela conservação do bem.

Verifica-se, assim, que o projeto pretende obrigar o Poder Executivo a transferir a
posse de seus imóveis aos municípios, sempre que se preencherem as condições que
especifica.

A Constituição Federal, no § 1° do art. 25, preceitua que são reservadas aos Estados
as competências que não lhes sejam vedadas por esse diploma.
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A Carta mineira, por sua vez, estabelece, no art. 10, 11, que compete ao Estado

organizar seu Governo e administração.
Já o art. 61, XIV, do mesmo diploma estatui que cabe à Assembléia Legislativa,

com a sanção do Governador, dispor sobre bens do domínio público.
Por derradeiro, é necessário salientar que a proposição não trata das matérias de

iniciativa privativa previstas no art. 66 da Constituição do Estado.
Assim sendo, não vislumbramos óbice de natureza jurídico-constitucional à

tramitação do projeto.
E necessário proceder a um pequeno reparo no texto da proposição, o que faremos

por meio da Emenda n° 1, uma vez que já não é possível à administração pública,
desde o advento da atual Constituição do Estado, valer-se do contrato de comodato,
instituto do direito privado, para proceder à transferência gratuita da posse de bem
público para terceiros. O caso vertente, segundo abalizada doutrina brasileira,
configura a hipótese de cessão de uso especial, prevista no inciso [II do § 2° do art. 18
da Constituição mineira, haja vista que se trata de transferência gratuita da posse de
um bem público de uma entidade da Federação para outra.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.31912000 com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA N°1

Dê-se ao "caput" do ait l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Os bens imóveis do Estado que se encontrarem desocupados ou em

situação de abandono serão cedidos, na forma prevista no inciso III do § 2° do art. 18
da Constituição do Estado, para uso especial pelos municípios onde estiverem
situados.".

Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Costa - Sávio

Souza Cruz - Agostinho Silveira - Márcio Kangussu.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.35412001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em análise autoriza o
Poder Executivo a implantar, nas escolas da rede pública estadual, o Programa de
Prevenção, Acompanhamento e Tratamento de Problemas de Desvio na Coluna
Vertebral e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 22/2/2001, foi a matéria distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Nos termos do art. 102, III, c/c o art.
188, do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
0 projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo a implantar, nas escolas da
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rede pública estadual, o Programa de Prevenção, Acompanhamento e Tratamento
de Problemas de Desvio na Coluna Vertebral. Dispõe, ainda, que o Programa deverá
compreender, além de outras medidas enumeradas no art. 2°, a realização do teste de
Adams ou teste de inclinação; o controle dos portadores de desvio na coluna
vertebral; a assistência médica às crianças com esse desvio ou problemas
ergonômicos; o aconselhamento às crianças em idade escolar sobre os riscos causados
pela má postura e a elaboração de cartilhas e folhetos informativos nas escolas.

No Estado democrático de direito, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são
Poderes independentes e harmônicos entre si. Ao Poder Executivo competem as
atividades administrativas do Estado; ao Legislativo, as atividades legiferante e
fiscalizadora.

A proposição em exame pretende autorizar o Poder Executivo a executar programa
de governo. Entretanto, a elaboração e a execução de programa ou plano de governo
são atividades eminentemente administrativas, de competência do Poder Executivo,
que não demandam, via de regra, previsão legal.

Por isso, o Poder Legislativo não possui competência para autorizar o Executivo a
realizar programa de governo, uma vez que se trata de atividade inserida no rol de
competências do Executivo. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal
Federal consignado na decisão de Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 224 (ADIQO 224/Ri), publicada no "Diário do Judiciário"
de 2/12/94, por meio da qual se conclui não ser pertinente a edição de lei específica
criando programa. Apenas nos casos expressamente previstos na Constituição o
programa deve ser criado por lei.

Além disso, com o advento da instituição do SUS pela Constituição de República
de 1988, o acesso às ações e aos serviços para a promoção, proteção e recuperação da
saúde deve ser universal e igualitário, sendo vedado privilégio de qualquer espécie.
Nesse sentido dispõe o art. 196 da Constituição da República e o art. 70, IV. da Lei
Federal n° 8.080, de 19/9/90. Verifica-se, outrossim, que a implementação de um
programa de prevenção, tratamento e acompanhamento dos problemas de desvio na
coluna vertebral em escolas da rede pública estadual fere o principio da isonomia e
igualdade de tratamento que norteia a prestação de serviços públicos de saúde. Afinal,
os mencionados serviços devem ser prestados nos postos de saúde próprios ou
hospitais públicos ou particulares conveniados com o SUS, a fim de se garantir que
todos tenham acesso a eles, em igualdade de condições. De outra forma, ao se admitir
a prestação desses serviços nas escolas da rede pública estadual, os alunos nelas
matriculados serão privilegiados, em detrimento do restante da população.

E mister observar ainda que o projeto em exame autoriza o Poder Executivo a
celebrar convênios. Entretanto, o Poder Legislativo não tem competência para editar
norma legal autorizando o Estado a firmar convênio. Afinal, a celebração de convênio
é atividade de caráter eminentemente administrativo, sendo, portanto, de competência
do Poder Executivo. Nesse sentido dispõe a Constituição mineira, no seu art. 90, XVI.
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Deve-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal na ADIN 165, em decisão

publicada em 26/9/97, declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Carta
Estadual que previa a autorização do Poder Legislativo para a celebração de convénio
pelo Governador do Estado com entidade de direito público ou privado.

Por isso, a edição de lei autorizando o Poder Executivo a celebrar convênio
afrontaria claramente a Constituição da República, por contrariar o principio da
separação dos Poderes.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.354/2001.
Sala das Comissões, lide abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sávio Souza Cruz - Márcio

Kangussu - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.364/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, da Deputada Elaine Matozinhos, objetiva a alteração da
Lei n°9.944, de 20/9/89.

Publicado em 23/2/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão, para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102. m, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
o projeto em tela tem por objetivo isentar do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Inteimunicipal e de Comunicação - ICMS - a aquisição de automóveis destinados a
emprego na categoria de aluguel (táxi), conforme determina o art. 4 0 da Lei n° 9.944,
de 20/9/89.

A Constituição da República, ao dispor sobre o sistema tributário nacional, colocou
o ICMS entre os impostos a serem instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal,
conforme estabelece o seu art. 155, inciso 11.

o Estado, por seu turno, disciplinou a matéria mediante a edição da Lei n°6.763, de
25112/75, que consolida a legislação tributária no Estado e demais normas esparsas,
entre elas a Lei n° 9.944, de 20/9/89, que dispõe especificamente sobre a isenção
tributária de que trata a proposta em discussão.

Tratando-se de um tributo que se encontra na órbita de competência do Estado, cabe
ao ente federado estabelecer os casos de não-incidência, como também de isenção,
observando, sobretudo, os preceitos de ordem constitucional e a legislação
complementar federal que disciplina a matéria, conforme dispõe o art- 146, XI, da
Constituição mineira.

Não vislumbramos, no caso em tela, nenhuma violação às referidas normas, uma
vez que se trata de operações internas, conforme bem definido no art. 1* do projeto.



434
E importante ressaltar o disposto no art. 14 da Lei Complementar n° 101, de

4/5/2000, que condiciona a concessão de incentivo ou beneficio de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita ao estudo de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, como
também ao atendimento do disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e à
demonstração de que a mencionada renúncia foi considerada na estimativa da referida
lei e à adoção de medidas compensatórias, relativamente à perda da arrecadação -

Os estudos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal deverão, entretanto, ser
implementados no momento próprio, pois dizem respeito mais diretamente às
repercussões da proposta no orçamento do Estado e não motivam a rejeição do projeto
por esta Comissão, sob o argumento de que não observa as normas previstas no art. 14
da mencionada lei.

Por oportuno, apresentamos a Emenda n° 1, com o propósito de que o beneficio
previsto na proposta originária seja estendido aos municípios que adquirirem
equipamentos e bens para a implementação de ações nas áreas de saúde, educação e
agricultura.

Acolhendo sugestão do Deputado Dilzon Meio, inserimos o § 2° no dispositivo,
estabelecendo prazo para vigência da isenção quanto aos veículos utilizados como
táxi.

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

do Projeto de Lei n° 1.36412001 com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 4° da Lei n° 9.944, de 20 de setembro de 1989, o

inciso VII e o § 2°, transformando-se o parágrafo único em § 1°:
"Art4°- .................................................................................
VII - a saída, em operações internas para aquisição de veículos destinados a

emprego na categoria de aluguel (táxi) e para aquisição, pelos municípios, de
veículos, máquinas e equipamentos destinados ao setor de obras, saúde, educação e
agricultura, na forma, no prazo, nas condições e na disciplina de controle
estabelecidos em regulamento;

§ 2° - A isenção prevista neste artigo, para veículos destinados a emprego na
categoria de aluguel (táxi), terá validade por 180 dias, a contar da data de
promulgação desta lei".".

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende. Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo - Rêmolo

Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.427/2001

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei n° 1.427/2001
visa a autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem - DER - a assumir a estrada
que menciona.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 813/200 1, foi o projeto distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno

Fundamentação
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir a gestão e a manutenção

do trecho rodoviário que faz a ligação da BR - 135 ao Distrito de Curimataí, no
Município de Buenópolis.

O DER-MO é uma autarquia organizada pela Lei n° 11.403, de 21/1/94, cujo art. 30,
no tocante às formas de cooperação com os municípios, prevê:

"Art. 3°-Para a consecução de seus objetivos compete ao DER-MO:
1- .....................................................................
III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação,

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de rodagem sob
sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as
entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio ambiente,
nos termos da legislação própria;

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com entidades
públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de transporte no Estado,
bem como estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança de trânsito
nas rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em atividades de
interesse comum, integradas nas respectivas competências;".

Verifica-se, portanto, que o DER-MO está autorizado por lei a cooperar com o
município, seja executando diretamente o serviço, seja mediante o apoio técnico ou
financeiro, sendo necessária apenas a celebração de convênio.

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para celebração de
convênios, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional o
inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 165-5.

Nesse sentido, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MO a realizar uma ação
administrativa que já está prevista entre as suas competências, conforme estabelece o
mencionado diploma legal. Saliente-se que a lei orçamentária em vigor (Lei n°
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13.825, de janeiro de 2001) prevê, em seu Anexo III, dotação orçamentária para
obras de infra-estrutura em municípios, tendo como subprograma melhoria em
rodovias.

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica, sendo, por isso,
antijurídico. Segundo José Afonso da Silva, em sua obra clássica "Princípios do
Processo de Formação das Leis no Direito Constituicional" (ed. Revista dos
Tribunais, 1964, p. 18), invocando as lições de Seabra Fagundes, o "caráter de norma
geral, abstrata e obrigatória (...), e o de modificação na ordem jurídica preexistente,
que decorre da sua qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os
demais atos do Estado" (Grifo nosso.). Se o projeto não inova a ordem jurídica, não
deve, pois, prosperar nesta Casa

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a autorização legal para a
ação almejada pelo autor, a via jurídica adequada não é a apresentação de um projeto
de lei, mas de requerimento para solicitar providência a órgão da administração
pública, que será apreciado conclusivamente por uma das comissão permanentes desta
Casa, nos termos do art. 103,111, "a" do Regimento Interno.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei ri0 1.427/2001.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho Silveira - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Emano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.430/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüíni o, a proposição em epígrafe tem por objetivo
tornar obrigatório o oferecimento pelo Estado da vacinação contra a hepatite B nos
casos que menciona e dar outras providências.

Publicado em 16/3/2001, o projeto foi preliminarmente distribuído a esta Comissão,
para ser submetido a exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece, em seu art. 10, que o Estado oferecerá vacinação contra

hepatite B às crianças, aos adolescentes e às pessoas pertencentes a grupo de risco.
O projeto determina ao Estado, também, que realize campanhas periódicas de

esclarecimento sobre a doença, seu modo de transmissão e a importância da
vacinação.

Já o art. 3° prevê que as despesas decorrentes da aplicação da lei correrão por conta
de dotação consignada no orçamento do Estado e de outras fontes.

De uma análise perfunctória da proposição, conclui-se que ela encontra óbices
intransponíveis.
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Com a instituição do Sistema único de Saúde, as políticas públicas de saúde no
Brasil vêm-se pautando na descentralização e no planejamento, com a participação de
todas as entidades federativas.

Nesse sentido, é importante destacar a existência da Comissão Intergestores
Tripartite, constituída, paritariamente, por representação do Ministério da Saúde, do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde. Essa comissão foi instituída pela Portaria n° 1.180, de 1991,
conforme Resolução n°2, de 1991, do Conselho Nacional de Saúde, constituindo uma
instância colegiada de negociação e articulação entre os gestores dos três níveis de
governo para a regulamentação e a operacionalização das políticas de saúde no
âmbito da gestão do Sistema único de Saúde.

Assim, a obrigatoriedade, instituída por lei eni sentido estrito, de o Estado fornecer,
isoladamente, determinada vacina à população está em descompasso com os preceitos
do Sistema único de Saúde, contrariando a legislação federal que disciplina a matéria,
na medida em que a definição da política de saúde no Estado, até mesmo no que tange
ao oferecimento de vacinas e medicamentos à população, ocorre por meio de
negociação e articulação da Comissão Intergestores Tripartite. Essa comissão é que
possui competência para, de forma planejada, definir as políticas de saúde em todos
os três níveis de governo.

Verifica-se, também, que a proposição trata de matéria de cunho essencialmente
administrativo, revelando-se o seu disciplinamento por meio de lei, além de
desnecessário, sem cabimento sob o ponto de vista constitucional, pois a autoridade à
qual a norma se dirige já se encontra revestida de competência para a prática de atos
dessa natureza. O projeto em exame, portanto, constitui invasão do Legislativo em
atividade tipicamente administrativa, reservada ao Executivo, o que viola o princípio
da separação dos Poderes

Por derradeiro, verifica-se que a implementação das medidas previstas na
proposição implicam geração de despesas, sem atendimento às exigências contidas no
art. 16 da Lei Complementar n' 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Nesse
caso, o art. 15 do citado diploma estatui que será considerada não autorizada, irregular
e lesiva ao patrimônio público a geração de despesa que não atenda ao disposto no
referido art. 16.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.430/2001.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS -PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES
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- O Sr. Presidente despachou, em 17/4/2001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Cristiano Canêdo, notificando o falecimento do Sr. Carlos Henrique

Lucareili, ocorrido em 814/2001, em Rio Casca. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do Sr. Adônis

Martins Moreira, ocorrido em 17/4/2001, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA 232 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18/4/2001
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - V' Parte: 1' Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficios - ? Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.496 e 1.497/2001 - Requerimentos n

as 2.131 a
2.13512001 - Requerimentos dos Deputados Márcio Cunha e Fábio Avelar -
Comunicações: Comunicações do Deputado Marcelo Gonçalves e das Comissões do
Trabalho e de Meio Ambiente - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João
Pinto Ribeiro, Durval Angelo, Edson Rezende, Sargento Rodrigues e Hely Tarqilinio
- 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
- Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Fábio Avelar; aprovação -
Requerimento do Deputado Djalma Diniz; deferimento; discurso do Deputado Irani
Barbosa - Requerimento do Deputado Cabo Morais; deferimento; discurso do
Deputado Pastor George - Requerimento do Deputado Paulo Pettersen; deferimento;
discurso do Deputado Márcio Cunha - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do
dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrásio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Genaro - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Ea1ma Diniz - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - LIame Matozinhos
- Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria
- Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George
- Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1 3 Parte

P Fase (Expediente)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Márcio Cunha, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, (8), informando, em resposta

aos Requerimentos n°s 1.971, 1.972 e 1.973/2001, do Deputado Gemido Rezende -
referentes a ampliação e reforma das cadeias públicas dos Municípios de Centralina,
Tupaciguara e Campina Verde, respectivamente -, que o assunto foi encaminhado à
Secretaria da Justiça, para exame (- Anexe-se, aos Requerimentos n°s 1.971, 1.972 e
1.97312001); informando, em resposta ao Requerimento n° 1.872/2001, da Comissão
de Política Agropecuária - relativo à implementação das medidas previstas na lei que
instituiu o Fomentar Terra -, que o assunto foi encaminhado à Secretaria de
Agricultura, para exame (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.87212001.); comunicando,
em atenção ao Requerimento n° 1.905/2001, do Deputado Glycon Terra Pinto -
pedindo a regulamentação da lei que dispõe sobre a assistência à saúde reprodutiva -,
que o assunto foi encaminhado à Secretaria da Saúde, para exame (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.905/2001.); informando, em resposta ao Requerimento n°
1.92512001, do Deputado Gil Pereira - solicitando um programa emergencial para
atendimento dos pequenos e microprodutores rurais do Norte de Minas -, que o
assunto foi encaminhado à CEDEC, para exame (- Anexe-se ao Requerimento
1.92512001.); comunicando, em atenção ao Requerimento n° 1.993/2001, do
Deputado Geraldo Rezende - pedindo a retomada das obras de pavimentação da
MGT-497, no trecho Campina Verde-Iturama -, que o assunto foi encaminhado à
Secretaria de Transporte, para exame (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.993/2001.);
comunicando, em atenção ao Requerimento n° 1-997/2001, da Comissão de Direitos
Humanos - pedindo providências relacionadas às denúncias feitas por Francisco de
Paula Fialho Júnior e Joel Dias dos Santos -, que o assunto foi encaminhado ao
Comando-Geral da PMJ4G, para exame (- Anexe-se ao Requerimento n°
1.997/2001.).

Do Sr. Marco Antonio Marques de Oliveira, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, em atenção ao Requerimento n° 1.89712001, do Deputado Dimas Rodrigues
(asfaltamento de trecho da rodovia que liga os Municípios de Mato Verde e Santo
Antônio do Retiro), comunicando que o pedido foi enviado ao Diretor-Geral do DER-
MG, para análise.

Do Sr. Murilio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, prestando informações
referentes a recursos destinados ao Programa de Alimentação Escolar 2001- (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
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Do Sr. José Carlos de Oliveira Teixeira, Provedor da Santa Casa de

Misericórdia de Juiz de Fora, encaminhando cópias dos relatórios de auditorias
realizadas nessa instituição. (- A CPI da Saúde.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos
oradores inscritos pano Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.49612001

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência a Alcoólatras e
Toxicômanos - Grupo Nova Vida, com sede no Município de Coromandel.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l' - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência a

Alcoólatras e Toxicômanos - Grupo Nova Vida, com sede no Município de
Coromandel.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Antônio Andrade
Justificação: A referida entidade tem por finalidade apoiar e prestar assistência a

alcoólatras e toxicômanos, visando sua recuperação. Para tanto, pretende criar uma
Casa de Triagem e uma fazenda.

Dispensável, portanto, mencionar a importância que uma associação como essa
representa para o Município de Coromandel e seus moradores.

Pela importância do projeto, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para
sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.497/2001
Proíbe que as empresas de concessão de serviços públicos de água, luz e telefonia

façam o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento de
contas em dias específicos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas de concessões de serviços públicos de água, luz e telefone

ficam proibidas de cortar o fornecimento residencial de seus serviços, por falta de
pagamento de suas respectivas contas, às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados
e no último dia útil anterior a feriado.

Art. 2° - Ao consumidor que tiver suspenso o fornecimento nos dias especificados
no artigo anterior fica assegurado o direito de acionar judicialmente a empresa
concessionária por perdas e danos, além de ficar desobrigado do pagamento do débito
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que originou o referido corte.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2001.
Márcio Kangussu
Justificação: O projeto em tela tem o objetivo de impedir que o consumidor, usuário

dos serviços públicos de água, luz e telefone, tenha interrompido o fornecimento
residencial desses serviços durante os finais de semana e feriados, por estarem, efetiva
ou supostamente, em atraso com o pagamento de suas contas.

Para alguns pode parecer que com essa medida estejamos incentivando a prática da
inadimplência. Não é verdade, muito pelo contrário. Todos sabemos que as empresas
que detêm as concessões desses serviços mantêm, nos finais de semanas e feriados,
apenas um pessoal mínimo em regime de plantão. Ademais, como o pagamento pode
ser feito fora da rede bancária, o cotejamento das informações referentes às contas
vencidas com as já quitadas pode não traduzir a verdade do momento em que está
ocorrendo a decisão do corte do fornecimento.

Em vista disso, o corte, nessa circunstância, além de injusto, acaba deixando o
consumidor sem o serviço durante todo um final de semana ou feriado, uma vez que
as empresas, apesar de toda a tecnologia e agilidade que possuem, não dispõem,
nesses dias, de pessoal em número suficiente para efetuarem a religação.

Mesmo aqueles que de fato estão em atraso e que tenham sofrido o desligamento do
fornecimento de água, luz ou telefone, se optarem por liquidar suas contas nos pontos
credenciados (agências lotéricas, correios etc.) não têm como provar, perante a
empresa em questão, a quitação do débito pela mesma razão já exposta, ou seja, a
transmissão das informações não são processadas "on Une

As conseqüências, nas duas situações, são lesivas aos consumidores, uma vez que a
interrupção dos serviços abrange um período prolongado. No caso específico do corte
de luz, existem prejuízos e desconforto, como a deterioração de alimentos e a falta de
segurança para toda a família.

Conto com o apoio e a solidariedade dos nobres Deputados para aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N°2.131/2001, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja enviado ao Presidente

da COPASA-MO pedido de informações a respeito dos índices de aumento de tarifas
nos exercícios de 2000 e 2001, incluindo-se planilhas de estudos prévios e
justificativas.

N°1132/2001, do Deputado Miguel Martíni, solicitando seja enviado ao Presidente
da CEMIG pedido de informações a respeito dos índices de aumento de tarifas nos
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exercícios de 2000 e 2001, incluindo-se planilhas de estudos prévios e
justificativas. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.

N° 2133/2001, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Fazenda com vistas a que autorize a admissão de laudos médicos
emitidos por peritos médicos pertencentes ao SUS, na instrução dos processos de
reconhecimento de isenção ou imunidade do IPVA, quando inexistir no domicilio do
requerente a Comissão de Exames Especiais do DETRAN-MG. (- A Comissão do
Trabalho.)

N° 2.134/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja
encaminhada ao Ministro da Agricultura a proposta de liberação parcial do café dado
em garantia do custeio e da colheita na safra de 1999 e 2000. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

N° 2.135/2001, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja formulado apelo ao
Ministro da Secretaria Especial do Desenvolvimento Urbano com vistas à inclusão do
Município de Belo Horizonte no Programa Brasil Legal. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

Do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja constituída comissão de Deputados
para compor a Frente Ampla de Parlamentares Federais (Deputados e Senadores) e
Vereadores de Belo Horizonte, que pleiteiam a inclusão do Município de Belo
Horizonte e outros no Programa Brasil Legal. (- A Mesa da Assembléia.)

- E, também, encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Fábio Avelar.
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado Marcelo

Gonçalves e das Comissões do Trabalho e de Meio Ambiente.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Pinto Ribeiro.
• Deputado João Pinto Ribeiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, assumo a tribuna

na tarde de hoje para comentar e fazer um alerta a todas as autoridades deste País,
principalmente àquelas ligadas ao setor de saúde dos Governos Federal, Estadual e
Municipal, sobre a lentidão na marcação de consultas pelo SUS. Essa demora tem
provocado a morte de muitas pessoas, especialmente as vitimas de câncer de mama,
de próstata, que precisam de atendimento imediato. As marcações de consulta, que
são feitas com dois meses, três meses e até seis meses de antecedência, algumas
vezes, impedem que as pessoas sejam atendidas a tempo de se curar.

Retomo a esta tribuna para trazer esse alerta e fazer o mais veemente apelo que
possa conseguir.

Sinto informar a todos vocês que, segundo pesquisas recentes de entidades sérias e
comprometidas com a saúde da população, antes que eu termine este pronunciamento,
será anotada a ocorrência de um novo caso de câncer de mama, uru dos maiores
fatores de morte de mulheres no Brasil.

Se levarmos em conta mii pouco mais de tempo, também será noticiado o
diagnóstico de mais um homem com câncer de próstata, por sua vez, uma das causas
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preponderantes de mortes masculinas no País.

Qual seria o elo de ligação entre esses dois graves problemas de saúde pública dos
nossos dias?

O ponto comum entre essas estatísticas preocupantes está localizado na rede de
atendimento na área de saúde, isto é, nas dificuldades encontradas pelos órgãos do
Governo em oferecer assistência adequada á população, pois o aspecto crucial da
prevenção a essas doenças tão devastadoras é o diagnóstico médico em tempo hábil
para o tratamento. Se o mal é descoberto no principio, a medicina dispõe de meios
para enfrentá-lo e, em muitas situações, até vencê-lo.

Para ser mais exato, transmitimos os dados do Instituto Nacional do Câncer -
Divisão de Informação do PRO-ONCO: as estimativas apontam o número
aproximado de 30 mil ocorrências de câncer de mama por ano, o que representa um
novo caso a cada 17 minutos, O câncer de mama constitui a primeira causa de morte
por câncer nas mulheres brasileiras, calculando-se uma média de 6 mil óbitos por ano.

Num pequeno esforço de imaginação, poderíamos enxergar, nesse grupo, quantas
mães de família, quantas mulheres desdobrando-se em jornadas duplas de trabalho,
como verdadeiras bases de sustentação das famílias, ponto de apoio fundamental na
criação dos filhos e da estabilidade conjugal, estão sendo atingidas. Quando a tragédia
dessa doença se abate sobre um lar, o efeito é terrível e atinge a todos.

Da mesma forma, sendo mais específico sobre o problema do câncer da próstata,
segundo os estudos médico-científicos, ocorrem cerca de 15 mil casos, anualmente,
em nosso Pais. A doença é a terceira maior causa de mortes masculinas, chegando
esse número a cerca de 7 mil casos fatais por ano. Mais uma vez, poderemos
visualizar nesse enorme contingente de cidadãos, os trabalhadores brasileiros, chefes
de família, pais e responsáveis pelos lares, pessoas importantes que participam das
atividades produtivas da indústria e do comércio.

Quando fazemos esse exercício de imaginação, sensibilizamo-nos com a verdadeira
calamidade que esses problemas da saúde pública representam, pois, na verdade, eles
nos dirigem para as verdadeiras causas do mal, que se encontram, sem dúvida, na
precariedade do atendimento público em nosso País.

Todos os dados sinalizam para a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce
das doenças como fatores decisivos no tratamento e na cura. E aqui que nos
deparamos com outro fato preocupante, uma situação muito comum no dia-a-dia da
população, nos ambientes onde o poder público oferece os serviços de saúde. Quando
o cidadão procura o posto de saúde da Prefeitura ou do Estado, seja ele uma unidade
do SUS, um hospital ou ambulatório, o que acontece, normalmente?

A grande demanda da população carente forma as imensas filas à porta dos centros
de saúde, e os horários de consulta passam a se tomar oportunidades muito
disputadas, estendendo-se no tempo e no espaço. As consultas são marcadas para dois
ou três meses depois da data em que o usuário necessitado procurou o atendimento.
Não é difícil perceber a triste continuação dessa história: quando, finalmente, o
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paciente consegue a atenção do médico, o mal já avançou em seu organismo,
tomando mais dificil o tratamento e, muitas vezes, quase ineficiente.

Nesse ponto, compreendemos claramente a necessidade de o Estado preocupar-se
com seriedade em prestar um serviço mais eficaz, multiplicando as oportunidades de
assistência e garantindo maior velocidade no atendimento.

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Parabenizo V Exa. pelo brilhante
pronunciamento. Essa questão do câncer de útero, de mama, de próstata e do câncer
em gemi é uma grande preocupação de todos nós. Na realidade, apesar de haver um
projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de o SUS realizar, nos centros de
saúde, o exame preventivo de câncer de útero e de mama, estamos cientes das
dificuldades que V. Exa. expôs muito bem em seu pronunciamento, com relação à
demora de até 60 dias para se conseguir uma consulta. Ressalto que, na realidade,
vivemos em um País onde a grande maioria das mulheres sequer sabem que há
exames preventivos para essa doença. Um grande contingente de mulheres morre por
absoluto desconhecimento do assunto. E de fundamental importância que o poder
público esteja equipado para informá-las, elaborando campanhas e promovendo o
atendimento preventivo tanto com relação ao câncer de mama e de útero quanto ao de
próstata. Parabéns. Registro o irrestrito apoio da Bancada do PSB. Muito obrigada.

O Deputado João Pinto Ribeiro - Obrigado, nobre Deputada Elaine Matozinhos,
que acompanha atentamente todos os acontecimentos sociais do nosso Estado. Esse
assunto também tem sido motivo de sua preocupação. Neste momento, alio-me a
todos aqueles que acompanham o processo relativo a esse terrível mal que aflige a
nossa sociedade. Somente assim, poderão ser mudadas essas estatísticas que ofendem
a sociedade brasileira nos seus valores humanos e cristãos.

Faço um apelo ás autoridades do Governo, nos níveis federal, estadual e municipal,
no sentido de que sejam sensíveis ao sofrimento da comunidade, assumindo a
responsabilidade por esses problemas e procurando soluções urgentes para essa
questão.

De minha parte, estou solidário com todos os que lutam pela bandeira de um melhor
atendimento na área da saúde, prontificando-me também a participar de todos os
movimentos da Assembléia de Minas, que se esforça no mesmo sentido.

Portanto, agradeço ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, renovando esse nosso
apelo a todos aqueles responsáveis pelo sistema de saúde do nosso Pais, em prol de

o	um assunto tão importante para a vida do nosso povo. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia, nobres membros

da Mesa Diretora, Srs. Deputados e demais autoridades, boa tarde. Neste momento,
quero manifestar-me sobre o fato de estarem sendo feitas algumas denúncias graves,
infundadas, que estão prejudicando a atual administração do IPSEMG.

Causaram-nos preocupação as denúncias de superfaturamento do IPSEMG.
veiculadas recentemente pela imprensa. Parece-nos que se trata de uma cortina de
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fumaça para encobrir os objetivos políticos daqueles que trabalham pela extinção
do Instituto. Vale ressaltar que o IPSEMG é uma sólida instituição e um patrimônio
dos servidores, construído com as contribuições descontadas mensalmente dos
salários dos funcionários e que há 89 anos atende à categoria.

Infelizmente, o que podemos constatar é que os técnicos do governo,
principalmente da SERHA, insistem na tese de acabar com o JPSEMG Neste sentido,
contrariam até o Governador Itamar Franco, que, durante a campanha eleitoral,
assumiu o compromisso de repassar as contribuições para o Instituto, em dia. Por
sinal, temos informações de que está cumprindo a promessa.

E não se trata de conjecturas. Os fatos mostram claramente tal intenção de
determinados setores do governo. Primeiro, tentaram subordinar o IPSEMG à
SERRA, no projeto da reforma administrativa, encaminhado a esta Casa, no final do
ano passado. Agora, o Secretário Frederico Penido apregoa que o pagamento dos
aposentados e pensionistas é responsável por déficit mensal de R$2 10.000.000,00 nas
contas do Estado.

Mas as contas não fecham. Vejam bem. O IPSEMG pagou, durante o ano passado,
R$294.120.000,00 para 40.500 pensionistas. A folha mensal atual é de
R$26.600.000,00. O Instituto investiu R$193.700.000.00 na área Saúde. E ainda teve
um superávit financeiro de R$57.500.000,00, recurso que está sendo utilizado para
recompor sua reserva técnica.

Dessa forma, a administração do TPSEMG está provando que o Instituto é
perfeitamente viável. Mas parece que não basta. Os técnicos da SERHA tentam, de
todas as fonnas, emplacar o principio neolibeni de que tudo o que é lucrativo no
serviço público tem que ser privarizado.

E nos estarrecem, ainda mais, as posturas de servidores, inclusive do próprio
IPSEMG, que têm visão mercantilista, rechaçam as iniciativas de profissionalismo no
serviço público e querem utilizá-lo apenas como trampolim político e garantia de
aposentadoria integral e pensão para seus dependentes.

Assim, quando o atual Presidente da Instituição, João Diniz Pinto Júnior, passou a
exigir cumprimento de jornada de trabalho e a punir maus servidores, inclusive maus
médicos do Instituto, conquistou uma oposição barulhenta. Essa mesma oposição
tenta, então, fabricar, a qualquer custo, uma SUDAM no IPSEMG.

O Presidente do IPSEMG, prontamente, explicou o que aconteceu no caso das
faturas do BIOCOR. Houve um erro do hospital, ao cobrar mais pelos materiais e
medicamentos usados nas cintilograflas realizadas em janeiro de 2000. O revisor
farmacêutico errou ao deixar de glosar esse valor, e o IPSEMG pagou mais.

Mas, por outro lado, pergunto: o que fez o médico Fernando Elói que, na época,
gerenciava a Divisão de Assistência Descentralizada à Saúde, na Capital? Qual a
orientação dada por ele aos seus funcionários? O que fizeram para zelar pelo dinheiro
do Instituto?

A primeira atitude pode até ser louvável, pois levou o caso ao conhecimento do
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Diretor de Saúde, Oswaldo Fortini, que comunicou ao Presidente. No mesmo dia,
João Diniz determinou a realização de auditoria interna e, na segunda-feira, dia 2, foi
pedida ao Desembargador Ayrton Maia auditoria externa.

Mas o que queriam era fazer barulho. Não aguardaram nem mesmo os resultados
das auditorias nem a dedução do pagamento de abril, de R555,000,00 do que foi pago
a mais. Rapidamente, foram para a imprensa desqualificar os trabalhos dos auditores
internos, colocando em dúvida até a atuação da Auditoria-Gemi do Estado.

E este cidadão, o médico Fernando Elói, ainda deixou nas entrelinhas que sua
exoneração havia sido causada pela denúncia. Não é verdade. Quando tudo aconteceu,
o Diretor de Saúde, Oswaldo Fortini, já havia pedido a substituição dele. Na
realidade, Fernando Elói "apostilou": conquistou o direito de incorporar aos seus
vencimentos a gratificação do cargo comissionado. Sendo assim, sua saída nada tem a
ver com a denúncia.

Causa estranheza, ainda, a dimensão dada à extinção do contrato com a FHEMIG, o
qual, por sinal, já havia sido considerado irregular pelo Ministério Público e já tinha
previsão de término no ano que vem. Obviamente, não se trata de minimizar o
problema do desemprego. Mas ninguém pode negar que o ingresso no serviço público
somente após aprovação em concurso tem sido arduamente defendido, inclusive aqui,
nesta Casa.

O IPSEMG é o único órgão do Estado que realizou o concurso público; está
nomeando os aprovados para as 1.404 vagas. Os concursados começaram a trabalhar,
desde julho do ano passado, no Hospital Governador Israel Pinheiro, do IPSEMG.
Sendo assim, o Presidente do órgão determinou, desde setembro, a substituição
gradual dos contratados da FHEMIG pelos concursados. Mas o Superintendente
Hospitalar na época, Manoel Luiz da Silva Cataldo, não tomou providências. Como
não implementou a medida, naturalmente foi feita a substituição.

Lamentável é que os sindicalistas que representam os servidores não entendam as
mudanças no IPSEMG, como melhorias na qualidade de atendimento e uma
administração séria e mais profissional. Erros e denúncias devem, é claro, ser
apurados. Essa é, por sinal, uma de minhas maiores bandeiras no Legislativo. Nesse
sentido, os casos já foram levados ao Ministério Público. Mas a atual administração
do IPSEMG não vê necessidade de fazer alarde de seus atos.

Também estranhamos que esteja sendo questionado um dos melhores programas de
atenção à saúde já disponibilizados para os servidores mineiros: o IPSEMG-Família.
Está proporcionando assistência personalizada aos funcionários e seus dependentes,
inclusive em algumas cidades do interior, onde não teriam condições de acesso à
assistência psicológica. Assim, seria mais aconselhável que, em vez de acreditar em
boatos, aqueles que criticam procurassem informações mais precisas, junto à
administração do IPSEMG.

Foi o que fiz. Tomei conhecimento de que o IPSEMG-Família trabalha com 297
profissionais de saúde credenciados, divididos em 55 equipes. Trabalham em seus



448
consultórios ou atendem os servidores em seus locais de trabalho e em suas casas,
permanecendo à disposição, 24 horas, inclusive aos domingos e nos feriados. Os
deslocamentos são feitos em caros particulares, uma vez que os credenciados não
possuem vínculo empregaticio com o Instituto.

Os profissionais são remunerados por produtividade, ou seja, têm que atender para
receber, e se os atendimentos não forem feitos a contento podem ser substituídos
imediatamente. Ao ser feito o atendimento, o segurado assina uma ficha sobre como
foi atendido.

O teto salarial do profissional credenciado é de R$3.000,00. mas não significa que
todos recebam, mensalmente, esse valor. Vai depender da demanda. No mês de
março, o IPSEMG pagou R$421.980,00 para esses profissionais, o que significa uma
média de R$1.512,00 para cada.

O Programa, portanto, não custa R$9.000.000,00 por mês, como foi erroneamente
divulgado, nem o IPSEMG está substituindo contratados da FHEMIC3 por
profissionais que recebem altos salários.

Recebi manifesto das equipes do programa ll'SEMG-Família do Vale do Aço, em
que destacam avanços, em relatórios do programa na região.

Sendo assim, não tenho dúvidas de que , também no que se refere ao caso do
BIOCOR, após as auditorias, a direção do IPSEMG tomará todas as providências
administrativas e legais cabíveis, punindo os responsáveis por qualquer lesão ao
patrimônio público.

Hoje temos na direção do IPSEMG dois companheiros sindicalistas da mais alta
seriedade: Júnior, grande combatente, lutador na defesa dos próprios servidores do
IPSEMG, deixou a Presidência do sindicato para assumir a direção do Instituto; e o
Braga, militante do Sind-LJTE.

Todos podemos constatar que a situação de caos em que se encontrava o IPSEMG
melhorou muito: é só vermos o retomo em nossas cidades do interior. Por isso,
viemos a público para dizer claramente que, se há alguma irregularidade no BIOCOR
- e tudo indica que sim - e superfaturamento em algumas áreas do interior, as
auditorias internas já estavam sendo feitas, por determinação do próprio companheiro
Júnior, do IPSEMG. E o que queríamos deixar claro, na defesa de um patrimônio dos
servidores.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Gostaria, apenas, de me solidarizar com
o pronunciamento de V. Exa. e de fazer minhas as suas palavras. Acho que é
exatamente isso, mas há dois aspectos preponderantes em todas essas questões que
estão sendo levantadas, as quais, evidentemente, a auditoria há de trazer às claras. O
primeiro é que, realmente, este Governo está resgatando o IPSEMG; o segundo é que
ele o faz por meio do Júnior e do Braga, pessoas cuja responsabilidade atesto. Atesto
e assino embaixo: são pessoas responsáveis e sérias; portanto - temos certeza -, irão a
fundo nessas questões, para esclarecê-las e fazer com o Instituto o que desejamos:
resgatá-lo para nós, mineiros. Obrigado. Parabéns, ilustre Deputado.



rÃ

449
O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Parabenizando-o pela iniciativa de

esclarecer esse fato, gostaria de chamar a atenção para o fato de que houve um
processo de completa inovação no IPSEMG, até mesmo na nomeação de seu
Presidente. Júnior, e da equipe composta, como lembrou V. Exa., pelo companheiro
Braga.

Durante a campanha, o Governador assumiu o compromisso de deixar o JPSEMG
sob a direção de trabalhadores do próprio Instituto - antiga reivindicação dos
sindicatos de servidores públicos, de maneira geral. Mas isso desagrada a alguns; até
mesmo, Deputado - e era para isso que gostaria de chamar a atenção -, a alguns de
dentro do Governo, que sonham em voltar com o que existia antes: o dinheiro do
IPSEMG no caixa único do Estado, o que acabava com qualquer hipótese de
administração do Instituto.

Portanto, a entrada do Júnior, do Braga e de outros companheiros que compõem a
direção foi, exatamente, uma garantia de que o Governo - que, aliás, assim está
fazendo - colocaria esse dinheiro à disposição do IPSEMG, e não no caixa único do
Estado, como aconteceu durante todo o Governo Azeredo.

Então, quero parabenizar V. Exa., lembrando que, certamente, toda denúncia deve
ser investigada, mas é preciso saber quem faz a denúncia e o que está por trás dela
Obrigado.	 -

O Deputado Cristiano Canédo (em aparte)* - E só para destacar o seu
pronunciamento a respeito do Ipsemg Família e ressaltar, além do Presidente Júnior e
do Braga, a presença atuante do Diretor de Saúde Osvaldo, que recebeu as denúncias
e prontamente as encaminhou ao Presidente, para que se desse início ao processo de
apuração das irregularidades.

O Deputado Durval Angelo - Fiz questão de fazer esse registro, porque foi uma
pessoa com quem conversamos antes de fazer esse pronunciamento; mas só conheço
pessoalmente os dois sindicalistas.

Há dias estou querendo falar sobre os últimos pronunciamentos do Deputado Irani
Barbosa, em que comentou fatos que envolvem os dois Promotores de Neves,
Rodrigo e Leonardo, e o Juiz Eleitoral Wenderson Souza Lima; ainda hoje, farei um
pronunciamento de desagravo à intervenção do Deputado, porque acho que o que
aconteceu foi descabido e injusto e merece reconsideração. Vou-me inscrever no
tempo de Liderança, para que possa voltar a essa questão.

* - Sem revisão do orador.
• Sr- Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, público

presente e telespectadores, quero dar continuação à discussão levantada pelo
Deputado Durval Angelo, dizendo que conheço o Dr. Osvaldo Fortini há anos, foi
meu aluno na Faculdade de Medicina, em Barbacena.

Venho acompanhando os seus trabalhos como pneumologista e, agora, como
Diretor de Saúde do IPSEMG. Quero falar sobre o apoio e o aplauso que ele teve
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nesta Casa, no final do ano passado, quando da realização do seminário sobre o
IPSEMG. O Dr. Osvaldo Fortini foi aplaudido pelos servidores do Estado de Minas
Gerais, quando apresentou um estudo de atendimento do IPSEMG relativo a
assistência médica ambulatorial e hospitalar.

Também tivemos a preocupação de conhecer um pouco melhor a questão do
IPSEMG que está no noticiário, nesses últimos dias, sobre a iniciativa pronta,
imediata de levar ao Diretor do IPSEMG, o Júnior, as denúncias que ele recebeu. Isso
demonstra a atitude de quem zela pela probidade administrativa, de quem zela pela
causa pública. Ele é um testemunho vivo, como o Deputado Durval Angelo disse, e
quero confirmar a fala do Deputado, pois tivemos contato com o Dr. Osvaldo Fortini
e tivemos a informação de que ele, prontamente, entregou isso ao Diretor do
IPSEMG.

As denúncias são graves. Há a questão do superfaturamento dos exames de
cintilografla no EJOCOR, do superfaturamento das cirurgias feitas em hospitais de
Montes Claros. E na área da saúde que as coisas vêm acontecendo. Tivemos, no ano
passado, denúncias com relação à FUNED, à FHEMIG, e foi instaurada uma CPI para
averiguar esses fatos. Agora, novamente na área da saúde, já que é questão da
assistência à saúde, há denúncias, também, de superfaturamento.

Então, não podemos deixar de averiguar isso, não podemos deixar de investigar
isso. Por isso, na nossa reunião da CPI, estaremos discutindo essa questão do
IPSEMG para poder colocá-la na pauta. Esta Casa tem que dar a resposta. A auditoria
é extremamente importante, mas esta Casa não pode fugir ao seu dever de fiscalizar
essa questão, que é grave, tomou-se pública e não pode continuar.

Também é importante dizer aos senhores que a CPI da Saúde precisa ser
prorrogada. Segundo seu Presidente, Deputado Hely Tarqüinio, parece haver
dificuldade para que algumas Lideranças de partidos assinem a prorrogação da CPI.
Solicitamos e insistimos com os Líderes partidários: que, em um Colégio de Lideres,
eles permitam a prorrogação da CPI, porque esse fato novo do IPSEMG deve ser
investigado por ela. Mas o seu tempo está esgotando, e, com esse tempo exíguo, não
podemos fazer a investigação necessária, ajudando, aliás, a própria auditoria do
Estado nas investigações dos novos fatos com relação ao IPSEMG.

Então, solicitamos aos Lideres partidários desta Casa que assinem a prorrogação da
CPI da Saúde, que, até o momento, já ouviu 59 pessoas e está, desde agosto, em um
trabalho intenso de investigação, de aprofundamento nas entranhas do Estado,
tentando conhecê-las, especialmente a área da saúde.

Outro assunto que abordarei diz respeito àqueles 19 trabalhadores sem terra mortos,
há cinco anos, em Eldorado dos Carajás. Aquilo aconteceu devido aos gravíssimos
problemas do campo. A grande maioria dos Deputados desta Casa convive com tais
problemas, que são conseqüência da ausência de um projeto para o desenvolvimento
da zona rural e da falta de investimento dos Governos Federal e Estadual na
agricultura e na pecuária. Portanto, não existe projeto agrícola oriundo da União ou do
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Estado nos últimos anos. A EMATER foi criada a partir de uma experiência
inovadora, que serviu de modelo para todo o País. No entanto, os governos, há 12 ou
15 anos, vêm destruindo aquela instituição tão importante para o desenvolvimento
agrícola.

No campo, estão os problemas. Lá, vivem aqueles que não têm um pedaço de terra
para plantar o seu sustento e construir sua casa. De lá, partem os problemas
enfrentados pelas cidades. Na busca do Eldorado, dos sonhos é que se multiplicam os
aglomerados, as vilas e as favelas. A falta de política agrária consistente, voltada para
a produção, para a geração de empregos, de riquezas, para a fixação do homem no
campo causa tantos conflitos, tanta violência. Por isso, tantos trabalhadores sem terra
são sacrificados. Não têm terras porque não lhes foi dada essa oportunidade; porque
as sesmarias deste Brasil colônia permanecem, como concepção de Estado; porque
ainda não foi feita a reforma agrária necessária, que tantos outros países - mesmo sul-
americanos - fizeram. Acreditávamos que isso poderia ocorrer devido à visão
sociológica de um Presidente. No entanto, não aconteceu e não acontecerá.

Em Minas Gerais, 5.500 famílias estão sob lonas, há mais de três anos, esperando o
assentamento, esperando a oportunidade de plantar a vida e o futuro em um pedaço de
terra. Infelizmente, o Governo Federal não está atendendo a tais necessidades, devido
a problemas como o sucateamento do INCRA e de outros instrumentos responsáveis
pela reforma agrária no País.

Com muita tristeza, percebemos que, em 2001, nenhuma familia foi assentada em
Minas Gerais- No entanto, em contrapartida, milhares de famílias estão deixando o
campo. Os Deputados que tiveram a oportunidade de, nas últimas eleições
municipais, visitar essas regiões, perceberam que as cidades pequenas estão ficando
cada vez menores quanto ao número de habitantes, porque as famílias estão
procurando as cidades médias.

Essas famílias já não procuram as metrópoles, mas cidades pequenas. As cidades
que têm de 50 mil a 100 mil habitantes estão sofrendo com o êxodo rural, por falta de
perspectiva de vida. E, aí, a contradição em Minas Gerais: o Governo Federal exclui
Belo Horizonte e outras cidades grandes das verbas para as vilas e favelas. Por que
somente Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e outros Estados podem receber recursos
para vilas e favelas? Não são bastantes as 480 mil famílias de mineiros que vivem nos
aglomerados somente de Belo Horizonte? E pouco para o Governo Federal, quando se
constata que, no aglomerado do Santa Lúcia, onde estaremos semana que vem,
fazendo audiência pública, nos últimos três anos, morreram 90 jovens? São 30 mortes
a cada ano, e 1 morte a cada 12 dias.

Ora, senhores, esse é o problema social, esse é o problema da ausência do Estado,
esse é o problema que não é somente de uma prefeitura, não é somente de um
município como Belo Horizonte, porque não é ele o culpado dos aglomerados e do
exôdo rural, mas é o Estado, é a União e é a ausência de políticas de geração de renda,
de educação, de emprego, de saúde, de saneamento básico e de tantas outras políticas
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sociais.

Por isso, nós, da Comissão de Direitos Humanos, encaminhamos e aprovamos um
requerimento dirigido ao Governo Federal, solicitando que Belo Horizonte seja
incluída no projeto de recursos para vilas e favelas. Estaremos aqui, se Deus quiser,
aprovando esse requerimento.

Enfim, é necessário que todos nós estejamos juntos nessa questão. Não se pode
construir um "apartheid" entre o campo e a cidade. Mas, infelizmente, não temos
políticas sociais nem para o campo nem para a cidade.

Pior ainda, como a cidade está na luz, como a cidade está no foco, como a cidade é
um espelho dos problemas e é onde ficam as rádios, as televisões e os grandes jornais,
ali se noticia, no dia-a-dia, o sofrimento das pessoas, o problema da violência, o
problema da marginalidade e tantos outros.

Infelizmente, nas pequenas cidades, deixam de chegar muitas notícias, são muitos
os sofrimentos acalentados dentro das próprias casas ou em um lugarejo qualquer.
Mas a falta de perspectiva é tão grande quanto a dos jovens e adultos das favelas das
grandes cidades. E, não havendo uma política que olhe o Estado como um todo, esses
problemas não terão solução.

O MST, quando coloca o dia 18 como o dia da luta, como lembrança de um dia tão
ruim, que foi a morte de trabalhadores, coincidentemente, o Governo Federal não
repassa para Minas Gerais recursos para cuidar das vilas e favelas, que são o retrato e
a conseqüência da falta de política social no campo e nas grandes cidades. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Deputado e
companheiro de partido Edson Rezende, que muito bem falou sobre Minas Gerais,
mais uma vez, ter sido discriminada pelo Governo Federal. No dia 11, quarta-feira,
antes do recesso da Semana Santa, tive a oportunidade de me pronunciar a respeito
desse assunto, para dizer que Minas não pode calar. Minas precisa reagir, por meio de
suas lideranças políticas, à retaliação feita pelo Governo FHC com relação às verbas
que seriam enviadas para as favelas, especialmente, de Belo Horizonte. Minas não
pode se calar diante de um absurdo tão grande. Os nossos parabéns ao Deputado
Edson Rezende.

Sr. Presidente, o assunto que nos traz à tribuna é delicado, mas não podemos deixá-
lo passar em brancas nuvens. O fato ocorreu por volta das 2h30min de hoje. A
imprensa ainda não publicou nem registrou o acontecido. O fato aconteceu com o
Soldado Fernando Antônio Lopes Carvalho, de 33 anos, lotado na 973 Companhia de
Polícia Militar, sediada em Viçosa, com 15 anos de serviços prestados à corporação,
casado, pais de dois filhos - 1 ano e 4 anos. O Soldado Fernando estava de serviço de
guarda da cadeia quando foi dominado por três presos, após terem elas serrado as
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grades do estabelecimento. Os presos tomaram sua arma e efetuaram dois disparos
contra o Sargento, tendo um atingido a cabeça, e o outro, o abdômen. Em seguida,
fugiram levando a arma do policial.

O Soldado Fernando Antônio está internado em coma no CTI do Hospital Arnaldo
Gavaza, em Ponte Nova, com traumatismo craniano, em estado gravíssimo. Um dos
presos, ao ser recapturado, trocou tiros com a polícia e veio a falecer.

O fato ocorreu por volta das 2h30min de hoje, e apenas dois policiais estavam em
serviço na cadeia pública de Viçosa. A cadeia tem capacidade para 35 e está com 78
presos.

Segundo o Capitão Moisés, Comandante da Companhia, essa cadeia já foi
manchete de vários jornais devido à precariedade e insegurança em que se encontra e
já está interditada há seis anos. A construção da nova cadeia, que já está com 70% das
obras concluídas, foi suspensa por falta de interesse dos órgãos competentes.

Outro fato que vale destacar é que, no dia 11/2/2001, o Sargento Jackson fazia
observação no horário de visitas, de cima da laje (único local que da visibilidade para
o policial fazer essa segurança externa da cadeia pública), e, ao descer, devido ao fato
de não ter escadas, caiu e quebrou a 12 vértebra. Permanece internado no Hospital da
Policia Militar e corre sério risco de ficar paraplégico.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, há pouco tempo, estivemos, junto com a Comissão
de Direitos Humanos, visitando a Delegacia de Tóxicos e a Divisão de Crimes contra
o Patrimônio, a chamada Furtos e Roubos, e encontramos o mesmo quadro A Divisão
de Tóxicos vive situação mais delicada, porque é cadeia que comporta apenas 28, mas
tem 261 presos. A população está bastante apreensiva. Temos ali policiais civis que
ficam tomando conta daqueles presos, tomando conta de um barril de pólvora, que
pode explodir em suas mãos a qualquer momento. Por que um barril de pólvora? Os
primeiros seres humanos que serão atingidos em uma rebelião, com certeza, são os
policiais civis de plantão na Delegacia de Tóxicos. Posteriormente, a população,
porque a Divisão de Tóxicos está localizada no Bairro Nova Gameleira. Além do
Nova Gameleira, temos o Bairro Nova Cintra, o Salgado Filho, o Vila Oeste, o Dom
Cabral, que também estão próximos daquela delegacia. Numa fuga, certamente, as
primeiras vitimas serão os policiais; depois, no segundo momento, os moradores
desses bairros onde está localizada a delegacia.

Estamos ocupando esta tribuna para sensibilizar, mais uma vez, o Governador
Itamar Franco, a fim de que possamos redistribuir esses presos. Sabemos muito bem
que, do ponto de vista humano, já deveríamos ter transferido esses presos para as
penitenciárias, já que o maior bem jurídico que temos é a vida. Assim como o
Secretário da Segurança Pública, Dr. Márcio Barroso Domingues, assim como o
Diretor-Geral da Policia Federal em Minas Gerais, Dr. Scalizi, defendo que os presos
da Divisão de Tóxicos já condenados pela justiça sejam transferidos para as
penitenciárias.

Para que tenham noção do que estamos falando, se formos dividir o espaço físico



454
das celas onde estão 261 presos na Divisão de Tóxicos, teremos de 30cm 2 a 40cm2
para cada preso. Numa penitenciária como a Nélson Hungria, como a Dutra Ladeira 4
e II, como a José Maria Alkmin, localizada em Ribeirão das Neves, teremos o preso
numa cela com 6m 2. Existe uma determinação legal, a Lei de Execução Penal, que diz
que o preso deve ser colocado numa cela com 6m2.

Pergunto a todos que estão nos vendo por meio da TV Assembléia, aos
companheiros e às galerias: é pior você deixar na Divisão de Tóxicos e na Furtos e
Roubos 60% de uma população - que já são condenados e deveriam, segundo a Lei de
Execução Penal, estar numa penitenciária - ocupando de 30cm a 40cm2 ou abrigar,
em cada uma das celas das penitenciárias, mais um preso pelo menos, o que daria 3m2
para cada preso? Entendemos que a Lei de Execução Penal e as normas estabelecidas
pela 01413 não estão acima da vida. Os grandes juristas já diziam que o maior bem
jurídico é a vida. Se é a vida, por que vamos deixar 40 presos numa cela onde deveria
haver 7, como é o caso na Divisão de Tóxicos e Entorpecentes e da Furtos e Roubos?
Vai acabar acontecendo o que houve em Viçosa. E por isso que estamos com um
Soldado baleado no CTI, em Ponte Nova, e outro, com uma vértebra quebrada,
correndo o risco de ficar paraplégico. Precisamos tomar providências antes que isso
aconteça.

Faço novamente um apelo ao Governador Itamar Franco, à Secretaria da Justiça e
ao Secretário da Segurança Pública: tomem uma providência, antes que tenhamos
mais pais de família mortos ou paraplégicos e para que não tenhamos o desprazer de
abrir o jornal e saber que os presos da Divisão de Tóxicos, após rebelados, tomaram
famílias como reféns, da maneira como aconteceu em Ribeirão das Neves, onde
fugiram 14 presos, ocasião que estive presente lá. Nove deles tomaram uma família
como refém no Bairro Nova Veneza, ficando a esposa, um filho de 14 anos e outro de
6 anos desesperados, por causa da atitude dos marginais.

Faço um apelo ao Cel. Alvaro Nicolau, Comandante-Geral da Polícia Militar, para
que retire a guarda da cadeia da cidade de Viçosa, pois não podemos permitir que um
policial não tenha sequer uma escada para fazer a vigília desses presos, no momento
em que recebem visita.

Tive a oportunidade, Sr. Presidente, de visitar as cadeias públicas da Zona da Mata
- de Viçosa, Cataguases, Leopoldina, Ubá e Além Paraíba -, no inicio do ano de 2000,
e levei um fotógrafo para registrar as condições desses locais, que são péssimas. O
policial não tem banheiro nem guarita para se esconder do sol, da chuva e do sereno,
mas querem que faça a guarda. Como ele poderá dar segurança à população que
reside perto da cadeia pública ou da delegacia, sem ter ele próprio segurança? Ele tem
que estar disposto a colocar sua saúde em risco, expondo-se às condições do tempo,
sem ter sequer um banheiro.

Quero registrar que, enquanto aguardávamos o pronunciamento do Deputado Edson
Rezende, tomamos conhecimento de que, em um exemplo de determinação, esforço,
competência e, acima de tudo, dedicação. a Polícia Militar de Viçosa recuperou os
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dois presos que estavam foragidos. Um preso foi morto no confronto com os
policiais, e os outros dois foram recapturados. Esse é um sinal de competência e
determinação dos policiais da Companhia de Viçosa.

Entretanto, continuamos necessitando da atenção do Cel. Alvaro Nicolau, para que
determine a retirada desses policiais. Além disso, precisamos que o Prefeito Fernando
Santana de Castro, responsável pelo Município de Viçosa, tenha um carinho especial
no sentido de buscar verbas para solucionar o problema. Coloco-me à sua disposição,
para, juntos, irmos até à Secretária Angela Face, a fim de viabilizar recursos do
Governo Estadual, ou mesmo do Governo Federal, para não deixarmos a cadeia
pública de Viçosa nessa situação lastimável, colocando em risco a vida do servidor da
segurança pública, que ali está como guardião da sociedade, ou seja, como aquele que
recebe o primeiro impacto no caso de uma rebelião ou de uma fuga.

O Soldado Fernando Antônio Lopes Carvalho, há 15 anos na Policia Militar, casado
e pai de um filho de 4 anos e outro de 1 ano, neste momento, está no Cli, em estado
de coma, deixando sua esposa desesperada. Por isso mesmo, falamos dessa questão.

Conclamo os demais pares desta Casa para refletir sobre o Veto Total da Lei
Complementar n° 64, que dispõe sobre o seguro de vida e de invalidez para os
Policiais Civis e Militares, Bombeiros e Agentes Penitenciários, que têm uma
profissão de grande risco. Infelizmente, o seguro de vida foi baixado de forma
discriminatória, representando atualmente o valor de 20 vezes o salário do servidor: o
Carcereiro da Policia Civil recebe R$700,00 e receberá o valor de R514.000,00; o
Agente Penitenciário recebe R5600,00, e sua família receberá uma indenização de
R$12.000,00; o Soldado e o Detetive com menos de cinco anos de serviço recebem
R$900,00 iniciais, e sua família receberá uma indenização de R$18.000,00; e,
finalmente, os postos, graduações e cargos acima irão receber o valor máximo de
R$25.000,00. Peço aos demais pares para rejeitar o veto do Governador à matéria,
fazendo justiça, a fim de que nós, cidadãos mineiros, possamos contar com uma
segurança maior para essas famílias cujos homens dedicam e arriscam suas vidas em
nome da guarda e da segurança do povo de Minas Gerais. Faço também, Sr.
Presidente, um apelo à bancada de V. Exa., para que, junto com os demais pares,
possamos derrubar esse veto. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqilinio.
• Deputado Ilely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo a tribuna para

comentar sobre a CPI da Saúde, composta pela maioria da representação das bancadas
desta Casa e que já iniciou as suas atividades de apuração das irregularidades
ocorridas na FHEMIG e na FUNED. Nas reuniões, temos sempre afirmado que a CPI
teria finalidade muito mais abrangente do que cassar as bruxas. Tem de buscar
conhecer e fazer um diagnóstico da saúde em nosso Estado, apontando as possíveis
soluções, logicamente atendendo e aplicando a lei do SUS. Essa é a finalidade da CPI
da Saúde. Logo que estiver concluído, o relatório final será encaminhado ao
Ministério Público, encenando-se a atividade da CPI.
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Protesto contra a indiferença dos Líderes dos partidos de apoio ao Governo no

que tange à assinatura da prorrogação dessa CPI. Está havendo indiferença entre os
Lideres, que dizem que têm orientação do Líder do Governo para não assinar a
prorrogação. O relator, o Presidente e todos nós, componentes da CPI, estamos
interessados em prorrogar esse prazo, pois vislumbramos muitas outras
irregularidades administrativas e deficiência de recursos humanos e materiais para
viabilizar a saúde do nosso Estado. Estamos fazendo um diagnóstico muito mais
complicado do total desmonte do Estado. Na verdade, como Poder Legislativo, fiscais
e mediadores do povo, não possuímos instrumentos fundamentais para exercer as
nossas atividades de fiscais, principalmente porque percebemos que o Estado está
desestruturado. Convidamos o Secretário da Administração, que trouxe todas as
mazelas e informou da melhor maneira possível sobre a situação; ouvimos outros
funcionários dessa Secretaria, da FHEMJG e da FUNED. O Estado ainda não foi
montado como um todo historicamente, não apenas neste Governo - e não estamos
aqui com espírito partidário -, mas desde o Brasil colônia, por culpa nossa, dos
políticos. Por isso, precisamos estar bastante cônscios das nossas responsabilidades,
cobrando o mínimo de estrutura, para que o Poder Legislativo possa cobrar do Poder
Executivo e do Poder Judiciário, haja vista a dificuldade na elaboração do projeto de
estruturação do Judiciário. Teremos de derrubar e manter vetos, buscando a
estruturação dos Poderes. Não estamos utilizando nem as leis fundamentais que fazem
o Estado funcionar. Ainda não foram obedecidas e fazem pane da utopia da
Constituição. Quando discutimos com três constitucionalistas, gosto de defender que
a Constituição tem de ser cumprida a todo custo. Defendemos, às vezes, posições do
Governador, pois são nomeados por ele. Esse é outro vício do sistema
presidencialista. Quem nomeia gosta de quem é nomeado, e quem é nomeado gosta de
quem nomeia.

Muitas vezes constatamos que, no Tribunal de Justiça, o parecer é a favor do
Governador. Quando a questão chega ao Supremo, é a favor do Presidente. Hoje aqui
estamos para cobrar das lideranças da base do Governo que assinem o pedido de
prorrogação da CPI da Saúde, consenso entre todos os representantes do Poder
Legislativo. A saúde, hoje, é bancada pelo Governo Federal em cerca de 80%.
Precisamos conhecer a forma como esse dinheiro chega e a destinação que lhe é dada.
Precisamos conhecer a atividade nos municípios e no próprio Estado, porque a saúde
é tratada nas três esferas: federal, estadual e municipal. Já fui contra o SUS, mas hoje
entendo que tem que ser implantado definitivamente, embora, no momento, esteja
implantado apenas no papel. Nós, Deputados Estaduais e Federais, agentes de
transformação política, temos de estar envolvidos na implantação definitiva do SUS,
identificando suas mazelas para procedermos às correções. Requeremos ao Presidente
desta Casa a realização de um seminário abordando aspectos do ideal e da realidade
do SUS, a fim de identificarmos os problemas mais graves para formalizar um
documento a ser levado a Brasília para as providências cabíveis. A CPI tem que
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cumprir seu destino, encaminhando um relatório consistente ao Ministério
Público. Neste momento, faço um apelo aos líderes das bancadas que compõem a
CPI. Estão se negando a assinar o documento de prorrogação, não entendo por quê. Se
o Governo atravessa uma crise existencial, não temos culpa. O Poder Legislativo tem
que seguir em frente.

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte)* - Sou Líder do PTB. V. Exa. passou as
minhas mãos o documento para assinatura da prorrogação dessa CPI. Não tenho
orientação do Governo ou de seu líder para não proceder à assinatura. Se os membros
da CPI querem mais uma prorrogação devem justificar o motivo para tanto. A CPI foi
instalada para apurar as irregularidades que ocorreram, no ano passado, na FUNED e
na FHEMIG. Durante essa prorrogação de 60 dias, houve indícios de novas
irregularidades? Haverá maior encaminhamento, dentro da CPI, para melhor apuração
dos fatos? O que já foi apurado, até o presente momento, e faz parte do relatório feito
hoje, será diferente daqui a 60 dias? Existem mais indícios? Quais as justificativas? A
questão da reestruturação da saúde, da necessidade de melhoria da Secretaria da
Saúde, cabe à Comissão de Saúde da Assembléia. Até que ponto vão as atribuições
dessa Comissão e quais são as atribuições da CPI? Se os membros da CPI
apresentarem documentos mostrando a necessidade de sua prorrogação, este líder
estará pronto para assinar.

O Deputado Hely Tarqüinio - Agradeço suas palavras, e entendemos que a CPI tem
endereço certo.

Mas a saúde é volumétrica e está implicada numa série de ações das quais que ainda
não temos informações, inclusive há sonegação por parte do Governo. Muitas vezes
ameaçamos tomar providências cabíveis por falta de informações dos órgãos que
estamos citando, a FHEMIG e a FUNED. Ainda estamos em fase de estudo dessas
duas instituições e precisamos de documentação e prazo para um diagnóstico com a
epígrafe principal da proposta da CPI, que é a FUNED e a FI{EÍvHG. Mas isso não
impede que a Secretaria possa também fornecer os seus documentos, porque está
intimamente ligada à questão. A FHEMIG é apenas uma Superintendência. E um
ramo da Secretaria da Saúde, no que tange à medicina de urgência e à curativa. E a
FUNED tem suas funções de fabricar produtos biológicos e a farmácia básica. E, ai,
temos uma série de mazelas e irregularidades que precisam de documentação da
Secretaria da Saúde, até porque muitos desses órgãos não têm consultores, nem
auditores. Temos um laudo da Auditoria-Gemi do Estado, confrontando com a
auditoria encomendada da FHEMIG. E o que fazemos com isso?

Por isso, precisamos de prazo, e o próprio Auditor falou na Comissão que só
' reconhece uma auditoria - a Auditoria-Geral do Estado. Então, temos uma série de

irregularidades que precisam ser apuradas, não no sentido de caça às bruxas, mas de
esclarecer e trazer a transparência tão pregada por esse Governo. Neste momento,
aqui estamos querendo prorrogar urna CPI e em Brasília estão articulando
comentários a favor de uma CPI da corrupção, que é um termo genérico. Lá, sim, é
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preciso definir se é a SUDAM ou não. Se vamos fazer, se vamos assinar. Acho
que a CPI tem endereço certo e é sempre saudável para o conhecimento do povo. Um
relatório consistente e transparente. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
r Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2
Parte da reunião, com a 1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 573 Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei n°s 1.356/2001, do Deputado Sebastião Costa; 1.408/2001, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira; 1.412/2001, do Deputado Gil Pereira, e
1.41712001, do Deputado Ermano Batista, e do Requerimento n°2.100/2001, dessa
Comissão; e de Meio Ambiente - aprovação, na 553 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 2.041/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 2.07712001, do
Deputado Cabo Morais, e 2.092/2001, do Deputado Fábio Avelar (Ciente.Publique-
se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja

encaminhada aos Drs. Emílio Humberto Carazzai Sobrinho, Presidente da Caixa
Econômica Federal e Homero Ferreira Diniz, Superintendente Institucional da Caixa
Econômica Federal, requerimento solicitando seja, em caráter de urgência.
formalizada resposta relativa à adesão da COFIÀB-MG ao Programa de Novação
previsto na Lei Federal n° 10.150, de 21/12/2000. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Djalma Diniz, em que solicita a palavra
pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos de seu § 1°, transferi-Ia ao
Deputado Irani Barbosa. A Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o
prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado bani Barbosa.

O Deputado bani Barbosa* - Sr. Presidente, o motivo que me leva a utilizar a
tribuna desta Casa é o mais alto e importante motivo que pode levar um parlamentar
no uso de suas atribuições a falar a seu povo. Não a seus eleitores, e sim a todo o
povo.

Tenho sofrido criticas de diversos setores de poder "estabelecido" em nosso Estado
- utilizo o termo "estabelecido" porque não os classifico como legítimos. Onde
relações espúrias têm gerado nas entranhas de nossas diversas instituições de poder
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figuras deformadas, com hábitos e costumes diferentes daqueles que a ordeira e
pacata sociedade mineira imagina deva ser. Vejo com tristeza a casa do saudoso
Gegê, jornalista Geraldo Teixeira da Costa, ser transformada em um balcão de
negócios, por profissionais despreparados ou quem sabe preparados para exercerem
suas funções da forma como exercem.

A Casa de Gegê, que no passado tanto resistiu ao assédio dos vestais, da antiga
UDN, terá de novamente reencontrar seu glorioso papel. Embora seja indiscutível a
necessidade de reverenciarmos figuras como a de Pedro Aleixo e Milton Campos,
temos, por dever à verdade, de certificar que Gegê fez com que o porta-voz da
conhecida bandinha da UDN fosse o "Jornal Binômio", criado e financiado em sua 1'
edição pelo então Deputado Milton Sales e outros, como admitiu em entrevista o
jornalista José Maria Rabelo.

Esse jornal fez o serviço sujo que o Grande Jornal dos Mineiros não se permitia
fazer. E evidente que em sua redação trabalharam diversos expoentes do jornalismo
mineiro, porém não se pode negar que o jornal tinha apenas objetivos políticos, que
nasceu com a própria escolha de seu nome, ato de deboche com o então Presidente da
República pelo PSD, Juscelino Kubitscheck de Oliveira.

Como visto, sob o comando de Gegê - e por isso aqui chamei de Casa de Gegê - o
jornal da Rua Goiás manteve-se firme frente a tentativa de sua instrumentação. Mas a
UDN foi além. Após a morte de Negrão de Lima, Magalhães Pinto, através de José
Aparecido e Gui de Almeida, comprou o jornal "Diário de Minas".

Vejam, nobres colegas, que o domínio, a instrumentação e manipulação da
imprensa mineira não é fato novo; é sonho antigo dos vestais da política mineira-
Utilizam-se dos veículos de comunicação para criarem dificuldade, e, a seguir,
aqueles que estão por trás apresentam-se para vender a facilidade. Não interessa com
quem celebram seus acordos, pois são adeptos da filosofia de que a causa justifica a
utilização de qualquer meio.

Vejam. Srs. Deputados, como a vida política é caprichosa. Quis ela que este
Deputado pertencesse ao PSD, e centralizou contra ele os mesmos instrumentos e
práticas utilizadas no passado contra os membros de meu partido. Quando digo meu
partido, thlo com o pensamento voltado a Benedito Valadares e Juscelino
Kubitscheck, que sofreram com os vestais da política mineira. Mas longe de mim
querer comparar-me a esses políticos, que hoje já fazem parte da história da política
mineira; quero, sim, ressaltar a antecedência como testemunha da prática dessas
pessoas, para que os nobres Deputados possam melhor assimilar o que agora lhes
apresento.

Com o devido respeito aos nobres membros desta Casa, pergunto, primeiro, que
diferença existe entre a prática política da extinta UDN e a prática do atual Partido
dos Trabalhadores - PT?; segundo: que diferença existe entre o que praticava o
"Jornal Binómio", o "Diário de Minas" após Negrão de Lima, e o que pratica hoje a
coluna "Interesse Público" do jornal "Estado de Minas"?
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Vejam a que ponto a arrogância de uma meia dúzia de maus profissionais

chega, ao dizerem que escrevem em nome do "interesse público". E evidente que o
leitor é induzido pelo título, não sabendo, como é natural, as verdadeiras intenções
das noticias e a que interesses aquela coluna representa. Não é o interesse público, e
sim de um grupelho incrustado nas diversas esferas de poder, que plantam ali suas
notícias, sob a proteção do manto do "interesse público".

Quantas vezes aquela coluna defendeu o critério do orçamento participativo,
transformando-o numa grife, que mais tarde seda vendida, através de consultoria, por
uma empresa que poderíamos chamar franquiada, uma vez que colocasse como
detentora do "know how" da prática do orçamento participativo.

Porém, não é só esse o objetivo da prestação de serviço da empresa, estendendo-se
a, pasmem, "estudos e consultoria na área de desenvolvimento econômico,
capitalização de recursos junto a órgãos e instituição dos demais níveis de governo,
pesquisa de opinião setorial para avaliação dos impactos da ação do poder municipal.
estruturação de mecanismos de participação popular na definição dos rumos do
governo. Ou seja, uma empresa de "lobby", a exemplo de PC Fazias e outros. Quando
afirmamos que a empresa coloca-se como grande conhecedora da matéria, não é a
palavra e afirmativa deste Deputado, e sim da própria empresa que se apresentou e foi
contratada sem licitação por "notória especialização". Essa empresa, pelo visto, é o
braço comercial do Partido dos Trabalhadores - PT, na implantação de seus projetos,
porque não dizer grife. Evidente que é de nosso conhecimento a grande e boa relação
que a sócia da empresa mantém com a área de planejamento e fazendária do
município de Belo Horizonte, principalmente no que diz respeito ao nobre ex-
Secretário da Fazenda e atual Vice-Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel.
Guardem bem esse nome, que adiante voltarei a citá-lo. O quanto os sócios dessa
empresa detém de poder; chegam ao ponto de, na ausência de um representante nesta
Casa, convocar um de seus prepostos a ocupar a tribuna e falar em seu nome.
Evidente que quem procedeu dessa forma não foi um "menino de recado", mas um
nobre Deputado vestal desta Casa. Aqueles parlamentares que entenderam essa
atitude como um ato de solidariedade e reparação de uma injustiça mudarão sua
opinião diante dos fatos que adiante trarei. Muito falei sobre a empresa e ainda nada
falei sobre seus sócios; conforme contrato social registrado na Junta Comercial de
Minas Gerais, consta como fundadora e súcia da empresa a jornalista Bertha Jeha
Maakaroun, ela mesma, a que assina a coluna "Interesse Público" e oferece a
execução dos projetos franquiados do PT. Evidente que a nobre jornalista também é
conhecida entre seus colegas como "Berra Macarrão", não em alusão ao alimento, e
sim às suas características. Afirmam seus colegas que a utilização da denominação
"macarrão" deve-se ao fato de que a jornalista é muito rígida e inflexível até entrar na
panela. Depois, no calor dos privilégios, transforma-se e amolece. Vejam novamente
como a história política é sábia. Não se pode esperar outro comportamento do
macarrão a não ser esse. 0 que não significa um defeito, na verdade essa é sua função,
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e para tal comportamento se preparou. Neste momento, cabe-me ressaltar que
todos os vestais da política mineira, assim como a jornalista citada, detém, no
mínimo, nível superior, em sua maioria são graduados e pós-graduados; podemos
chamá-los de intelectuais; grande parte deles, hoje bem representados no programa de
Sílvio Santos. Intelectuais iguais àqueles que historicamente vêm traindo e
infelicitando o povo brasileiro, senão vejamos; quem foi Roberto Campos, Delfim
Netto, Zélia Cardoso de Melo, sem dizer aqueles que estavam preparados para exercer
a resistência ao golpe de 64 e que preferiram manter-se nas universidades
desenvolvendo falsas pesquisas em troca de gordos salários, e quando digo falsas
pesquisas invoco a história que relata o atraso tecnológico em que o País se
encontrava quando de sua redemocratização. Evidente que, por questão de justiça,
devo separar o joio do trigo e faço isso referindo-me ao nobre professor cassado
Amilcar Martins e ao ex-Reitor Aluísio Pimenta. Disse "cassados" porque não
quiseram fazer o jogo dos intelectuais de sua época. Realmente a nobre jornalista tem
razão ao afirmar que tenho pouco estudo. Porém, que não confunda pouco estudo com
pouca cultura e pouca inteligência, pois, no exercício de meu mandato, tive o
privilégio de conhecer e adentrar locais que a cultura e formação superior da nobre
jornalista sequer imaginam. Por mandato popular fui signatário da Carta
Constitucional Estadual de 1989, juntamente com diversos outros Deputados.

Foi utilizando-me do pouco estudo que a nobre jornalista alega que tenho, que fui
eleito cinco vezes, de Vereador a Deputado Estadual e Federal e, no exercício desses
mandatos, ofereci ao povo mineiro, inclusive à jornalista "Berta Macarrão", a edição
de leis, dentre elas o Regimento Interno desta Assembléia, que, admito, tem
imperfeições, como a que permite a membro da Casa fazer o serviço de "garoto de
recado".

Como disse, e à frente mostrarei, existem e existiam motivos de sobra para essa
prática subserviente, como é de conhecimento dos nobres colegas. Minha esposa, por
seus méritos, foi Prefeita e, agora, foi a Vereadora mais votada no Município de
Ribeirão das Neves, Região Metropolitana da Capital, exercendo, hoje, a função de
Presidente da Câmara Municipal. Ao assumir seu mandato, juntamente com a
totalidade dos membros daquela Casa, requereram, aprovaram e instalaram uma CPI
com o objetivo de apurar irregularidades na área de saúde do município. No decorrer
da CPI, verificou-se que os membros do Conselho Municipal de Saúde, representantes
da Comunidade, não tinham sido eleitos por meio do voto direto na III Conferência
Municipal de Saúde. Na verdade, foram escolhidos por meio de um amplo e
questionável processo biônico, em que os critérios eram os piores possíveis. Decidiu-
se, então, nos termos do art. 76, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão das Neves,
c/c os arts. 176 e 62, inciso XXX, da Constituição do Estado de Minas Gerais, sustar
os atos de posse, ilegalmente praticados pelo Executivo, por meio de uma resolução.
Com sua edição, furou-se um tumor maligno que, mais tarde, provou-se estar
diretamente ligado a uma cadeia de corrupção e desvios de recursos, sob a orientação
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"confessada" do Conselho Estadual de Saúde, que, nos termos da lei, é presidido
pelo Secretário de Estado da Saúde, que, na ocasião, não era ninguém menos do que o
vestal garoto de recado.

Apenas para que os senhores tomem conhecimento, foram desviados só no
Município de Ribeirão das Neves R5800.000,00 pertencentes ao Fundo Municipal de
Saúde, procedimento - conforme apurado pela CPI da Câmara Municipal de Ribeirão
das Neves, por meio do depoimento da Sra. Diretora Metropolitana da Secretaria
Estadual da Saúde, Maria José Moraes Antunes - também adotado em Belo Horizonte
e Betim, municípios administrados pelo partido do vestal garoto de recado, ex-
Secretário da Saúde, ex-Presidente do Conselho Estadual de Saúde. Vejam V. Exas. o
motivo da confluência de interesses entre a vestal jornalista e o vestal garoto de
recado.

Nesse sentido, estou encaminhando requerimento à CPI da Saúde instalada nesta
Assembléia Legislativa, para que requisite da Câmara Municipal de Ribeirão das
Neves cópia das fitas que contém o depoimento das pessoas que acusaram o então
Secretário da Saúde na orientação do desvio de verbas dos diversos Fundos
Municipais de Saúde. Apresento, ainda, requerimento à CPI, para que seja ouvido o
vestal garoto de recado, a quem é atribuída a orientação e a conivência na execução
de tais práticas.

Apenas para avivar a memória dos nobres colegas, lembro-lhes que o Secretário da
Fazenda de Belo Horizonte, na época dos desvios dos recursos do Fundo Municipal
de Saúde de Belo Horizonte, era o atual Vice-Prefeito Fernando Pimentel. Já tive a
oportunidade de tecer comentários a respeito do seu estreito relacionamento com a
vestal "Berta Macarrão".

Há dias, venho a esta tribuna denunciar o descaso, os desacertos e a corrupção por
que passa o Ministério Público e o Judiciário do Município de Ribeirão das Neves.
Pensei, com o pouco estudo que tenho, como disse a nobre jornalista, fosse suficiente
bater na cangalha para que o boi entendesse. Porém, com o desenrolar dos fatos e
diante da maldosa e persistente iniciativa do setor jornalistico. comandado em função
do "interesse público", em provocar-me e atritar-me com o Judiciário como um todo,
sinto-me obrigado a trazer a esta Casa os verdadeiros fatos que me levaram ao
desentendimento com o Judiciário e com o Ministério Público de Ribeirão das Neves
e parte do Judiciário e do Ministério Público Estadual, que considero podre, já tendo
dado seus nomes nesta tribuna.

Vejam, nobres colegas, a que ponto chegamos. Como é sabido, o Município de
Ribeirão das Neves tem em seu território a maior população prisional do Estado. E
tem como Juiz da Comarca um magistrado que foi capaz de presidir e julgar o
processo de seu próprio irmão, que havia sido condenado a cumprir dois anos de
detenção por tráfico de droga no Presidio de Ribeirão das Neves. Em três dias, o
corrupto magistrado, alicerçado nos corruptos Promotores julgou e concedeu o
"sursis" a seu irmão, enquanto os demais presidiários se rebelam contra a letargia,
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através de figas negociadas que acabam prejudicando o andamento de seus
processos de liberdade. Evidente julgamento de um processo em três dias não é um
erro, ao contrário, todos deveriam ter essa tramitação. Porém, existem hoje, nos
presídios do Município de Ribeirão das Neves, de 100 a 200 presos aguardando a
liberdade, dependendo apenas da decisão do corrupto magistrado, que,
coincidentemente, só dá rápido andamento aos processos de traficantes, iguais ao
irmão do corrupto magistrado.

A questão que levanto é de ordem ética, moral e legal. Evidente que o corrupto
magistrado estava impedido, "de oficio", de julgar seu irmão. Agora, pergunto aos
demais pares desta Casa se essa prática é correta. E mais: indago se tal fato não era de
conhecimento do Presidente do Tribunal de Justiça. Evidente que era, porque, se
ninguém tinha dito isso a ele, eu o fiz pessoalmente, quando estivemos em audiência
com o Prefeito e a Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves. Pergunto
ainda: ciente do comportamento do corrupto magistrado da Comarca de Ribeirão das
Neves, o que deveria fazer o Presidente do Tribunal de Justiça? Que os senhores me
respondam. Evidente que a permanência do corrupto magistrado, após essas
ilegalidades, deve-se a algum fato. Recuso-me a acreditar que o desinteresse pela
apuração pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Corregedor, seja por questões
de gratidão e amizade, ou até por rabo preso. E vou além: através de relatório do
Ministério Público local, o corrupto magistrado e o corrupto Promotor da Comarca
tiveram conhecimento de todas as irregularidades existentes no sistema prisional de
Ribeirão das Neves.

Pasmem os senhores. Após relatar fatos gravíssimos, tais como tráfico de drogas e
armas nos presídios e a possível existência do PCC, o corrupto Promotor requereu
apenas que fosse limitada a importância em dinheiro permitida aos presos ter em seu
poder, fato prontamente atendido pelo corrupto magistrado.

Srs. Deputados, alguma providência tinha de ser tomada. A Câmara Municipal de
Ribeirão das Neves, corajosamente de posse dos documentos que comprovavam toda
essa corrupção - estou distribuindo a todos os Deputados e a todos os jornalistas e
quero que mantenham, pelo menos, a licitude de colocar o que eu falar, e não meias
palavras, como tem sido sistematicamente colocado por algum jornalista do "Estado
de Minas", tentando inverter as minhas palavras e transformando uma questão grave
como o tráfico de drogas, como a corrupção do Ministério Público e do Juiz daquela
Comarca, como um mero procedimento de uma briga por um hospital. Não, o hospital
faz parte dessa intriga, porque o corrupto magistrado e o corrupto Promotor de
Justiça, que é o curador das fundações, jamais tomaram conhecimento das corrupções.
Se tomou, participa diretamente delas, ativa, passiva e efetivamente.

De posse dos documentos que comprovam os desmandos, a corrupção e a
parcialidade do Juiz e do Promotor, nos termos do Código de Processo Civil argúiu
suas suspeições. Ao invés do corrupto magistrado da Comarca proceder a um
profundo exame de consciência - que eu pessoalmente acho que não tem -, que o
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possibilitasse julgar a suspeição, saiu truculentamente contra um funcionário com
12 anos de carreira no Fórum, de conduta irreparável, acusando-o de ter passado à
Câmara Municipal documentos que possibilitaram instruir, à exceção de suspeição.

Aliás, quanto à truculência tradicional por parte do corrupto magistrado e todos os
funcionários e partes dos que procuram no Fórum, é necessário esclarecer que todos
os documentos que instruíram a suspeição são documentos públicos à disposição de
qualquer cidadão no SISCOM.

Nunca houve necessidade de utilizarmos nenhum funcionário desse Fórum para
obtermos documentos. "Tentando comprometer o serventuário da justiça, que é
casado com uma de minhas assessoras, que trabalha comigo há 13 anos, lança sobre o
mesmo a suspeita de ter participado de uma ameaça contra sua vida. A que ponto
chegamos. No mesmo caminho seguiu o corrupto Promotor de Justiça local, que,
desobedecendo a lei orgânica do Ministério Público e a Resolução de n° 11/97,
editada pelo então Procurador-Geral da Justiça de Minas Gerais, permaneceu, durante
todo o exercício de sua função, sem fiscalizar os atos do Conselho Municipal de
Saúde e a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Saúde. Vejam, nobres
colegas, que coincidência de fatos. Principalmente diante da atitude tomada pelo
corrupto Promotor e pelo corrupto magistrado. O primeiro em emitir parecer
favorável no mandado de segurança impetrado pelo Conselho Municipal de Saúde
pela destituição dos membros que o compunham, sem a devida eleição. Ressalta-se
que todas as irregularidades que levaram à destituição dos membros do Conselho
foram encaminhadas por escrito ao corrupto Promotor de Justiça. Porém, admitir tais
erros seria confessar no minimo sua conivência ou omissão, preferindo restabelecer o
também corrupto Conselho como se a legitimá-lo pela justiça. E o pior permaneceu
inerte diante do relatado pela Câmara Municipal de Ribeirão das Neves e da
solicitação feita para abertura do competente inquérito civil público, tudo isso 30 dias
antes do ajuizamento do mandado de segurança, deixando de relatar, em seu parecer
no mandado de segurança, que tinha consigo as razões dos atos praticados pelo
Legislativo Municipal. Pergunto aos nobres colegas e ao Procurador-Geral de Justiça
se é esse o comportamento de um Promotor decente. Digo que não. Esse é o
comportamento de um Promotor corrupto, e os dois foram muito além. Concederam
liminar em mandado de segurança impetrado contra a intervenção na Fundação Pró-
Saúde de Ribeirão das Neves sem sequer ouvir o município. Necessário esclarecer
que as acusações que pesam contra a Fundação vão desde o descumprimento das
cláusulas do contrato de concessão até a prática de cobrança, por parte do SUS, de
procedimentos e cirurgias que não foram realizados e desvios de medicamentos. Na
verdade, o Ministério Público e a justiça local só têm servido de fachada para o
resguardo de um grupo político de corrupção, criminalidade e tráfico de drogas que,
como de conhecimento público, tanto tem infelicitado o povo de Ribeirão das Neves.
Entendo que prestei a esta Casa e ao povo mineiro o esclarecimento de meu
desentendimento com o Judiciário e o Ministério Público corrupto do Município de
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Ribeirão das Neves e o faço de forma definitiva solicitando aos Srs. Deputados
que auxiliem o Município de Ribeirão das Neves a livrar-se desse cancro que
escraviza suas instituições. Resta, porém, como prometido, trazer à reflexão desta
Casa o comportamento incestuoso entre segmentos econômicos da sociedade mineira
e órgãos de imprensa de nosso Estado.

Nesse ponto, cabe ao Sr. Governador explicar os motivos que levaram o DER-MG
a permitir a exploração comercial de um jornal, que circula no interior dos ônibus que
operam sob sua supervisão, sem a devida licitação. Trago a esta Casa documentos que
compravam ser o jornal fruto de um convénio entre o SINDIPAS e o jornal "Estado
de Minas", para edição do jornal "A Bordo". Tudo isso, como já disse, sem a
necessária licitação, ocasião em que seria dada aos demais veículos de comunicação a
oportunidade de explorar esse serviço.

Certamente os colegas Deputados, a esta altura, estão a indagar: o que tem esse fato
a ver com a perseguição que este nobre Deputado denuncia? Eu lhes explico. Repete-
se novamente a história das vestais da UDN, hoje PT, na utilização dos veículos de
comunicação, através de acordos espúrios, para atender a seus interesses. Vejam os
senhores, a nobre vestal Berra Macarrão, defensora do "interesse público", guardiã da
verdade e soldado do império da lei, principalmente da lei das licitações. Como
exemplo cito o caso da ADTER - mais conhecido como "caso da rodoviária" -,
amplamente noticiado na coluna "Interesse Público", em que figura como principal
suspeito o SINDITPAS. Então, indago como pôde a vestal "amolecer" e participar de
forma pomposa da edição número 1 do citado jornal, "A Bordo", e indago dos nobres
colegas se eles fazem idéia de quem a vestal entrevistou de forma destacada.

Os senhores não sabem? Nem imaginam? Pois eu vos digo: o vestal garoto de
recado. Mas isso é uma coincidência. Será? Não creio. Principalmente levando-se em
conta os dois fatos que, a partir de agora, narro-lhes.

Primeiro: não é segredo nem novidade que a B}ITRANS tomou-se o principal
instrumento do PT/MN, tendo sido o setor de transporte o principal financiador da
campanha do atual Prefeito Célio de Castro, que este Deputado, há quatro anos,
denunciou da tribuna desta Casa. Afirmei que a licitação praticada em sua gestão para
concessão da exploração dos serviços de transporte de passageiros era uma fraude,
fato que se comprovou quando o Prefeito desviou RS80.000.000,00 do Fundo
Municipal de Transporte para pagar às empresas o déficit existente na Câmara de
Compensação Tarifária. Informo aos senhores: o valor desviado é igual ao pago pelos
empresários pelas concessões, ou seja, as concessões nada custaram para os
concessionários.

Com base em minhas e em outras denúncias, foi ajuizada uma ação popular pedindo
a anulação dos atos praticados. A decisão da Juiza que preside o feito foi:
"Suspendam-se os repasses do Fundo para a Câmara de Compensação".

Imaginem, nobres colegas, o quanto o setor de transporte e os que os servem
gostam de mim, principalmente agora, que minha esposa apresentou projeto de lei que
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obriga o Executivo Municipal de Ribeirão das Neves a colocar em licitação a
concessão para exploração do serviço de transporte de passageiros no município.

Fico contente em ter a oportunidade de trazer a esta Casa a minha defesa, que, a
principio, parece só minha, mas tenho certeza de que toquei fluido no sentimento dos
nobres colegas, que, por não participarem desse "grupelho", estão constantemente
sujeitos a ataques raivosos daqueles que se vestem de roupas limpas apenas para
enganar, mas, na verdade, mantêm as roupas de baixo sujas, condizentes com suas
práticas de vida e suas almas.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Inicialmente, por mais contraditório que
possa parecer, quero elogiar o tom do Deputado, que foi diferente das duas
intervenções anteriores. Hoje V. Exa. faz uma intervenção de acordo com o que exige
a postura parlamentar.

Quanto ao segundo aspecto, penso que V. Exa. está ressuscitando Stanislaw Ponte
Preta, Sérgio Porto, porque parecia um "Febeapá", um festival, mesmo. Na realidade,
as coisas se misturaram muito.

Primeiramente, queremos deixar bem claro que o PT não tem caixinha e não precisa
disso. O PT pode ter sido acusado por causa de alguns erros históricos ou questões
ideológicas, mas, até hoje, quanto à ética e moralidade, nunca tivemos um
parlamentar cassado. As referências feitas ao Deputado Adelmo são injustas e
incorretas. Na realidade, todos que conhecem o Adelino sabem da postura e seriedade
que sempre norteou o seu trabalho.

Quanto à defesa que ele fez da jornalista Bertha Maakaroun, foi justa. Hoje, V. Exa.
fez uma intervenção com o tom correto. Independentemente de estar certo ou errado,
a sua intervenção anterior com relação a ela foi injuriosa, desrespeitosa à pessoa
humana. Podemos atingir o profissional, mas não podemos nunca perder o respeito à
pessoa humana.

Com relação aos Promotores e Juizes de Neves, quero deixar bem claro que o
Ministério Público pode se orgulhar de ter dois Promotores como o Sr. Rodrigo Fonte
Boa e o Sr. Leonardo Duque Barbeia em seus quadros.

O Deputado Irani Barbosa* - Que foram assistentes do Juiz na concessão do
"sursis" do irmão dele, que era traficante de drogas.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Estão há mais de dois anos naquela
comarca. V Exa., no ano passado e no retrasado, não trouxe aqui nada de critica a
eles Então, V. Exa. se omitiu durante dois anos.

O Deputado hani Barbosa - V. Exa. levante os meus discursos, pois o tempo todo
os classifiquei como corruptos. Tanto isso é verdade que, no dia da eleição, de acordo
com o registro que V. Exa. tem em mãos, tentaram acusar-me de uma série de coisas.
A eleição de Neves, em 1996, foi roubada.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Verificarei. Mas como foi roubada, se V.
Exa. foi vitorioso? Se tivessem sido venais ou comprados, a fraude eleitoral se
voltaria contra o senhor.
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O Deputado Irani Barbosa* - V. Exa. pode constatar no próprio relato deles que,

se não tivessem feito a apuração, teriam sido linchados por mais de 3 mil pessoas.
O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Se não tivessem agido com seriedade, não

haveria esse resultado.
O Deputado Irani Barbosa* - Quero esclarecer o que falam nesse documento que

está me acusando de truculência em Ribeirão das Neves. Todos os disquetes inseridos
nas umas eletrônicas não estavam autenticados pelos então Mesários ou Presidentes
de mesa e seriam levados para a casa do Juiz ou para a fazenda do ex-Prefeito, a fim
de serem substituídos.

• Deputado Durval Angelo (em aparte) - Na opinião de V. Exa.
• Deputado Irani Barbosa* - Não, não é na minha opinião. Já aconteceu isso uma

vez. E, com esse bandido que está em Ribeirão das Neves, a situação não seria
diferente.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Quero falar sobre o Juiz Enderson Souza
Lima.

O Deputado haiti Barbosa* - Corrupto.
O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Nós, que trabalhamos na questão

prisional, o consideramos como um dos mais sérios. E pioneiro e trabalha em uma
linha de fronteira nas suas decisões em Neves. Se hoje não há crise maior naquela
comarca, isso se deve à seriedade e à postura desse Juiz, que foi ameaçado de morte
por esse trabalho sério. Quero deixar aqui registrada minha defesa.

O Deputado Irani Barbosa* - Quem corre risco de vida é o Vereador que tomou um
tiro, a mando deles.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - V. Exa. afirma isso a partir de quê? Que
risco o Vereador apresentaria para Promotores e Juizes?

O Deputado Irani Barbosa* - Os Juizes e Promotores comandam a libertação dos
traficantes de droga, permitindo, inclusive, a fuga.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Por que V. Exa. não apresentou antes essa
queixa na Corregedoria do Ministério Público e na da magistratura?

O Deputado Irani Barbosa* - Fizemos todas as representações, mas V. Exa.,
representante da IJDN, junto com as vestais, jamais quiseram ouvir.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Prefiro ser representante ou ser chamado
de vestal, mas ter certeza de que estou em um partido sério, de pessoas íntegras, que
cada vez faz um bem maior à democracia deste País.

E, quanto à contradição existente na critica de Fernando Pimentel, deixo bem claro
que, nesta tribuna mesmo, a incoerência de V. Exa. está estampada, pois já o ouvi
elogiar o Prefeito Patnis Ananias e a administração da Capital. E bom que V. Exa.
reveja seus discursos anteriores, pois não estão sendo coerentes

O Deputado Irani Barbosa* - O Patrus nunca fez coleta de lixo como a Marta
Suplicy nem troca de verbas.

Lembro que, normalmente, a corrupção no PT não aparece muito, porque as vestais
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da imprensa estão empregadas nas Prefeituras ligadas ao PT. Basta procurar. O
tiroteio de Betim foi abafado por quê? Estava envolvido com o quê? Não foi eleito
por quê? O povo sabe mais que nós e, certamente, saberá julgar, na hora certa, os
representantes da UDN, hoje travestidos de PT.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Nesta Casa, temos acompanhado
muitos debates. Agora, vemos essas denúncias contra o Promotor e o Juiz de Ribeirão
das Neves. Se, de fato, esse Juiz julgou ou presidiu o julgamento de seu próprio
irmão, temos aí uma imoralidade, falta de ética. Espero que o P1' venha defender algo
assim.

Esse tipo de situação deve ser averiguada, e espero que esta Casa não tenha medo
de fazê-lo. O Deputado Ixani Barbosa, certo ou errado, levantou uma questão, e, se
esta Casa quiser agir com seriedade, tem que verificá-la. Não adianta o Deputado
Durval Angelo querer defender ou querer fazer bonito aqui. Nem sei por que está
agindo assim.

Como Deputado do PT, deveria estar concordando e dizendo para verificarmos isso
de perto. Dá a impressão de que saiu da Promotoria e veio defender os Promotores.
Não sou contra os Promotores, mas há uns que estão abusando da sua posição, graças
aos Deputados que deram essa liberdade à Promotoria Pública. Foi muita burrice dar
tanta asa a esses Promotores. Com relação à perigosíssima Berta Macarrão, que
muitos temem, não lhe concederei mais entrevistas, porque sempre usou de maldade e
distorceu todos os fatos. Nesta Casa, há jornalistas sérios, que, sempre que lhes
concedo entrevistas, expõem os fatos corretamente, mas a Sra. Berta Macarrão não é
digna e, como jornalista, é irresponsável. Parabenizo o Deputado Irani Barbosa por
levantar essa questão. Só porque a pessoa é um Juiz ou um Promotor, ninguém pode
mexer, e todos ficam com medo? Há Juizes e Promotores sérios, mas há alguns que
não passam de uns sem-vergonha.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Farei apenas uma pergunta. Teve acesso
a essas informações somente após a posse da Da. Gracinha Barbosa como Presidente
da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves?

O Deputado Irani Barbosa* - Conseguimos desmontar um esquema criminoso que
existia em Ribeirão das Neves, capitaneado pelos Promotores e pelo Juiz. Pudemos
trocar todo o policiamento civil e militar da cidade, ao qual hoje teço os maiores
elogios. A nobre Deputada acompanhou a indicação do Delegado que foi para aquela
cidade. Hoje, os Dele gados, os Detetives e a Polícia Militar são competentes, pois
foram totalmente substituídos, porque o envolvimento com o tráfico de drogas e com
a criminalidade no município era terrível. Pela primeira vez na história Ribeirão das
Neves passou um longo fim de semana sem um único crime, não porque isso
dependesse do Juiz e dos seus Promotores, mas do nosso trabalho, dos Vereadores e
das atuais Polícias Civil e Militar, que, incansavelmente, estão no município
assistindo a todas essas denúncias que estão sendo feitas. A bandalheira não está
maior porque o Juiz e os Promotores sabem que há quem defenda o povo da cidade.
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Não temos medo e não precisamos ameaçar pessoas sem-vergonha dessa marca,
como o Juiz que julga o crime do próprio irmão e deixa os detentos mofarem na
cadeia, assistido por dois Promotores corruptos. Preocupa-me a insistência do
Tribunal de Justiça e da Procuradoria-Geral em manter esses canalhas e esses homens
sacanas que martirizam o povo de Ribeirão das Neves.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - A verdade é fundamental. Já que o
Deputado Antônio Genaro falou sobre o Juiz que julgou o irmão e disse que a
Assembléia teria de apurar esse caso, gostaria que o contrário também acontecesse. Se
V. Eta. estiver cometendo injustiça, jogando o nome de uma pessoa na saijeta, como
está fazendo, gostaria que sofresse a sanção desta Casa. Quem concedeu o "sursis" ao
irmão do Juiz Valterson Souza Lima foi o Tribunal de Justiça. V. Exa. pode ver que
isso foi oficializado na VEC de Belo Horizonte, com o Dr. Cássio. E, em Belo
Horizonte, não há penitenciária. A pessoa cumprirá pena em Contagem ou em
Ribeirão das Neves.

O Deputado Irani Barbosa* - Coincidentemente, o irmão do Juiz foi cumprir pena
em Ribeirão das Neves

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Lá, é Juiz único, pois só tem uma vara. Os
políticos de Neves já deveriam, há muito, preocupar-se com a ampliação das varas de
Neves. Mas a decisão não foi dele, foi do Tribunal de Justiça.

• Deputado Irani Barbosa* - Se tem um único bandido, hoje, Juiz...
• Deputado Durval Angelo (em aparte) - Que o contrário também acontecesse na

colocação do Deputado Antônio Genaro. Se V. Exa. estiver cometendo injustiça, que
abra mão de sua imunidade parlamentar, permitindo que as questões sejam
esclarecidas.

O Deputado Irani Barbosa* - Gostaria que tomasse conhecimento do rol de
documentos que lhe ofereço para mostrar-lhe que o Juiz, além de corrupto, mantém
contato com V. Exa., tentando ter acesso às vestais que o defendem. Digo-lhe que
abrirei mão de minhas prerrogativas no dia em que todos fizerem o mesmo. Uso
minhas prerrogativas em sua plenitude, só que o faço com coragem, usando desta
tribuna para fazer tudo aquilo que for de direito e me couber.

Voltaremos a esta tribuna, se necessário. Se o Deputado Durval Angelo quiser, todo
o rol dos documentos e as provas estão aqui. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Cabo Morais, em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos de seu § 10,

transferi-Ia ao Deputado Pastor George, A Presidência defere o requerimento e fixa
para o orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Pastor George.

O Deputado Pastor Georget - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,
telespectadores, no ano passado tivemos um projeto de lei, de autoria do Deputado
Alberto Bejani, que tratava da questão da distribuição de parcela da receita do produto
da arrecadação do ICMS, a famosa Lei Robin Hood. Esse projeto foi exaustivamente
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discutido, e, após muitas emendas e subemendas, a proposição de lei foi votada
em redação final e encaminhada para sanção do Governador. Na oportunidade, fomos
designados relator em uma das fases de tramitação do projeto. Apresentamos emenda
que modificava o critério de redistribuição desses valores. Na época, não obtivemos,
por parte do Colegiado de Líderes, sucesso para aprovação dessa emenda, e o projeto
foi aprovado com algumas alterações, mas com um acordo das Lideranças desta Casa
de que neste ano voltai-íamos a discutir a lei, corrigindo as injustiças existentes, que só
desapareceriam com as devidas alterações. A época em que apresentamos substitutivo
ao projeto, este relator propôs que o critério que deveria nortear o repasse do ICMS
para os municípios seria a redistribuição do JCMS "per capita" correspondente a
4,644%, o que beneficiaria os municípios que tivessem sua receita de JCMS abaixo da
média estadual.

Ora, para se apurarem os valores da nova distribuição proposta, primeiramente se
deveria levar em conta, ao calcular a participação do município com base nos incisos 1
ao XV, ou seja, esse índice será dividido pela população do município, obtendo-se o
índice "per capita", e será comparada à média estadual, ou seja, o ICMS "per capita",
acrescido de 5%, evitando-se que aqueles que se encontram um pouco acima da
média fiquem abaixo dela, após a aplicação desse critério de ajuste.

Os municípios que se encontrarem abaixo dessa média entrarão no critério previsto
da chamada redistribuição de ICMS "per capita", que foi a proposta feita por este
relator. A redistribuição ocorreria da seguinte forma: dividindo-se a população de
cada município abaixo da média estadual pela soma da população dos municípios que
seriam beneficiados, o percentual encontrado seria o índice para o critério referido.

As projeções realizadas com base nos valores transferidos em setembro de 2000
davam conta de que 664 municípios, nos quais se concentram 12.580.224 habitantes,
teriam um acréscimo médio de 5,42% na receita "per capita" oriunda de participação
no ICMS. Por outro lado, haveria perda de 5,21% na receita "per capita" de 189
municípios.

Prestem atenção, porque os números são satisfatórios, uma vez que 664 municípios
seriam beneficiados. Em contrapartida, 189 municípios teriam uma diminuição, mas
temos que levar em conta que, da população do nosso Estado, 12-580.224 habitantes
seriam beneficiados com esse critério. Ou seja, 75% da população seria beneficiada,
ao passo que apenas 25% teria um decréscimo. Mas nada que pudesse prejudicar os
municípios que teriam esse decréscimo.

Ora, os líderes do Colégio de Líderes, no ano passado, entenderam que, por ser ano
eleitoral, um ano corrido, esse projeto deveria ser discutido em 2001. Já se passaram
vários meses, e até agora não houve mobilização por parte do nosso Colegiado de
Líderes, no sentido de que se volte a discutir e a tratar o assunto, porque os
municípios mineiros não podem esperar. Temos aí um grande número de municípios
seriamente atingidos, prejudicados com o que diz respeito ao repasse dessa parcela de
receita, do produto da arrecadação, que é o JCMS.
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Quero destacar também que um ponto merecedor dessa proposta que tínhamos
apresentado foi um critério novo para apresentação de ICMS "per capita" entre
RS1,90 e R$ 10,00.

Podemos dar o exemplo da cidade de Ladainha, que, com uma população de 15.558
habitantes, auferiu uma receita, em setembro de 2000, relativa ao ICMS, de
RS29.629,80; logo, com um ICMS "per capita" de R$1,90. Com  a aprovação da
mudança proposta, seguindo esse critério do ICMS, ocorreria elevação desse valor em
28,74%, passando de RS1,90 para R$2,45. Ora, os 189 municípios que teriam
decréscimo na receita se encontram, em sua maioria, na faixa de R$ 10,00 a R$13 1,00
"per capita". Ocorre, porém, que os municípios que terão aumento de receita
representam, como já disse, mais de 75% da população mineira, fazendo com que a
distribuição de JCMS no Estado, logicamente, se tome mais justa, resgatando assim o
principio da Lei Robin Hood.

Compete-nos, por fim, fazer breve análise, no prazo previsto, da proposta de
mudança apresentada pelo projeto. Mas o principal é que o objetivo da Lei "Robin
Hood" é fomentar investimentos em áreas como saúde, educação, meio ambiente,
produção de alimentos e patrimônio cultural, melhorando, assim, a qualidade de vida
dos cidadãos mineiros, que, naturalmente, sofrem com essa morosidade e anelam por
essas mudanças na Lei Robin Hood. Portanto, quero fazer um apelo aos nobres pares
desta Casa, que têm demonstrado, nesta 14' Legislatura, que tenho acompanhado, a
vontade de lutar pela sociedade e pelos reais interesses de nosso povo: que voltemos a
discutir, para que possamos propor as mudanças que serão benéficas a muitos
municípios sofridos, que não têm maior desenvolvimento na indústria e no comércio,
até a municípios que são considerados como municípios dormitórios, de modo que
façamos justiça com essa gente sofrida. Além disso, há disparidade muito grande
entre uma cidade e outra, exatamente por causa dos critérios atualmente utilizados na
distribuição dessa renda do ICMS.

Assim, apelo às nossas Lideranças, às nossas bancadas: discutam a questão
novamente, para que possamos propor essas alterações, que serão fundamentais para
corrigir injustiças que vêm sendo cometidas e fogem ao espírito da Lei Robin Hood.
Poderia enumerar vários municípios, mas acho que este não é o momento oportuno. O
que é preciso é que a lei seja revista, e - por que não? - adotarmos um critério como
esse, que, se não consegue atingir a todos os municípios do Estado, beneficia 75%
deles, em mais de 12 milhões de habitantes. Se entendemos que a maioria deve
decidir, que a maioria deve ser o grande divisor de águas, por que não beneficiar essa
população?

Não podemos, de forma alguma, privilegiar alguns municípios, muitos dos quais
gozam de grande riqueza e detêm economia boa ou razoável, em detrimento dos
muitos municípios que estão sofrendo. Aliás, diga-se de passagem, muitos dos
Prefeitos que assumiram ano passado encontraram as prefeituras em condições de
extrema deficiência, e é preciso que várias questões sejam revistas para que essa
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situação seja consertada.

Entendemos que muitos desses municípios já estão em situação catastrófica, e os
Prefeitos, com demandas inadiáveis. Portanto, creio que, por meio dessa distribuição
do ICMS, da parcela de receita -quem sabe? -, possamos amenizar um pouco o drama
de muitos municípios mineiros. E preciso colocar em pauta a discussão da redefinição
da distribuição do JCMS e torná-la algo que seja pertinente para nós, para a nossa
sociedade, para o povo mineiro. Peço urgência para os nobres pares, principalmente
os Líderes das bancadas, o Colegiado de Lideres, para que possamos rever a situação
de vários municípios. São muitos, como citamos. E um número muito grande. São
mais de 600 municípios que seriam contemplados com esse novo critério de
redistribuição do ICMS. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Pettersen, em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos de seu § 10,

transferi-la ao Deputado Márcio Cunha. A Presidência defere o requerimento e fixa
para o orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, visitantes;
ocupo a tribuna para trazer à consideração dos meus pares um assunto que foi
veiculado pela imprensa, especialmente da nossa Capital, nos últimos dias.
Infelizmente, por falta de oportunidade, não pude pronunciar-me. A semelhança deste
Deputado, os demais que têm domicilio eleitoral em Belo Horizonte, sem dúvida
alguma, têm representatividade e um compromisso muito grande com esta cidade.

Refiro-me à discriminação, mais uma vez, do Governo Federal. Aliás, essa
discriminação tem sido constante, ao longo do primeiro e do segundo mandatos do
Presidente da República. No mandato anterior, isso era extremamente estranho,
porque era Governador de Minas um companheiro seu de partido; mesmo assim, o
Presidente Fernando Henrique insistia em discriminar Belo Horizonte, e, agora, isso
acontece mais do que nunca. Além do Prefeito Municipal, temos um Governador que
tem a coragem de enfrentar o Presidente da República, especialmente a sua política
econômica e social.

Complementando o que a imprensa tem noticiado, ocorre não apenas com Belo
Horizonte, mas também com a região metropolitana. Aliás, em termos de região
metropolitana, talvez a de Belo Horizonte seja a segunda ou a terceira mais pobre
deste imenso País. Esse dado é importante e vou repeti-Io. A RMBH é a segunda ou a
terceira região metropolitana mais pobre deste País. O que vemos é uma
discriminação insensata do Governo Federal para com Belo Horizonte.

Sr. Presidente, insisto, em nome dos Deputados que têm domicílio eleitoral em Belo
Horizonte ou até na região metropolitana... Vejo o Dinis Pinheiro, de Ibirité; o João
Paulo, de Belo Horizonte; o Fábio Avelar, o Alvaro Antônio, o Adelmo Carneiro
Leão. Há. também. outros Deputados que não estão em Plenário. Todos, sem dúvida,
fazem parte da RMBH e, tenho a certeza, comungam dessa indignação.
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Aproveitando a presença em Plenário do nosso Presidente, Deputado Antônio

Júlio, que nos representou em Axaçuai, onde o Governador de Minas lançou a
hidrelétrica de Irapé - num momento excepcional, já que o grande assunto discutido é
a questão energética -, solicito-lhe que nomeie, ainda hoje, se possível, uma comissão
para, nos termos regimentais, compor a Frente Ampla de Parlamentares Federais,
Senadores, Deputados Estaduais e Vereadores de Belo Horizonte que buscam
esclarecimentos e exigem da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano a
inclusão de Belo Horizonte e de outras cidades da região metropolitana no Programa
de Urbanização de Vilas e Favelas do Governo Federal, denominado Brasil Legal.

Esclarecemos que capitais como o Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador foram
contempladas com verbas do Banco Mundial a findo perdido, sendo que a RMBH
apresenta os mesmos problemas. Vejam a coincidência: São Paulo, onde está a
maioria dos Ministros do Governo Federal, e Salvador, de Antônio Carlos Magalhães.
Não podemos aceitar isso e vamos reagir com veemência a esse respeito.

Venho, portanto, a esta tribuna para informar que estamos encaminhando um
requerimento ao Presidente desta Assembléia, Deputado Antônio Júlio, pedindo a
constituição, nos termos regimentais, de uma comissão de Deputados, principalmente
dos que têm como base eleitoral maior a RMBH, para ir a Brasilia, mais precisamente
à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, apurar o porquê da exclusão da
região metropolitana do Programa de Urbanização de Vilas e Favelas, que o Governo
Federal denomina marqueteiramente Brasil Legal.

O programa é realmente legal, pois possibilita a reurbanização - em muitos casos, a
implantação urbana, pois são lugares desprovidos de qualquer infra-estrutura urbana -
de vilas e favelas, com recursos do Banco Mundial, que não precisam ser pagos, ou
seja, são recursos a findo perdido, que podem ser utilizados pelos municípios sem
quaisquer ônus para os cofres públicos.

O montante liberado é significativo, nada menos de US$700.000.000,00, que,
estranhamente, estão sendo destinados apenas para três Capitais: São Paulo - terra da
maioria dos Ministros do atual Governo Federal -, Salvador e Rio de Janeiro. É fato
que essas Capitais têm problemas sérios em seus aglomerados urbanos, e não somos
contrários a que sejam aquinhoadas. No entanto, o mesmo ocorre em Belo Horizonte,
Sabará, Santa Luzia, Contagem, Brumadinho, Ibirité, Ribeirão das Neves e outras
cidades da região metropolitana, onde centenas de pessoas vivem em estado precário,
pedindo recursos providenciais como esses que agora foram apresentados ao nosso
País.

Temos a notícia de que outros parlamentares mineiros se movimentam para impedir
essa injustiça para com a Capital de Minas e suas cidades coirmãs. Por isso,
acreditamos ser de fundamental importância a participação desta Casa nessa luta, que
não é só da cidade de Belo Horizonte, mas de toda a região metropolitana.

Só em Belo Horizonte existem 174 fhveias e vilas, onde moram mais de 500 mil
pessoas, sendo que mais de 300 mil estão sem esgoto sanitário. Portanto, Sr.
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Presidente, solicito que V. Exa. nomeie, com urgência, essa comissão, para que
possamos fazer coro com os diversos companheiros parlamentares que já estão em
Brasília, denunciando, mais uma vez, a discriminação para com a Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

O Deputado Dirás Pinheiro (em aparte)* - Deputado Márcio Cunha, não tive o
prazer de exercer o mandato de Vereador, como V. Exa. o fez muito bem em nossa
Capital. Parabenizo-o por seu pronunciamento, no que diz respeito ao abandono e ao
desapreço do Governo Federal para com a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Vale registrar que uma grande parcela do nosso povo encontra-se em estado de
penúria. São vilas e favelas sem rede de esgoto, sem água, sem infra-estrutura digna
de um ser humano.

E oportuno o pronunciamento de V. Exa., e tenho a certeza de que o Presidente da
Assembléia irá instituir essa comissão de Deputados com atuação na região
metropolitana- Seria oportuna urna movimentação suprapartidária, incluindo
Vereadores, Deputados Federais e Prefeitos, para tentar sensibilizar esse Governo
para os problemas e as dificuldades imensas que estamos vivenciando na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Gostaria também de solicitar a colaboração do Deputado Márcio Cunha com
relação ao meu pedido para que o Presidente da Assembléia institua uma comissão
especial a fim de rever a distribuição do JCMS e, assim, eliminar algumas injustiças
da Grande BIT, corno em Jbirité, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, enfim,  cidades que
têm muitas vilas e favelas e que passam por momentos de extrema necessidade. Muito
obrigado.

O Deputado Márcio Cunha* - Agradeço o aparte do ilustre Deputado Dinis Pinheiro
e, desde já, comprometo-me a estar com V. Exa. nessa luta pela redistribuição do
ICMS.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Nobre Deputado Márcio Cunha, quero
cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Esse é um assunto da maior importância
para os moradores da região metropolitana. Resido em Belo Horizonte há bastante
tempo, sou de Lagoa Santa e conheço profundamente os problemas da região
metropolitana. Não entendemos como pode haver esse tipo de discriminação. Qual é a
diferença da Região Metropolitana de São Paulo para a de Belo Horizonte, que tem os
mesmos problemas ou talvez maiores problemas?

E muito oportuno o seu requerimento, e gostaria de pedir ao Presidente desta Casa
que dê uma resposta o mais rápido possível, para que nós, que representamos a região
metropolitana, possamos participar dessa comissão e ir a Brasília a fim de reivindicar
a inclusão da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Queremos cumprimentar também o Deputado Dinis Pinheiro pelo pronunciamento.
E preciso constituir, com urgência, uma comissão para analisar o ICMS das cidades
da região metropolitana, que é uma região que apresenta um crescimento muito
grande, principalmente nessas áreas desprovidas de urbanização. Portanto, é
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importante a presença dessa comissão para examinar esse assunto. Muito
obrigado

O Deputado Márcio Cunha* - Nobre Deputado Fábio Avelar, agradeço o aparte.
Sr. Presidente, outro assunto que me traz a esta tribuna na tarde de hoje é a questão

do Presidente do Senado, Jáder Barbalho, que acumula a Presidência do nosso
partido. Sou um dos fundadores do PMDB de Belo Horizonte e estou nesse partido
desde então - desde que, em 1980, fizemos a fusão do PP como MDB.

Devo dizer - e tenho certeza e autoridade para isso, como um dos fundadores do
partido - que já passou da hora de Jáder Barbalho abrir mão da Presidência do nosso
partido. Mais que isso, acho que o Congresso Nacional tem toda a obrigação com a
opinião pública. E evidente que muitos querem, de certa forma, escamotear o que está
acontecendo, dizendo que um ou outro partido tem mais interesses eleitorais que o de
puramente exigir explicação quanto a essas denúncias. A bem da verdade, a
população brasileira sabe que, infelizmente, a corrupção do Governo Federal é imensa
e é um fato comprovável e incontestável. Portanto, a sociedade brasileira exige que a
CPI da Corrupção seja instaurada.

Tenho feito contatos com os nossos Deputados Federais do PMDB e pedido que
não deixem de assinar essa CPI. Ontem, a Deputada Federal Maria Elvira, em vista de
ter disputado as eleições em Belo Horizonte, solicitou licença sem remuneração para
descansar, mas fez questão de ir a Brasília para assinar o pedido dessa CPI. Tenho
certeza de que toda a Bancada do PMDB na Casa deseja que a CPI da Corrupção seja
criada, para que o Pais tenha transparência com relação a essas questões.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, estamos com o horário avançado e vemos
que não há quórum qualificado para votação. Mas gostaria, também, de dizer que o
Deputado Márcio Cunha trouxe um tema muito importante, que vem sendo discutido -
a ausência de Belo Horizonte no plano do Governo Federal. Há dois anos,
acompanhei a proposta da Prefeitura relativa à despoluição da Lagoa da Pampulha.
Pelo fato de Belo Horizonte ter apresentado um projeto bem aquém daqueles
apresentados por outras cidades brasileiras, perdeu o financiamento do banco japonês.
Perdeu para São Luís. Lamentavelmente, agora, novamente, não apresenta um projeto
para receber esses recursos

Queria falar do apreço que tenho pelo Deputado Márcio Cunha, com quem convivi
na Câmara Municipal de Belo Horizonte, quando éramos Vereadores. Dos muitos
temas importantes de que tratou, quero salientar o anel rodoviário, porque me lembro
de sua luta relacionada a essa questão. Quero ser solidário com as questões que
colocou. Se a Prefeitura não fez algo, os Vereadores, os Deputados Federais e
Estaduais e Senadores devem lutar para que Belo Horizonte seja incluída, apesar de
não haver projeto.

Embora a lei orgânica tenha dado um prazo para que Belo Horizonte regularizasse
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suas áreas de vilas e favelas e as colocasse em condições, isso não foi feito até
hoje. A todo o momento, vemos uma distância muito grande entre o discurso de Belo
Horizonte e a prática. O discurso é social, mas a prática não, porque não temos ainda
esses terrenos de vilas e favelas regularizados.

Sou favorável que se instale no País a CPI da Corrupção. O Ministério dos
Transportes, responsável pelo anel rodoviário, está ligado ao Ministério do PMDB.
Belo Horizonte está ausente desse plano. O Ministro De Angelis também é do PMDB.
Eu, Deputado do PSDB, sou favorável à instalação da CPI. Tem que se apurar tudo,
sim. E urna vergonha o que aconteceu no Senado. A violação do painel do Senado é
inaceitável.

Nesta tarde, Sr. Presidente, estou encaminhando um pedido à Mesa, para que,
imediatamente, crie urna resolução a fim de que, na Assembléia Legislativa de Minas,
extinga-se a votação secreta; que, em todos os momentos, a votação seja aberta, para
que o povo reconheça os Deputados e veja como estão votando as diversas matérias.
Estou solicitando isso à Mesa porque possui as prerrogativas de iniciar esse processo.

Espero que seja instalada a CPI da Corrupção; espero, apesar da falta de
planejamento e projeto de Belo Horizonte, que o Ministro De Angelis, do PMDB, e o
Ministro dos Transportes possam atender à população da nossa cidade e da Grande
Bil, tão necessitada; espero que o Senado, hoje presidido pelo PMDB, possa explicar
à Nação o incômodo que todos sentimos, como parlamentares, pela violação do painel
eletrônico do Senado da República. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, primeiramente, quero dizer que, em
relação à CPI da Corrupção, tirando os discursos políticos, funcionaria muito mais se
as Casas Legislativas, das Municipais à Federal, incluindo o Poder Legislativo,
cumprissem a sua flmção fiscalizadora. E lamentável o que acontece, por exemplo,
em Belo Horizonte; o Prefeito tem total domínio da Câmara. Os Vereadores que
querem investigar e cumprir o seu papel fiscalizador não conseguem, devido ao
domínio e ao poder concentrados nas mãos, neste caso, do Prefeito e do Vice-Prefeito
de Belo Horizonte.

Quero dizer que, como a Câmara não funciona em Belo Horizonte, estamos
aguardando urna resposta do Ministério Público, porque, enquanto morador e
parlamentar votado em Belo Horizonte, queremos satisfações sobre as obras feitas na
cidade, ,principalmente as da Lagoa da Pampulha, envolvendo a Andrade Gutierrez.
Estamos aguardando outros dados, para denunciar, por exemplo, a dívida absurda da
Prefeitura com a Andrade Gutierrez, que foi negociada com um valor altíssimo.

O Poder Legislativo - falamos isso como Presidente da UNALE - delegou essa
competência fiscalizadora para o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Nós,
legisladores, nos omitimos muito em relação a isso Por exemplo, acompanhamos
sempre o fato depois que acontece, ao passo que, como Poder Legislativo, deveríamos
estar fiscalizando permanentemente os órgãos do Poder Executivo. Se a Câmara e o
Senado tivessem agido dessa forma, certamente, o escândalo da SUDAM não estaria
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nas manchetes no nível de corrupção em que está hoje. Esse é o caso, também, da
SUDENE e de tantos outros atos de corrupção.

O grave problema do País é a corrupção, e o Presidente da República,
estrategicamente, errou, pois deveria ter sido o primeiro a exigir que se assinasse essa
CPI, para mostrar onde está a podridão. Assim, veremos que ela existe de alto a baixo,
de um lado a outro, como mostrou a CPI do Narcotráfico, quer a nacional, quer a
estadual, quer as municipais que aconteceram. Em toda a sociedade, em seus diversos
órgãos e estâncias, há corrupção.

Precisamos aproveitar o momento para, como legisladores estaduais, cumprir nosso
papel, não ficando, apenas, na lógica de ser Situação ou Oposição, pois,
independentemente disso, temos o dever de fiscalizar e dar à sociedade a
transparência que ela exige dos atos públicos. Além disso, temos de exigir que o
Poder Judiciário cumpra seu papel.

Já denunciamos da tribuna - e os jornais estão tratando do fato hoje - que o próprio
Poder Judiciário, encarregado de aplicar a lei, está descumprindo duas leis- Uma delas
é a estadual, sobre o selo de fiscalização: não se faz a licitação, e queremos saber o
porquê disso. A outra é a Lei n° 10.169: o prazo de 90 dias para resolver o problema
da gratuidade de certidão de nascimento e óbito já passou. O Poder Judiciário precisa
fazer uma reflexão e cumprir o seu papel, não delegando suas responsabilidades.

Hoje, então, chamaria a atenção do Poder Legislativo, por meio de suas comissões
permanentes e especiais e de suas CPIs, para que cumpríssemos o papel, e não depois-
Devemos acompanhar a execução orçamentária, principalmente no que se refere a
uma lei de nossa autoria sobre o SIAFI-Cidadão, que obriga o Governo a
disponibilizar informações, pois ela não está sendo cumprida, assim como nós não
cumprimos o nosso papel de fiscalizar o Executivo.

O Poder Legislativo precisa acordar e descobrir que seu papel fiscalizador é exigido
pela sociedade, e dele não podemos abrir mão.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, não poderia deixar de manifestar-me a
respeito desse assunto, complementando - e parabenizando - a colocação do Deputado
Miguel Martini relativa à omissão do Legislativo brasileiro frente à sua missão
principal: fiscalizar os atos do Executivo, o poder público e - por que não dizer? - a
sociedade como um todo. Estamos sendo omissos nesse papel, fazendo uma parte, e
não a tarefa completa.

Porém, todo espaço vazio é ocupado. Além do Ministério Público e dos Tribunais
de Contas, a própria imprensa tem hoje um papel significativo, que deveria estar
sendo ocupado pelo Legislativo brasileiro, seja nos municípios, seja nos Estados, seja
na União. Trata-se de reflexões que a sociedade deseja fazer, porque todos almejam
uma sociedade mais disciplinada. Por isso mesmo, o exemplo tem de partir de cima,
do poder público federal, do estadual e do municipal.

Manifesto a minha alegria, sem, contudo, deixar dúvida de que poderia estar sendo
um inocente útil para a Oposição brasileira.
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Parabenizo o Senado da República, pois completou a assinatura do pedido da

CPI da Corrupção, que, sem dúvida, será vaga, pois não tem um destino objetivo.
Talvez esse seja o grande defeito da proposição. Discordo totalmente das posições do
Governo Federal, afirmando que esta CPI atrapalhará o País. Pelo contrário, os
índices de corrupção têm sido medidos por organismos internacionais, e todos sabem
sobre as propinas que precisam ser pagas neste País para que qualquer investimento,
inclusive os privados, venha para o Brasil. Isso não é segredo para ninguém e não
atrapalhará em nada. Isso servirá para que o nosso País enfrente esse problema frente
a frente e cara a cara, a fim de que possamos ter um país mais confiável,
primeiramente, para os brasileiros e, depois, para a comunidade internacional.

Subi à tribuna para solicitar ao Presidente Fernando Henrique que não impusesse
nenhuma barreira ou dificuldade na assinatura dos Deputados Federais e dos
Senadores ao pedido da CPI. Por felicidade nossa, a 27' assinatura foi aposta naquele
documento. Torcemos para que os nossos Deputados Federais possam assinar esse
documento, a fim de que essa CPI seja mista. Assim, todos os atos de corrupção deste
País e toda essa podridão ficará exposta, para a apreciação dos brasileiros, a fim de
podermos ter uma vida digna, porque dignidade é, sobretudo, indignar-se com essa
realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente e Srs. Deputados, os nobres
Deputados oradores que me antecederam foram precisos na análise desse quadro
sombrio em que vive a Nação. Entretanto, é preciso ressaltar a posição do PPS, que,
em nível nacional, municipal e federal, tem empunhado a bandeira da moralidade.

Quando começou o movimento para a instalação da CPI da Corrupção, todos os
componentes do PPS assinaram o documento. O Presidente, Senador Roberto Freire,
empunhou a bandeira da moralidade, como vem fzendo ao longo da sua vida pública,
em defesa dos mais altos interesses da Nação, com um projeto de sua autoria que
proíbe a privatização do setor energético deste País. Por isso, temos feito o mesmo
neste Plenário.

Hoje, esta Bancada está honrada com a presença do Deputado Wanderley Ávila na
Mesa da Assembléia, engrandecendo-a. Mais urna vez, unanimemente, estamos
presentes para dizer que estamos sempre cumprindo o nosso dever como
parlamentares presentes e vigilantes dos altos interesses de Minas. Sentimo-nos
honrados por estar presentes nesta tarde, vindos do vale do Jequitinhonha; mais uma
vez, por meio de nossa voz, parlamentares, principalmente dos que foram votados no
Norte de Minas, como é o caso dos Deputados Wanderley Ávila, Marco Régis, Fábio
Avelar e Luiz Menezes, obtivemos urna conquista Hoje é um dia histórico para o vale
do Jequitinhonha. O Governo do Estado inicia, de fato, as obras de construção da
usina de Irapé, que será a redenção do vale do Jequitinhonha e, principalmente, do seu
povo, que é vocacionado para residir naquela região e cuidar da agricultura. Isso nos
enche de orgulho, satisfação e esperança. Dessa forma, o PPS continuará a fazer
política, velando pelos interesses do povo de Minas Gerais. Muito obrigado.
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O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, colegas, diante da abordagem feita

pelo nosso digno Líder Deputado Márcio Kangussu a respeito do lançamento, hoje, na
cidade de Araçuai, do projeto de construção da barragem e, conseqüentemente, da
usina de Jrapé, gostaria de me manifestar. Sou um Deputado eleito, basicamente, pelo
Sudoeste do Estado e, assim sendo, entre todos que hoje se encontravam em Irapé,
talvez fosse o mais estranho ao ambiente. Mas não o sou porque já disse, repetidas
vezes, ser contrário ao voto distrital. Acredito que o parlamentar deve representar o
seu Estado no todo. E assim me vejo nesta Casa Legislativa: eleito por uma região e
por cidades fora da região- Orgulho-me de ser o Deputado mais votado em Berilo, no
vale do Jequitinhonha, onde estabeleci uma base política não para fazer politicagem,
mas para conhecer a realidade do local.

Complemento as palavras do bravo Líder Márcio Kangussu, dizendo que me senti
deveras emocionado em Araçuaí, quando as autoridades estaduais, o Governador
Itamar Franco, o Vice-Governador Newton Cardoso, o Presidente da CEMIG, os
demais componentes da equipe da CEMIG, deram a primeira ordem de serviço, que é
o primeiro passo. E o primeiro passo significa acesso ao local da barragem. Esse
acesso é a ordem de serviço para a construção da estrada Grão-Mogol - Berilo, para
que se dê início às obras da usina. Foi com emoção que ouvi as exposições técnicas
feitas pelos Diretores da CEMIG, inclusive a exposição feita pela Secretaria da
Educação, por meio do Secretário Murílio Hingel.

Nosso aplauso ao Governador do Estado, que dá continuidade a essa obra. Iiapé
nasceu de discussões na legislatura passada, e governar com serenidade é, justamente,
dar prosseguimento. Hoje o Governo dá o passo concreto, que é a ordem de serviço
para a construção de um trecho de rodovia para que se chegue ao local da barragem.
Na verdade, a construção da barragem de l.rapé, com, praticamente, o mesmo
potencial da usina de Três Marias, da ordem de 360mW, é o passo decisivo para a
redenção do vale do Jequitinhonha. Não existem medidas iniciais de construção de
rodovias, implantação de indústrias, sem a presença do elemento vital, que é a água,
que falta no Jequitinhonha.

Faço o registro dos Deputados que lá estiveram: o Presidente da Assembléia,
Deputado Antônio Júlio; o Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade; o membro
da Mesa Deputado Alberto Pinto Coelho e os Deputados Arlen Santiago, Carlos
Pimenta, Dimas Rodrigues, Fábio Avelar, Gil Pereira, José Braga, Luiz Tadeu Leite,
Marcelo Gonçalves, Márcio Kangussu, Pedro Pinduca e este que ocupa o microfone.
Quatorze Deputados presentes, num gesto de significativo apoio e aplauso a lrapé,
redenção do vale do Jequitinhonha, que, hoje, nasce de decisão do Governo Itamar

'	Franco.
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, também quero fazer minhas as palavras

dos Deputados que me antecederam, apenas comentando que, em razão de
compromissos agendados, não pude estar presente, mas solicitei aos Deputados Fábio
Avelar e Márcio Kangussu, que é da região, que lá nos representassem.
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Queremos dizer que é motivo de alegria e satisfação termos acompanhado o

desenrolar dessa questão energética, que está na ordem do dia, em todas as
discussões. E o Governo do Estado dá um passo importante para diminuir o
sofrimento daquela região. Ali há uma população sofrida e necessitada dessas obras
não só para resolver o problema energético, mas também para alavancar o
desenvolvimento da região.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também não poderia
deixar de dizer da nossa satisfação e, até mesmo, da nossa emoção por ter participado
desse ato solene de autorização do inicio das obras de tamanha importância para o
vale do Jequitinhonha.

Como disse o Deputado Marco Régis, é importante para nós, parlamentares, termos
o conhecimento e a visão de todo o Estado.

Sou um Deputado votado, especificamente, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, mas, em Minas Gerais, tive a honra e o orgulho de também ser votado em
todo o vale do Jequitinhonha, numa votação expressiva. E um vale que tive a
oportunidade de conhecer profundamente, como engenheiro, por meio da COPASA,
conhecendo várias e várias cidades, e com voto majoritário em muitas delas.

Portanto, hoje pude testemunhar a satisfação e a alegria de toda a população da
região. Tive a oportunidade de verificar a grandeza da obra, que envolverá recursos da
ordem de R$500.000.000,00 e teve uma maneira inovadora do Governo do Estado: a
COPASA participando do empreendimento com 20%, a CEMIG participando com
70% e a iniciativa privada com 10%.

Não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade para dizer que o
Governador Itamar Franco entregou, naquela solenidade, simbolicamente, um projeto
de lei a esta Casa, nas mãos do Presidente Deputado Antônio Júlio, que, após a sua
aprovação, autorizará o Governo a participar do empreendimento com
R580.000.000,00, num total de R5500M00000,00, para que seja viável sua
realização.

Aproveito essa oportunidade para fazer um apelo a todos os Deputados votados
naquela região e, até mesmo, aos que ali não foram votados: que aprovem esse
projeto, porque ele será um marco definitivo no desenvolvimento do vale do
Jequitinhonha. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência não poderia deixar de agradecer as palavras
elogiosas do Líder do nosso partido, o PPS, Deputado Márcio Kangussu, referentes à
nossa pessoa- Da mesma forma, não poderia deixar de registrar a presença maciça e
marcante da Bancada do PPS, em sua totalidade, ao término desta reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a reunião especial de amanhã,
dia 19, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a reunião
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ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA p REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

4912001
Às quinze horas e vinte minutos do dia vinte e oito de março de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Kangussu, Doutor Viana e
Ermano Batista, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar proposições da
Comissão e passa a Presidência ao Deputado Doutor Viana para apresentar
requerimento de sua autoria em que solicita sejam convidadas a participar de reunião
da Comissão as autoridades que menciona. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. Ao retomar a Presidência, o Deputado Márcio Kangussu indaga aos
senhores Deputados se há alguma matéria para ser apresentada nesta fase. Nada mais
havendo a ser tratado, e cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
Márcio Kangussu, Presidente - Doutor Viana - Antônio Carlos Andrada.

ATA DA 58t REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de abril de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, Jorge
Eduardo de Oliveira, Chico Rafael e Kemil Kuinaira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, estando presentes também os Deputados
Agostinho Patnis, Aílton Vilela, Bilac Pinto, Mauro Lobo, Ainbrósio Pinto, Dalmo
Ribeiro Silva, Márcio Kangussu e Marco Régis, o Presidente, Deputado Dimas
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Kemil Kuniaira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a dar posse ao Vice-Presidente da Comissão,
Deputado Chico Rafael, apreciar matérias constantes na pauta e a discutir, em
audiência pública, o fechamento da fábrica da Parmalat na cidade de Itamonte e a
necessidade de equiparação da alíquota incidente sobre o leite no Estado, 12%, com a
cobrada em outros Estados, 7%. A seguir, o Presidente empossa o Vice-Presidente e
passa à leitura do oficio do Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Aguas
Formosas, que encaminha Oficio n°60/2001, do comandante local da Policia Militar,
que solicita providências a fim de solucionar o clima de tensão gerado nesse
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município com a deflagração de movimento do MST; e do fax do Gerente
Industrial da Parmalat, que dispõe sobre os motivos que levaram a empresa à decisão
de fechar a fábrica, em Itamonte. Logo após, o Presidente redistribui o Projeto de Lei
n° 1.327/2000, de autoria do Deputado Dimas Rodrigues, ao Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira, que solicita prazo regimental para emitir seu parecer para o 1° turno. A
Presidência retira de pauta o Requerimento n° 2.042/2001, de autoria do Deputado
João Batista de Oliveira. Em seguida, o Presidente registra a presença dos Srs.
Gemido José Gomes, Secretário Adjunto de Administração Tributária, e Marcos
Afonso Marciano de Oliveira, Superintendente da Legislação Tributária, da Secretaria
de Estado da Fazenda; Almir José Meireles, Diretor-Presidente da Associação
Brasileira de Leite Longa Vida - ABLV -; Ney Romanelli, Prefeito Municipal de
Itamonte; José Pereira Campos Filho, Diretor-Presidente da Itambé; os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência registra, ainda, a presença dos Srs.
José de Oliveira Leite, Márcia Moraes Morta Fernandes, Adelson Buitrago, Braz
Nicolau dos Santos, Donizete Terêncio da Fonseca, José Romaneili Neto, Luiz
Fernando Santos Batista e Marcos Tridon de Carvalho, Vereadores de Itamonte:
Marcelo Pinto, Sebastião Gonçalves de Oliveira, da EPAMIG; Márcio Carvalho
Rodri gues, da FAEMG; Alberto Adhemar do Valle Júnior e Celso Costa Moreira, do
SILEMG; José Pereira Campos Filho, da Itambé; Maria do Céu Paixão Kupidlowski,
do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais; Newton Pireg
Muller e José Ferreira Pinto, da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de
Alimentação de Minas; Lziciana Mundim de Mattos Paixão e Edwaldo Almada de
Abreu, da FIEMG; Yuri Carvalho Machado e Ivam Sumas de Oliveira, da Embaré
Industria Alimentícia S.A., e Hudson Valadares Moreira, do INDI. Os Deputados
Chico Rafael e Dalmo Ribeiro Silva, autores dos requerimentos que originaram essa
audiência pública, tecem suas considerações iniciais. A seguir, os expositores
discorrem sobre o tema em questão e se envolvem em amplo debate com os demais
participantes, conforme consta nas notas taquigráficas. São aprovados requerimentos
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja formulado apelo ao
Secretário da Fazenda para conceder regime especial, relativo à cobrança de ICMS,
ao setor de laticínios de Minas, por um período mínimo de seis meses; seja promovida
audiência pública da Comissão na cidade de Itamonte para dar prosseguimento às
discussões sobre o fechamento da fábrica da Pannalat; Dimas Rodrigues da Silva, em
que solicita sejam discutidas medidas preventivas contra a Sigatoka Negra, que
ameaça a produção de bananas nos projetos irrigados do Norte de Minas; Ermano
Batista em que solicita seja promovida audiência pública da Comissão no Município
de Itumiritinga para discutir questões relacionadas com a posse de terra; e João
Batista de Oliveira em que solicita seja promovida audiência pública da Comissão
para debater as conseqüências da crise da cultura cafeeira para o Estado e as
alternativas para recuperação do consumo no mercado interno; seja formulado apelo
ao Governador para que determine a formação de um grupo de trabalho com
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representantes de entidades que menciona, para promover estudo comparativo do
ICMS sobre produtos agropecuários, em Minas e em outros Estados, e propor
incentivos ao agronegócio mineiro, e seja discutido, em audiência pública, o
Programa PAP implementado pela SUDENOR. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Kemil Kumaira - Jorge Eduardo

de Oliveira.
ATA DA 30a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às dez horas e trinta minutos do dia dez de abril de dois mil e um, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende e Durval Ângelo. Encontra-se
presente também o Deputado Adelmo Leão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e procede à leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir as lideranças do MST
envolvidos na tentativa de ocupação da fazenda do Embaixador Paulo Flecha de Lima
e convida a compor a mesa o Cel. Rúbio Paulino Coelho, Coordenador do Gabinete
Militar do Governador; o Cel. José Pimentel de Souza; Dr. Gilvan Alves Franco,
Procurador de Justiça; o Dr. Marcelo Rezende, Superintendente Fundiário do ITER;
Wanderlei Martini, da direção estadual do MST, e Jorge Augusto Xavier, da liderança
do MST, do Noroeste de Minas. A seguir, o Presidente, na qualidade de autor do
requerimento que originou esta audiência pública, tece considerações a respeito do
assunto e , logo após, passa a palavra aos membros da mesa e ao Deputado Durval
Angelo para suas exposições, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encena os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Durval Angelo - Elbe Brandão.

ATA DA 572 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As quinze horas do dia dez de abril de dois mil e um comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, AlIton Vilela e Pedro Pinduca, membros
da supracitada comissão. Havendo número regimental e estatando presente, também,
o Deputado Carlos Pimenta. o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pedro Pinduca,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião tem por
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finalidade discutir, em audiência pública, a proposta do Governo Federal de
extinguir a SUDENE e apreciar a matéria constatnte na pauta. O Presidente registra a
presença dos seguintes convidados: Srs. Roberto Amaral, Diretor Regional da
SUDENE, em Montes Claros; Rômulo Fontes e Emílio Rodrigues Botelho,
representantes do Presidente do INDI; Prefeitos Municipais de Luisburgo e de Virgem
da Lapa. A Presidência procede à leitura do noticiário do IBAM n° 423, referente ao
mês de fevereiro de 2001. O Presidente designa o Deputado Ailton Vilela para relatar,
no 1° turno, o Projeto de Resolução n° 1.45512001, do Deputado Durval Angelo.
Encerrada a P Parte da Reunião, a Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia e
submete a votação, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 2.083/2001, do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, e 2.089/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, os
quais são aprovados. Passando-se à fase de exposição, o Deputado Duas Rodrigues,
autor de requerimento que motivou esta audência pública, tece comentários iniciais
sobre o tema. Em seguida passa a palavra ao Sr. Roberto Amaral, Diretor Regional da
SUDENE, que discorre sobre o assunto e se envolve em amplo debate com os
Deputados e os demais convidados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Encerrada essa fase, o Deputado Dunas Rodrigues passa a Presidência ao Vice-
Presidente, Deputado Aílton Vilela, e apresenta requerimento solicitando a presença
do Superintendente Regional do INSS, do Presidente da Associação Mineira de
Assistência aos Municípios e de representantes das Associações de Municípios do
Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha, em reunião desta Comissão, para discutir
a situação de inadimplência dos municípios mineiros com o INSS. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado Dimas
Rodrigues informa que os assuntos discutidos na reunião se encontram registrados nas
notas taquigráficas, agradece o comparecimento dos parlamentares e dos convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina  a
lavntura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2001.
Ailton Vilela, Presidente - Paulo Piau - Pedro Pinduca.

ATA DA 642 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às dez horas e quinze minutos do dia onze de abril de dois mil e um, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este ao Deputado João Paulo, por indicação da Liderança do PSD) e
Doutor Viana (substituindo o Deputado Anderson Adauto, por indicação da Liderança
do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes- A Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à discussão e votação de proposições que dispensam a
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apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência informa o recebimento do
Requerimento n° 2.032/2001, cuja apreciação prescinde de parecer. Após, os
Deputados presentes tecem considerações sobre essa proposição. Posto em votação, é
o requerimento rejeitado. A Presidente passa à discussão e votação de proposições da
Comissão e transfere a Presidência ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para apresentar
requerimentos em que solicita seja realizada reunião conjunta das Comissões de
Defesa do Consumidor e de Saúde, destinada a debater, com os convidados que
menciona, o uso de medicamentos que causam riscos à saúde e lesam os direitos do
consumidor; e seja realizada reunião com a participação de representantes de
entidades civis para debater o racionamento de energia elétrica motivado pela redução
dos níveis de água nas barragens hidrelétricas e as possíveis conseqüências dessa
medida para os consumidores. Submetidos a votação, são os requerimentos
aprovados. A Deputada Maria José Haueisen reassume a direção dos trabalhos.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Anderson Adauto.

ATA DA 15' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE
Às quinze horas e quinze minutos do dia onze de abril de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados }-lely Tarqiiínio, Edson Rezende,
Adelino Carneiro Leão, Rêmolo Aloise e Doutor Viana (substituindo este ao
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Aureliano Gonçalves Santos,
Diretor de Execução e Acompanhamento ao SUS; Rosa Maria da Conceição e Silva,
responsável pela Central de Assistência Farmacêutica da Secretaria da Saúde; Sônia
Lúcia Cardoso Suignard, ex-Diretora Hospitalar da FHEMIG; e Maria Celeste
Cardoso Pires, Diretora da Superintendência Central de Administração de Materiais
da Secretaria de Recursos Humanos e Administração. Os depoentes se apresentam,
fazem suas considerações iniciais e, em seguida, respondem a perguntas dos
Deputados Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Hely Tarqüinio. Na fase de
discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado Edson RezendeRezende
apresenta requerimentos nos quais solicita sejam pedidas ao Secretário de Recursos
Humanos e Administração informações a respeito de contratos administrativos do
Estado, da quantidade de funcionários terceirizados no Estado, do pessoal efetivo na
Secretaria da Saúde e de concursos previstos pela Secretaria nas diversas áreas;
informações também acerca de recursos gastos e servidores treinados e capacitados,

H
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com indicação do número de efetivos, de servidores de função pública e
contratados por meio de contratos administrativos e documentos contendo a
identificação da área cedida à SOECS em 1998, por meio de termo de cessão de uso;
a identificação do proprietário da área e a identificação da situação atual do imóvel. O
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento no qual pede sejam
solicitadas ao Diretor da Fundação Ezequiel Dias cópias dos seguintes processos: a)
Dispensa de Licitação n° 17/99 - aquisição de fitas de alumínio - Empenho n° 1391 -
Bafema S.A.; b) Dispensa de Licitação n° 29/99 - aquisição de fitas de alumínio -
Empenho n° 1940 e 1941 - Bafema S.A.; c) Dispensa de Licitação n° 5/99 - aquisição
de fitas de alumínio - Empenho n° 606 - Bafema S.A. e d) processos de licitação e
processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação para aquisição de fita de
alumínio, referentes ao ano de 2000. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
os requerimentos aprovados. A Sra. Maria Celeste Cardoso Pires entrega documentos
à Presidência, que determina sejam anexados aos autos. O Presidente informa que o
teor da reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a colaboração dos convidados, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
Hely Tarqüíno, Presidente - Adelino Carneiro Leão - Edson Rezende - Sebastião

Navarro Vieira.
ATA DA 15' REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO FUNDO SOMNA

Às quinze horas do dia dezessete de abril de dois mil e um, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, João Paulo, Anderson Adauto e Carlos
Pimenta (substituindo este ao Deputado Amilcar Martins, por indicação da Liderança
do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Anderson Adauto, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar proposições da Comissão e
procede à leitura da seguinte correspondência: ofícios do ex-Prefeito Municipal de
Pará de Minas, Sr. Silésio Mendonça, solicitando que seja ouvido nesta CPI, a fim de
prestar esclarecimentos referentes às obras do Projeto SOMMA no Município de Pará
de Minas; do Centro de Estudos Cívicos de Conselheiro Lafaiete, encaminhado ao
Deputado João Paulo, solicitando investigação e fiscalização nas obras efetuadas em
Conselheiro Lafaiete; do Secretário de Governo de Frutal, Sr. Linoberques Luiz da
Costa, encaminhando a medição 13/A, solicitada pela Comissão quando em visita a
esse município; do Prefeito Municipal de Itajubá, Sr. José Francisco Marques Ribeiro,
encaminhando documentos referentes ao contrato assinado com a empresa Aterpa
Ltda., que realizou obras de pavimentação e drenagem de mas em vários bairros desse
município, utilizando recursos do Fundo SOMMA; do Prefeito Municipal de União
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de Minas, encaminhando documentação para apuração de possíveis
irregularidades em obras realizadas nesse município, envolvendo superfaturamento,
obras inacabadas e de má qualidade; do Presidente do RDMG, Sr. José Pedro
Rodrigues de Oliveira, encaminhando documentação solicitada; do Vereador Alcides
Dornelas e do ex-Vereador Marcos Remis dos Santos, apresentando denúncia de
irregularidades no uso de recursos do Projeto SOMMA no Município de Patrocínio,
com referência aos Contratos n°s 074037, 074038, 074239 e 074496, à Carta-Convite
n° 046199, ao Projeto n° 074213 e a projeto de canalização. E aprovado, com voto
contrário do Deputado Carlos Pimenta, requerimento do Deputado Anderson Adauto,
em que pede seja solicitado ao Governador do Estado que não sancione a proposição
de lei que trata da extinção do Fundo SOMMA, em razão da edição de medida
provisória que autoriza a cooperação financeira entre os entes federados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada em
18/4/2001, às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - Anderson Adauto - Luiz Fernando Faria - João Paulo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 163/2000

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Presidente da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Relatório
Por meio da Mensagem n° 16312000, o Governador do Estado submeteu a esta

Casa, em obediência ao disposto no art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado, o
nome do Sr. Ivon Borges Marfins, indicado para o cargo de Presidente da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, c/c o art. 146, do
Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública do indicado, que respondeu
satisfatoriamente às questões formuladas pelos Deputados.

O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja direção foi
indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios legais exigidos para ocupação do
cargo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Ivon Borges Martins

para Presidente da PEAM.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
Bilac Pinto, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Amilcar Martins.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.854/2001
Mesa da Assembléia

Relatório



488
De iniciativa do Deputado Durval Angelo, o requerimento em tela pleiteia seja

encaminhado oficio ao Poder Executivo, pedindo-lhe informações sobre o contrato de
comodato celebrado entre o Estado e o América Futebol Clube, cujo objeto é o
Estádio Independência, e solicitando, ainda, a remessa de cópia do referido contrato a
esta Casa e informações sobre o cumprimento de cláusulas contratuais pelo clube,
principalmente no tocante à prática de "shows" de música.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 22/2/2001, foi o requerimento
encaminhado a este órgão colegiado , a que compete emitir parecer sobre a matéria,
conforme dispõe o art. 79, VIU, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame insere-se no âmbito da competência da Assembléia

Legislativa, por força de dispositivos constitucionais (art. 54, § 2° e 3 0, da
Constituição mineira) que lhe outorgam a faculdade de pedir informações aos Chefes
dos órgãos do Estado, inclusive os da administração indireta, estando a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa sujeitas à
penalização.

Tal prerro gativa está estribada na competência deste parlamento de exercer o
controle dos atos do Poder Executivo, garantindo que este paute suas ações pelos
princípios conformadores da administração pública, enunciados no art. 37 da
Constituição da República e no art. 13 da Carta Magna mineira, quais sejam a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Ressalte-se
que a conduta do administrador público em desrespeito a esses preceitos enquadra-se
nos denominados atos de improbidade, previstos em lei federal, ficando sujeitos à
fiscalização deste Poder.

E com esse espírito que o Deputado Durval Angelo deseja tomar conhecimento do
contrato de comodato, assinado pelo América Futebol Clube, tendo como objeto o
Estádio Independência, verificando o cumprimento das condições impostas no
instrumento assinado pelas partes, principalmente no que se refere aos "shows" de
música ali realizados.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 1.854/2001 na

forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de abril de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto Coelho - Ivo

José - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.948/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Sargento Rodrigues, por meio da proposição em tela, solicita ao
Presidente desta Casa que encaminhe oficio ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais - IO-MG -, solicitando informações acerca do montante de
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crédito, em razão de inadimplência, referente a serviços gráficos e publicações
realizados para os órgãos do Estado e para terceiros, sobre as providências que vêm
sendo tomadas para a sua cobrança e sobre os casos em que são concedidos descontos
ou gratuidade na prestação de serviços gráficos e publicações ou assinaturas.

Publicada a matéria em 9/3/2001, vem a este órgão colegiado para receber parecer,
conforme o estabelecido no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição mineira, no art. 54, § 3°, assegura à Assembléia Legislativa, por

meio de sua Mesa Diretora, encaminhar pedido escrito de informação a dirigente de
entidade da administração indireta, acrescentando que a recusa ou o não-atendimento
no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

A Imprensa Oficial, autarquia integrante da administração indireta do Estado,
sujeita-se ao controle externo exercido pela Assembléia Legislativa, e o pedido de
informações é um dos meios de que dispõe este parlamento para exercê-lo, sem o
auxilio do Tribunal de Contas.

Argumenta o autor da matéria que a sua indagação decorre da necessidade de
verificar se a autarquia opera de forma eficiente, produzindo serviços de maneira
econômica, possibilitando a existência de recursos excedentes para investimentos.
Acrescenta que ouviu falar de renúncia de receita por parte do órgão relativa a
descontos ou isenção de pagamento de publicações ou de assinaturas, sendo
importante que, sobre isso, sejam prestados esclarecimentos a este Poder,
principalmente, em face da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A princípio, a isenção de pagamento - note-se bem - é concedida, apenas, às
associações comunitárias e às entidades filantrópicas para publicações no jornal
"Minas Gerais", por determinação da Lei n° 10.461, de 28/2/91, além de estar inserta
no na 102 da Lei ri' 11.050, de 19101/93, norma semelhante, que transcreveremos a
seguir:

"Art. 102- O jornal "Minas Gerais, órgão oficial dos Poderes do Estado, reservará,
em cada edição, espaço de até l(uma) página para a publicação gratuita de extratos de
associações comunitárias e de entidades sem fins lucrativos, inclusive as religiosas.

Parágrafo único - Os extratos a que se refere este artigo serão encaminhados à
publicação pela Mesa da Assembléia Legislativa por solicitação de membro do Poder
Legislativo.".

Assim, com relação à renúncia de receitas, temos de ponderar que foi autorizada
pela própria Assembléia Legislativa, quando da tramitação das matérias referentes à
Imprensa Oficial nessa casa. Resta-nos, apenas, inquirir sobre os casos de
inadimplência e as medidas tomadas para a cobrança dos créditos mencionados, razão
pela qual apresentaremos substitutivo à proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.94812001, na
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forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja

encaminhado oficio ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
- IO-MG - a fim de que informe a esta Casa o total de recursos concernentes à
prestação de serviços gráficos, a publicações e assinaturas devidos a essa autarquia
pelos inadimplentes e as providências que estão sendo tomadas para a sua cobrança.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de abril de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.018/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a
proposição em tela solicita seja encaminhado oficio ao Diretor-Geral do DER-MG
pedindo relação dos convénios e contratos assinados pelo referido órgão a partir de
janeiro de 2000.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" em 24/3/2001 e, a seguir,
encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber parecer , conforme estabelece o
arr. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O dispositivo regimental que dispõe sobre o encaminhamento de matéria a este

órgão colegiado confere-lhe a atribuição de emitir parecer sobre os pedidos de
informações às autoridades estaduais quanto a fato relacionado a matéria legislativa
em trâmite ou sujeito a controle e fiscalização da Assembléia Legislativa. A
proposição em análise se insere no âmbito do controle que este parlamento deve
exercer sobre o Poder Executivo, essencial para garantir a retidão dos atos de governo
e que desponta como limitação do exercício da autoridade pública, a fim de que esta
se paute pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.

E com essa intenção que membro desta Assembléia quer tomar conhecimento de
todos os convênios e contratos firmados pelo DER-MG a partir de 2000, inclusive
com os municípios mineiros, principalmente porque tais ajustes prevêem a gestão
associada da coisa pública e permitem a transferência de encargos, serviços, pessoal e
bens de uma pessoa jurídica para outra, a fim de assegurar a continuidade dos serviços
transferidos.

E importante trazer à colação a Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que, além de
disciplinar os contratos firmados pela administração pública, determina a aplicação de
suas disposições, no que couber, aos convênios celebrados por seus órgãos e
entidades, obrigando-os, na qualidade de repassadores, de dar ciência, após a
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assinatura do convênio, de sua existência à Assembléia Legislativa, cabendo ao
Tribunal de Contas, como órgão auxiliar do Poder Legislativo, apreciar a
legitimidade, economicidade e legalidade dos instrumentos de cooperação entre os
entes federados e entre estes e os particulares. Vale lembrar que o estatuído pela
referida lei federal é de observância obrigatória para todos os entes da Federação.

Por esse motivo, entendemos que o pedido de informações deve ser endereçado ao
Presidente do aludido Tribunal, pois, além da necessária publicação dos instrumentos
de cooperação no órgão oficial do Estado, estes já devem ter sido encaminhados, para
avaliação, àquela Corte de Contas, encontrando-se à disposição desta Casa. Em
função desse entendimento, apresentamos, a seguir, emenda à proposição.

Conclusão
Mediante o aludido, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.018/2000 com a

Emenda a° 1, a seguir apresentada.
EMENDA No 1

Substitua-se a expressão: "ao DER-MO" por "ao Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de abril de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto Coelho - Ivo

José - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.019/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Transportes,
Comunicação e Obras Públicas solicita ao Presidente da Casa seja endereçado ao
Diretor-Geral do DER-MO pedido de informações sobre a existência de convênio
firmado com Furnas Centrais Elétricas S.A. para construção da estrada que liga o
Município de Liberdade ao de Bocaina de Minas.

Após sua publicação no diário oficial, ocorrida em 24/3/2001, o requerimento foi
encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber parecer, conforme preceitua o
art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A apresentação do requerimento configura legítimo exercício do papel do legislador

de exercer controle externo sobre atos do Poder Executivo, controle esse que deve
levar em consideração não só o aspecto político, como também os princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Corroborando essa afirmação, encontramos - só para citar dois dispositivos da
Constituição mineira -, o § 3° do art. 54, segundo o qual, a Assembléia Legislativa,
mediante sua Mesa, poderá encaminhar pedido de informação às autoridades
estaduais; e o art. 74, por afirmar que o controle externo, a ser exercido pelo
parlamento, abrange as fiscalizações contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado.
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Em que pese à licitude da proposição no que se refere à iniciativa, devemos

trazer à baila a Lei n° 8.666, de 2 1/6/93, que, além de disciplinar contratos firmados
pela administração pública, determina a aplicação de suas disposições, no que couber,
aos convênios celebrados por seus órgãos e entidades, obrigando-os, na qualidade de
repassadores, a dar ciência, após a assinatura do convênio, de sua existência à
Assembléia Legislativa, cabendo ao Tribunal de Contas, como órgão auxiliar do
Poder Legislativo, apreciar a legitimidade, a econoinicidade e a legalidade dos
instrumentos de cooperação entre os entes federados e entre estes e os particulares.
Vale lembrar que o estatuído pela referida lei é de observância obrigatória para todos
os entes da Federação.

Por esse motivo, entendemos que o pedido de informações deveria apropriadamente
ser endereçado ao Presidente do aludido Tribunal, pois, além da necessária publicação
desses instrumentos de cooperação no órgão oficial do Estado, já devem ter sido
encaminhados para avaliação, a essa Corte de Contas, encontrando-se à disposição
desta Casa. Em vista desse entendimento, apresentamos emenda à proposição.

Conclusão
Em face do aludido, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.019/01, com a

seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Onde se lê "ao DER-MG", leia-se "ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de abril de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.020/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas solicita seja
encaminhado oficio ao Comandante do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual,
solicitando-lhe que informe a forma de fiscalização realizada em território mineiro
nos últimos doze meses e as empresas que foram flagradas com irregularidades?

Publicada em 24/3/01, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer,
nos termos do art. 79, VIU, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O transporte rodoviário de produtos perigosos é regulamentado pelo Decreto n°

96.044, de 18/5/88, assinado pelo Ministro dos Transportes, no qual estão
estabelecidos os critérios, os deveres, as obrigações do transportador, bem como as
penalidades em caso de seu descumprimento.

A fiscalização para a fiel execução do referido ato normativo e de suas instruções
complementares incumbe ao Ministério dos Transportes, sem prejuízo da
competência das autoridades com jurisdição sobre a via onde transite o veiculo
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transportador. Em nosso Estado, compete à Polícia Militar, por meio de seu
Batalhão de Policia Rodoviária.

A fiscalização, a bem da verdade, é o exercício do poder de polícia conferido à
administração pública e que se resume na "supremacia geral que o Estado exerce em
seu território sobre todas as pessoas, bens, atividades, supremacia que se revela nos
mandamentos constitucionais e nas normas de ordem pública, que a cada passo
opõem condicionamentos e restrições dos direitos individuais em favor da
coletividade" (Hely Lopes Meireles. Direito Administrativo Brasileiro. 16 ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, p.11 1).

O poder de policia é exercido sobre o impulso do poder discricionário. A
administração deve, no exercício dessa faculdade, estabelecer a sua periodicidade e
extensão levando em consideração o interesse público. Daí a edição do referido ato
normativo condicionando a forma e a periodicidade da fiscalização. O agente
administrativo fica jungido à conduta prescrita pela norma e, nessa hipótese, o poder
de polícia toma-se vinculado e o agente fiscalizador não encontra espaço para
escolha.

Assim, a forma de fiscalização a que se sujeita o transportador de cargas perigosas,
(uma das questões argüidas na proposição em tela), compreende, conforme disciplina
o art. 41 do Regulamento, o exame dos documentos de porte obrigatório, a adequação
dos rótulos e etiquetas das embalagem ao produto especificado no documento fiscal e
a verificação da existência de vazamento no equipamento de transporte de carga a
granel e, em se tratando de carga fracionada, sua arrumação e estado de conservação
das embalagens.

Conhecendo, portando, a norma legal que dispõe sobre a forma de fiscalização,
consideramos inoportuno o envio do pedido de informação da maneira como foi
redigido. Em vista disso, apresentamos substitutivo à matéria para dar redação mais
apropriada ao pedido de informações em questão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.020/2001 na

forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N°1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas solicita a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de
informação sobre quais as empresas de transporte rodoviário de produtos perigosos
foram autuadas nos últimos 12 meses, nas estradas sob jurisdição da Policia
Rodoviária Estadual, por conduzir cargas de maneira irregular.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de abril de 2001.
Antônio Júlio, Presidente e relator - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres

- Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente despachou, em 18/4/2001, a seguinte comunicação:
Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.

Flávio Renan Xavier, ocorrido em 16/4/2001, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA 233a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/4/2001
Presidência dos Deputados João Pinto Ribeiro e Sávio Souza Cruz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: l Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagem no 19012001 (encaminha o Projeto de Lei n°
1.498/2001), do Governador do Estado - Oficios - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição ri 0 5312001 -
Projetos de Lei n°s 1.499 a 1.501/2001 - Requerimentos n°s 2.136 a 2.138/2001 -
Requerimento do Deputado João Leite - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de

Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alencar da Silveira
Júnior - Ainbrásio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Cabo Morais - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
Olívia - Miguel Martini - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Pinto Ribeiro) - As 14h15min, a lista de

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

Ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Sebastião Navarro Vieira, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM No 190/2001*
Belo Horizonte, 18 de abril de 2001.
Senhor Presidente,
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Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembléia Legislativa, em regime de urgência, o projeto de lei anexo, que autoriza o
Estado de Minas Gerais a destinar recursos provenientes de dividendos e/ou juros
sobre o capital próprio recebidos da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
-, para implantação da Usina Hidrelétrica de hapé e dá outras providências.

O objetivo da presente proposta legislativa é viabilizar economicamente a
construção e a implantação da Usina Hidrelétrica de Irapé, cuja concessão pertence à
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -, sociedade de economia mista
controlada pelo Estado de Minas Gerais.

A Usina Hidrelétrica de Irapé será construída no rio Jequitinhonha. nos Municípios
de Berilo e Grão-Mogol, sendo que os seu reservatório irá abranger os Municípios de
Botumirim, Cristália, José Gonçalves de Minas. Leme do Prado e Turmalina.

A usina está projetada para uma capacidade instalada de 360mW, nos termos do
contrato de concessão firmado entre a CEMIG e a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL -,em fevereiro de 2000.

A região em que estará localizada a usina de Jrapé, o Vale do Jequitinhonha, é,
ainda hoje, uma das mais carentes do Estado de Minas Gerais, apresentando uma
grande deficiência de infra-estrutura para a sustentação de seu desenvolvimento,
destacando-se, sobremaneira, a inexistência de recursos que permitam a
disponibilização regular do primordial e vital insumo para a existência da vida: a
água.

O regime de chuvas da região, alternando períodos de seca e cheias eventuais,
contribui para tomar esse quadro ainda mais critico.

Destaca-se, também, que aquela região não dispõe de fontes próprias de geração de
energia elétrica. A eletricidade chega à região após percorrer um longo caminho por
linhas de transmissão e de distribuição, resultando em perdas elevadas e, muitas
vezes, exigindo investimentos significativos para a manutenção de níveis de qualidade
aceitáveis do fornecimento de energia elétrica.

Nesse quadro, a construção da usina de Irapé naquela região em muito contribuirá
para minorar as deficiências apontadas, já que, do ponto de vista social, a implantação
da usina irá atuar como um catalisador, auxiliando a promoção do seu
desenvolvimento, com interferências altamente positivas nas ações governamentais
direcionadas ao crescimento regional, no fomento das atividades econômicas e na
atração de indústrias e agroindúsfrias, como decorrência direta da disponibilização de
mais energia elétrica, o que propiciará a melhoria do nível de qualidade de vida da
população.

Destacam-se alguns beneficios que advirão já na fase de implantação do
empreendimento para a região:

- o incremento das atividades econômicas locais, devido ao aumento de demanda
por bens e serviços;

- a possibilidade de atração de outros recursos para a região, quer privados, quer
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públicos;
- a criação de travessia do rio Jequitinhonha, através da utilização compartilhada,

pela população e pelas empresas construtoras, das vias de acesso à obra, permitindo o
tráfego de veículos e maior mobilidade das pessoas, com o conseqüente estreitamento
da integração entre as populações e as atividades económicas das duas margens;

- o aumento da arrecadação de imposto municipal (ISS);
- a geração de certa de 1.700 (um mil e setecentos) postos de trabalhos diretos.
A usina em si, uma vez em operação, terá impactos regionais altamente positivos,

entre os quais podem ser citados os seguintes:
- a regularização do rio Jequitinhonha, o que assegurará maior volume de ánua nas

estações secas e redução de impactos nocivos das cheias;
- o aumento de disponibilidade e qualidade de energia elétrica no Vale do

Jequitinhonha, transformando-o em região exportadora de energia;
- a melhoria na qualidade da água a jusante da barragem, assegurada pela formação

do reservatório;
- a possibilidade de implantação de atividades de turismo e lazer com a formação do

reservatório, tanto para a população quanto para visitantes;
- a implantação de nova travessia do rio Jequitinhonha, com todos os benefícios já

citados anteriormente;
- o incremento substancial na geração de receitas nos sete municípios que terão

áreas afetadas com formação do reservatório, através do recebimento de compensação
financeira;

- o aumento de arrecadação por via de transferência do JCMS.
A implantação da usina de Irapé deverá, ainda, contribuir para a redução do

processo migratório da população local, considerando as oportunidades que serão
criadas para o aumento da renda individual e familiar da região.

Não obstante, a construção da usina de Irapé, impõem à CEMIG e ao Estado de
Minas Gerais desafios de natureza econômica e financeira que exigem soluções
singulares, haja vista as características técnicas do projeto, destacando-se a topografia
e hidrologia locais, os aspectos de engenharia envolvidos na construção de uma
barragem com mais de 200 (duzentos) metros de altura e as necessidades de prover
uma malha viária para o acesso ao canteiro de obras, fatores que determinam um
baixo retomo financeiro para o empreendimento.

Este quadro de dificuldades está, pois, a exigir do meu Governo e da direção da
CEMIG a proposição de uma solução que viabilize financeiramente a implantação da
usina de Irapé, com a participação do Estado de Minas Gerais, através da destinação
de recursos, a findo perdido, no montante de RSSO milhões, provenientes,
exclusivamente, de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio recebidos da
CEMIG.

Contudo, somente a participação do Estado não assegura, por si e de imediato, a
quantidade de recursos necessários à CEMIG para a implantação do empreendimento,
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cujos investimentos totais estão estimados em R8540 milhões, o que requer a
busca de fontes alternativas, como o FINOR - Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste, já que o projeto foi enquadrado na área da SUDENE - Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste.

A utilização de recursos do FINOR somente é factível, entretanto, em
empreendimentos privados, e, se tal fonte de recursos mostrar-se indispensável para a
CEMIG como forma de viabilizar financeiramente o empreendimento, não poderá o
Governo do Estado de Minas Gerais fintar-se a considerar tal alternativa.

Esta contingência impõe, por isso mesmo, a necessidade de que a autorização
legislativa ora solicitada contemple a possibilidade de o empreendimento de lrapé vir
a ser implantado e explorado com a participação majoritária da iniciativa privada,
através de sociedade específica a ser constituída pela CEMIG com parceiro escolhido
em processo de licitação.

São as razões que me conduzem a submeter ao exame e deliberação dessa egrégia
Assembléia Legislativa o anexo projeto de lei, que permitirá ao Governo do Estado e
à CEMIU viabiizarem a implantação de tão importante projeto para a região do Vale
do Jequitinhonha e para Minas Gerais.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão de meu elevado apreço e
especial consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.498/2001

Autoriza o Estado de Minas Gerais a destinar recursos provenientes de dividendos
e/ou juros sobre o capital próprio recebidos da Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG -, para a implantação da Usina Hidrelétrica de Irapé e dá outras
providências.

Art. 1° - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a destinar recursos, a fundo
perdido, no montante de R$80.000.000,00, provenientes de dividendos e/ou juros
sobre o capital próprio referentes à sua participação acionária na Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG -, para a implantação da Usina Hidrelétrica de
Jrapé.

§ 1° - Os recursos previstos neste artigo serão aportados em parcelas anuais de
R$20.000.000,00 ou nos valores a que fizer jus o Estado de Minas Gerais a titulo de
dividendos e/ou juros sobre o capital próprio em cada ano, se inferiores àquelas
parcelas, a partir do exercício financeiro de 2002.

§ 2° - As parcelas previstas no parágrafo anterior serão aportadas no
empreendimento de Irapé diretamente pela Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG -, nas datas fixadas para o pagamento dos dividendos e/ou juros sobre o
capital próprio, em cada exercício financeiro.

Art. 2° - Havendo necessidade de utilização de recursos do FINOR - Fundo de
Investimento do Nordeste na implantação da Usina Hidrelétrica de hapé e/ou de
aporte de recursos por contingências decorrentes da estrutura financeira do projeto, a
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CEMIG poderá, na forma da legislação, constituir sociedade com o fim específico
de implantar e explorar o empreendimento, mediante participação majoritária da
iniciativa privada, através de parceiro qualificado e escolhido em processo de
licitação.

Parágrafo único - Para a escolha dos interessados, o edital de licitação levará em
consideração a maior oferta de ágio, cujo valor deverá ser integralmente aplicado no
projeto, de forma a reduzir proporcionalmente a destinação de recursos do Estado ao
empreendimento.

30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de

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

* - Publicado de acordo como texto original.
OFICIOS

Da Sra. Cármen Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do Estado, informando
de sua impossibilidade de comparecer, em 18/4/2001, à reunião realizada nesta Casa e
colocando-se à disposição para apresentar-se em outra ocasião. (- A Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°49/2001.)

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário de Estado da Saúde e Gestor do
SUS, prestando informações relativas a pedido contido no Requerimento n°
1.827/2000, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Gonzalo Vecina Neto, Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, prestando informações relativas a pedido encaminhado pelo Oficio n°
15 1/2001 /DLE, em atendimento à solicitação da CPI da Saúde.

Do Sr. Ciríaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional da CODEVASF,
encaminhando cópia de convénio firmado entre essa Companhia e a Escola Estadual
Governador Milton Campos. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI do Regimento Interno.)

Da Sra. Maria do Rosário Caiafa Farias, Ouvidora da Polícia, em atenção ao
Requerimento n° 1.997/2001, da Comissão de Direitos Humanos, informando que a
Ouvidoria da Policia já instaurou monitoramento referente aos fatos que envolvem
Francisco de Paula Fialho Júnior e Joel Dias dos Santos.

Do Sr. Abel Goulart Ferreira, Vereador à Câmara Municipal de São Lourenço,
solicitando informações a respeito de possível financiamento concedido ao município,
por intermédio do Fundo SOMMA. (- A CPI do Fundo SOMMA.)

Do Sr. Marcos Túlio de Meio, Presidente do CREA-MG, manifestando o
posicionamento oficial do órgão, contrário ao Projeto de Lei n° 1.41612001, que
propõe a desverticalização da CEMIG, e favorável à Proposta de Emenda à
Constituição n° 5012001 7 que estabelece condições para a desestatização de empresas
mineiras. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°1.416!2001.)

Da Sra Lúcia Maria Pinheiro de Azevedo. Técnica da Educação Jil, postulando o
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exame da situação dos funcionários efetivos de nível superior em exercício na
Secretaria da Educação, que, embora exerçam funções de 3° grau, são remunerados
como servidores de 2° grau. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.431/2001.)

Do Sr. Mutilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras, agradecendo
manifestação de congratulações formulada por este Legislativo, a partir do
Requerimento n°1.908/2001, da Deputada Maria Olivia.

Do Sr. Roberto Carlos Femandes Monteiro, solicitando cópia de leis e outros atos
normativos reguladores dos cargos que compõem o Quadro de Carreiras da Policia
Civil deste Estado.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°53/2001
Dá nova redação ao § II do art. 39 da Constituição Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O § II do art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 39 - ..................................................................
§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos incisos 1, II, ifi, IV e V e no parágrafo

único do art. 31 e § 40, 5°, 6°, 7° do art. 36 desta Constituição e nos incisos VI, VIII,
IX. XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, )CDC do art. 7° da Constituição da República.

Sala das Reuniões, 18 de abril de 2001.
Durval Angelo - Antônio Genaro - Doutor Viana - Rogério Correia - Agostinho

Silveira - Hely Tarqüinio - Bené Guedes - Anderson Adauto - Maria Olivia - Glycon
Terra Pinto - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Jorge Eduardo de Oliveira - João
Paulo - Mauro Lobo - Bilac Pinto - Miguel Martini - Sebastião Costa - Adelino
Carneiro Leão - Ambrósio Pinto - Irani Barbosa - Alencar da Silveira Júnior -
Wanderley Ávila - Daimo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Luiz Menezes - Elaine
Matozinhos - Ailton Vilela - Olinto Godinho - Eduardo Brandão - José Henrique -
Paulo Piau - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Cristiano Canédo - Cabo Morais -
Sebastião Navarro Vieira - João Leite - Amilcar Marfins - Márcio Cunha - João
Batista de Oliveira.

Justificação: Os servidores militares são constantemente, por força de sua
responsabilidade constitucional, obrigados a fazer horas extras, quer seja para dar
prosseguimento à uma ação-operação já iniciada durante seu horário de serviço, quer
seja para atender à demanda imposta pela sociedade, por meio dos vários eventos
programados nas mais diferentes áreas, como eventos culturais, esportivos, religiosos,
cívicos, políticos, etc.

O que ocorre hoje é que os servidores militares se vêem obrigados à urna carga
horária acima da média dos demais seguimentos, sem a necessária compensação
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financeira.
O recrudescimento da violência e o aumento da criminalidade exigem, cada vez

mais, um esforço maior dos profissionais de segurança pública. Aos servidores
militares cabe uma tarefa importante e imprescindível nesse contexto, visto ser sua
missão preventiva e repressiva, o que exige que várias ações-operações não sofram
solução de continuidade. Sua atuação é diuturna, ininterrupta e com abrangência
territorial em todo o Estado.

A sociedade não admite a ausência da Policia Militar nas ruas e nos eventos;
qualquer cidadão pode criar uma demanda para a Policia Militar. Esta, por sua vez,
não pode se omitir, sob pena de não prevenir uma ação delituosa. O Estado, por sua
vez, não possui efetivo suficiente, o que redunda em sobrecarga de trabalho dos
militares.

O estabelecimento da carga horária semanal e ajusta remuneração pelas excedentes
irá, sem dúvida alguma, motivar os servidores militares a se empenharem ainda mais,
no combate à violência, pois evitará a necessidade de "bico", para complementar
salários.

E de ressaltar, também, que, para os servidores civis, os beneficios dos itens XII e
XVI do art. 70 da Constituição Federal já são concedidos por meio do art. 31 da
Constituição Estadual.

A proposta foi discutida e elaborada em conjunto com a Associação dos Praças
Policiais Militares do Estado de Minas Gerais, que vêm lutando com muita firmeza e
lucidez pelos direitos dos policiais. Sem dúvida, as conquistas administrativas e
salariais da Policia Militar de Minas Gerais dos últimos tempos só foi possível com a
organização e o fortalecimento dessa brava e corajosa entidade.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.499/2001
Declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Sócio Econômica e

Ambiental de Cataguases e Microregião - ADECAT.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Sócio

Econômica e Ambiental de Cataguases e Microregião - ADECAT -, com sede no
Município de Cataguases.

Art. 2°. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.

2!	Sala das Reuniões, 18 abril de 2001.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Agência de Desenvolvimento Sócio Econômica e Ambiental de

Cataguases e Microregiões -ADECAT -, é uma associação civil sem fins lucrativos
que tem como objetivos melhorar as condições da comunidade pelo estimulo à

;	formação de convênios e parcerias técnicas, científicas, ambientais, culturais, sociais,
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econômicas e financeiras; desenvolver políticas com vistas à atração de novas
empresas, à promoção do desenvolvimento regional, à captação e à formação de
fornecedores, ao aumento na geração de emprego e renda, à assistência à entidades de
classe; à assistência à entidades sociais e à assistência à entidades ambientais; atuar
como instrumento indutor do desenvolvimento auto-sustentado; prestar apoio e
assessoramento técnicos ao município e à região na formação de seus programas de
desenvolvimento econômico, social e ambiental; assistir tecnicamente as empresas e
entidades locais e regionais na implantação e na expansão de suas empresas, projetos,
convênios e ações e em outras atividades; apoiar os programas de interesse do
município e da região através das entidades, das autarquias, das fundações, dos órgãos
e das empresas privadas.

No curto espaço de tempo de sua existência, a ADECAT já desenvolveu vários
projetos, tais como: Amigos da Escola, cursos em diversas áreas, inclusive a área
cultural, Despertar, palestras nas diversas áreas, inclusive a área cultural, Programa
Brasil Empreendedor, Programa de Apoio Tecnológico às Micro e Pequenas
Empresas, projetos sociais, Rede de Agências, Roda de Negócios, seminários em
diversas áreas e promoção do turismo.

Na área cultural, especificamente, desenvolveram os seguintes projetos:
participação, como apoio cultural, na criação do Álbum de Figurinhas da História de
Cataguases; elaboração, montagem e estruturação do "folder" e da sacola da Estação
Ecológica de Agua Limpa; promoção e estruturação da 1 Corrida Eco Turística de
Cataguases, tendo em seu percurso os principais pontos turísticos da cidade; criação e
estruturação de dez rotas ecoturísticas, tendo em seus roteiros fazendas do século
passado, cachoeiras, museus e trilha às margens dos cónegos e dos ribeirões;
estruturação e organização da Cavalgada da Rota do Rochedo, inciando na Fazenda
dos Moycanos, uma das mais antigas da região, construída em 1860, considerada uma
relíquia arquitetônica e histórica da colonização mineira. A cavalgada passa também
por outras localidades e foi criada com o objetivo de apresentar os sítios históricos
que formaram a conscientização política e cultural de Cataguases; montagem,
estruturação e liberação do Projeto Cultural Monumento Humberto Mauro junto ao
Governo do Estado de Minas Gerais - Lei Estadual de Incentivo à Cultura - Lei n°
12.773, de 1997; aprovação junto ao SEBRAE-MG de recurso para elaboração,
montagem e estruturação do "folder" municipal com foco no acervo arquitetônico e
cultural de Cataguases.

Na área social foram desenvolvidos os seguintes projetos: parceria com a Escola
Municipal João Inácio Peixoto, no Distrito da Glória, com o desenvolvimento do
Projeto Amigos da Escola - com o apoio TV Panorama; Projeto Caprinocultura
Familiar na Escola João Inácio Peixoto com o objetivo de manutenção das crianças
nas escolas, utilizando o leite da cabra na alimentação e como alternativa de
complementaçào da renda familiar; projeto Despertar, realizado em Cataguases, em
três bairros considerados carentes, com o objetivo de dar suporte ao desenvolvimento
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de atividades produtivas autónomas, incentivando a profissionalização da mão-de-
obra, em sintonia com as características e vocações da própria comunidade; suporte
na montagem, na estruturação e no desenvolvimento da Cooperativa de Produtos de
Limpeza. Esse grupo foi criado para buscar a melhoria das condições sócio-
econômicas na geração de emprego e renda.

Dessa forma, a comunidade de Cataguases e região, já está usufruindo os beneficios
que a ADECAT vem proporcionando. Com  o abnegado e inteligente trabalho de sua
diretoria, dinâmica e dedicada, composta de pessoas de bem, preocupadas com o
desenvolvimento de toda a região e de melhores condições de vida para a
comunidade, a ADECAT já se credencia como exemplo de agência de
desenvolvimento.

Assim, entendo ser justa e meritória a declaração de utilidade pública da ADECAT.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c O art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.500/2001
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de

Machado - FADEMA -, com sede no Município de Machado.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio ao

Desenvolvimento e Ensino de Machado - FADEMA -, com sede no Município de
Machado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões, de abril de 2001.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de Machado -

FADEMA - é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de
personalidade jurídica e que tem como instituidor a Cooperativa Escola dos Alunos da
Escola Agrotécnica Federal de Machado.

A Fundação tem como finalidade promover, exercer e apoiar o desenvolvimento do
ensino profissionalizante e da pesquisa e realizar serviços técnicos e científicos para
instituições interessadas e a comunidade. Assim, organiza cursos de acordo com as
necessidades da população, ministrados sem ónus para os participantes. O curso sobre
café orgânico, que ensina o cultivo do produto sem agrotóxicos, tem contribuído para
projetar Machado e, por extensão, a região Sul de Minas nos cenários nacional e
internacional.

A FADEMA também desenvolve projetos na área de meio ambiente,
conscientizando a população sobre a importância de preservar as águas de rios e
cónegos da região; orienta sobre reciclagem de lixo, segurança e higiene do trabalho
e repassa informações sobre cooperativismo e associativismo. Pelas razões aduzidas,
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conto com apoio dos nobres pares a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.50 1/2001
Institui, no âmbito do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 37, inciso XXI, da

Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1" - Para aquisição de bens e serviços comuns, o Estado poderá adotar licitação

na modalidade de pregão, que será regida por esta lei.
§ 1° - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo,

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

§ 2° - O regulamento disporá sobre os bens e serviços comuns de que trata este
artigo.

Art. 2° - Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços
comuns, promovida exclusivamente no âmbito do Estado, qualquer que seja o valor
estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de
propostas de preços escritas e lances verbais em sessão pública.

Parágrafo único - Poderá ser realizado o pregão utilizando-se recursos de tecnologia
da informação, nos termos de regulamentação especifica

Art. 3° - O pregão é juridicamente condicionado aos princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo, da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade,
justo preço, seletividade e comparação objeto das propostas.

Art. 4° - Subordinam-se ao regime desta lei os órgãos da administração direta dos
Poderes, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e as entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado.

Art. 5° - A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
- a autoridade competente ou, por delegação de competência, o ordenador de

despesas ou o agente encarregado da compra demonstrará a necessidade da
contratação, definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de
aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato,
inclusive com fixação dos prazos para fornecimento, e designará, entre os servidores
dos órgãos ou entidades da administração pública estadual, o pregoeiro, com
capacitação específica, e sua equipe de apoio;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição;
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III - nos autos do procedimento constarão a justificação das definições referidas

no inciso 1 deste artigo e os elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiadas,
bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos
bens ou serviços a serem licitados;

Parágrafo único - A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por
servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração,
preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da entidade
promotora do evento.

Art. 6° - As atribuições do pregoeiro incluem, entre outras, a condução dos
trabalhos de recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua
classificação, a habilitação, a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor
e a coordenação dos trabalhos da equipe de apoio.

Art. 7° - A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados
e observará as seguintes regras:

- a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no
diário oficial do Estado; facultativamente, por meios eletrônicos e, conforme o vulto
da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o
§ 2° do art. 1°;

II - no aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e
horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;

III - no edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 1 do artigo
anterior, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando
for o caso;

IV - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da
publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis;

V - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento
das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se e, se for o
caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;

VI - aberta a sessão, os interessados entregarão os envelopes contendo a proposta
comercial e os documentos de habilitação, procedendo-se à imediata abertura das
propostas e à verificação da conformidade destas com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório;

VII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e
sucessivos, até a proclamação do vencedor,

VIII - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no inciso
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejamos preços oferecidos;

IX - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor
preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e
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os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;

X - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor,
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade;

XI - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que tiver
apresentado a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas
no edital;

XII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação
regular perante a Fazenda Estadual, a seguridade social e o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS - e com a comprovação de que atende às exigências do
edital quanto à habilitação jurídica e às qualificações técnica e econômico-financeira;

XIII - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação,
desde que apresentem o Certificado de Registro Cadastral do Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado de Minas Gerais - CGF-MG -, da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados nele constantes;

XIV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor;

XV - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências para
habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

XVI - nas situações previstas nos incisos X e XV, o pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor,

XVII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, após o que lhe será concedido o prazo de três
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos;

XVIII - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;

XIX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro
ao vencedor;

XX - decididos os recursos, o pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor;

XXI - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será
convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital;

XXII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XV.
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Art. 8°- É vedada a exigência de:
- garantia de proposta;

II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no
certame;

IJI - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do
edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica e ao custo da
utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso.

ArL 9° - O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se outro não
estiver fixado no edital.

Art. 10- Quem deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o
Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e em contrato e das demais cominações legais.

Art. 11 - Os atos essenciais do pregão, inclusive os realizados por meios
eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua
regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto no § 2° do
art. 1°.

Art. 12 - Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, e revogam-se as
disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2001.
Mauro Lobo
Justificação: O Governo Federal, por meio de medida provisória, introduziu, no

âmbito da União, nova modalidade de licitação denominada pregão, o que deve
proporcionar redução da ordem de 20% das despesas governamentais - algo em torno
de R$308.000.000,00 anuais a menos nos custos da administração federal.

Além do aspecto da redução de custos, a agilidade e a transparência do pregão são
tão notórias que levaram o Governo Federal a adotá-lo como ação do Programa
Avança Brasil. Portanto, entendo como fundamental que, no âmbito do nosso Estado,
esse instrumento seja adotado com a maior brevidade possível, tendo em vista as
graves dificuldades financeiras em que se encontram as finanças públicas estaduais.

O pregão é uma modalidade simples e transparente e consiste na disputa pelo
'	fornecimento de bens e serviços comuns por meio de propostas escritas e lances

verbais, sempre em sessões públicas.
Pela Lei Federal n° 8.666, de 1993, cumpridos todos os prazos, a licitação pode se

estender por vários meses. Pelo pregão, o processo pode ser aberto e encerrado com
segurança e transparência em até oito dias. Em síntese, a sistemática proporciona
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dinamismo, eficiência e eficácia.

Além do mais, outros Estados federados, como São Paulo, Mato Grosso, Amazonas
e Goiás, já adotaram esse instrumento. Por esses motivos, espero que o projeto receba
boa acolhida dos nobres colegas, para que possamos avançar na modernização da
administração pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.13612001, do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja formulado apelo ao

Procurador-Geral de Justiça com vistas a se instaurar procedimento disciplinar para
apuração de possível prática de crime de falsidade ideológica pelos Promotores
Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Rodrigo Albuquerque, Eduardo Nepomuceno de
Sousa e Walter Freitas M. Júnior. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.13712001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Agricultura com vistas à liberação de suprimento agrícola para o
Município de Caraí. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 2.13812001, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado pedido de
informações ao Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto sobre os cursos de arte
oferecidos pela Fundação, critérios básicos para a participação nesses cursos, índices
de aproveitamento e aprovação nos cursos e parcerias feitas pela Fundação.

Do Deputado João Leite, solicitando seja apresentado projeto de resolução pela
Mesa da Assembléia o qual extinga as votações secretas na Assembléia Legislativa. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a realização do Seminário Legislativo
Administração Pública Competente.

- A ata do evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Sãvio Souza Cruz) - Estão reabertos os nossos
trabalhos.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião de debates de amanhã, dia 20, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 20/4/2001
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:
Agostinho Silveira - Geraldo Rezende - José Braga - Márcio Kangussu - Marco

Régis - Paulo Piau.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 9h15niin, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca os Deputados para a reunião
especial de segunda-feira, dia 23, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O Y' TURNO DO PROJETO DE LEI N° 252/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em questão dispõe sobre
prazo para devolução de multas de trânsito pelo Estado de Minas Gerais.

Cumpridas as formalidades regimentais, o referido projeto foi analisado pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade.

Encaminhada a matéria ao Plenário para votação, este rejeitou o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao
disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei que ora se analisa visa a obrigar o Estado a restituir aos

contribuintes que tiveram seus recursos deferidos pela Junta Administrativa de
Recursos de Infrações do DETRAN - JARI - os valores provenientes de multa de
trânsito.

A proposição prevê, ainda, que, caso haja deferimento dos recursos, os valores
pagos deverão ser devolvidos no prazo máximo de 30 dias. O descumprimento desse

t	prazo acarretará multa de 2%, acrescida de juros e correção monetária.
Argumenta o autor do projeto que, desde o mês de janeiro de 1999, não houve, por

parte do Governo do Estado, nenhuma restituição aos contribuintes que anteciparam o
pagamento das multas para se beneficiarem do desconto previsto em lei, bem como

;	dos valores referentes às multas que tiveram seus recursos deferidos pela JARI.
A JARJ foi instituída pelo Decreto n° 13.300, de 7/1/71, e, segundo o art. 4° desse

diploma, compete a ela o julgamento dos recursos interpostos das decisões que
impuseram penalidades por infrações previstas na legislação do trânsito.

A Lei Federal n° 9.503, de 23/1/97, que criou o Código de Trânsito Brasileiro,
dispõe, em seu art. 286, § 2°, o seguinte:

" 2° - Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada
improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em
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UFIR ou por índice legal de correção dos débitos fiscais".

Prosseguindo, ainda na mesma lei:
"Art. 288 - Das decisões da JAR1 cabe recurso a ser interposto, na forma seguinte,

no prazo de trinta dias, contado da publicação ou da noti ficação da decisão.
§ 1° - O recurso será interposto, da decisão do não-provimento, pelo responsável

pela inflação, e da decisão de provimento, pela autoridade que impôs a penalidade.
Art. 289 - O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de trinta

dias:
II - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual,

municipal ou Distrito Federal, pelos CETRAN e CONTRABIFE, respectivamente".
Assim, dos dispositivos expostos, deduzimos que o Estado só ficará obrigado a

restituir os valores das multas no prazo de 30 dias após a publicação da decisão de
recurso, se houver.

Dessa forma, visando a aprimorar o projeto, apresentamos, na parte conclusiva
deste parecer, o Substitutivo ri0 1.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 252/99, no 1° turno,

na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N°1

Dispõe sobre o prazo para a devolução de multas de trânsito pelo Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l' - A devolução dos valores das multas de trânsito pagas referentes aos

recursos deferidos pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações do DETRAN -
JARI - deverá ocorrer:

- no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do deferimento, quando
não houver interposição de recurso;

II - no prazo de trinta dias, a contar da data de publicação da decisão do recurso.
Parágrafo único - O descumprimento do disposto no "caput" deste artigo acarretará

multa de 2% (dois por cento) acrescida de juros e correção monetária.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contr ário.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Dilzon Meio - Luiz Fernando

Faria - Anderson Adauto - Ivair Nogueira - Rémolo Aloise.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.159/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a exploração e a fiscalização de loterias de bingo pela Loteria do Estado
de Minas Gerais.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade da matéria. Entretanto,
o Plenário entendeu de forma divergente, rejeitando esse parecer.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública manifestou-se pela rejeição
da proposição.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada nos lindes de sua
competência.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta estabelece que a Loteria do Estado de Minas Gerais

poderá explorar loteria de bingo tradicional, loteria de bingo eletrônico e loteria de
bingo similar.

Preliminarmente, cumpre-nos constatar que países do Primeiro Mundo exploram
inteligentemente o jogo. Constitui uma atividade que se insere no setor da indústria do
entretenimento e no setor de turismo, importante atividade econômica, conhecida por
indústria sem chaminé, que poderá sofrer um impulso com a medida em tela. Tem o
mérito do gerar renda, emprego e impostos.

Apenas é necessário um controle e uma fiscalização pela sociedade, por meio
principalmente do Estado, sobre essa atividade, para que ela surta efeitos benéficos.
Metaforicamente, é como urna faca: pode ser boa ou ruim, dependendo de quem a
tenha em mãos. Assim, temos que cuidar para que o jogo seja uma atividade boa para
a sociedade.

Destarte, o projeto de lei em tela é meritório, ao possibilitar a expansão dessa
atividade, com a criação de estabelecimentos e a instalação de equipamentos em
clubes e hotéis, movimentando a economia e, indiretamente, aumentando as receitas
públicas. Ademais, será o projeto benéfico para os cofres públicos de forma direta,
visto que a proposição prevê o pagamento de taxas à Loteria do Estado de Minas
Gerais, a título de credenciamento e de funcionamento. Prevê também a destinação a
essa autarquia de percentual da receita bruta.

Estabelece também o projeto um rígido controle sobre a atividade, ao exigir que o
estabelecimento tenha uma equipe de segurança, funcione em dias e horários
previamente determinados, mantenha equipamentos que propiciem transparência,
lisura e segurança, pague premiação mínima, esteja instalado em ambiente que
impossibilite o acesso de menores de idade e seja fiscalizado pela Loteria do Estado,
com a fixação de selos de controle.

A medida possibilitará o fomento ao desporto, visto que prevê a destinação de
percentual da receita bruta para entidades esportivas.

Finalmente, observamos que o projeto apresenta relevante fim social, ao destinar
percentual dos resultados para a segurança pública, a educação, a saúde, a moradia, o
desporto e a seguridade social.

No entanto, encontramos um óbice intransponível à aprovação da proposição, pois,
como demonstraram as comissões que nos precederam, a competência para legislar
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sobre a matéria é privativa da União. Se o projeto vier a ser aprovado, não teria
validade no mundojuridico.

Os prejudicados em potencial com a futura lei seriam, aliás, os próprios empresários
do setor. Na esteira da edição desse diploma legal, abririam seus estabelecimentos,
que poderiam, em seguida, ser fechados, ao ser verificada a inconstitucionalidade da
lei, perdendo os investimentos feitos.

Esta relatoria tem por principio, do qual não deseja nunca se afastar, manifestar-se
favoravelmente apenas a proposições que possam ser postas em prática.

Nesta oportunidade, sugerimos aos interessados que procurem o canal adequado,
que não a edição de lei ordinária estadual, para implementação de suas boas idéias.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.159/2000.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rogério Correia - Rémolo Aloise -

Ivair Nogueira - Luiz Fernando Faria - Anderson Adauto.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.163/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe assegura às
pessoas surdas o direito de ser atendidas nas repartições públicas estaduais por meio
da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.

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

Posteriormente. a Comissão de Administração Pública manifestou-se pela
aprovação do projeto na forma desse sucedâneo integral e com a Emenda n° 1, que
propôs.

Subseqüentemente, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
exarou sua opinião pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 2, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua
competência.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo assegurar às pessoas surdas o direito de

ser atendidas nas repartições públicas estaduais por meio de linguagem de sinais.
Vivemos na sociedade ocidental, imersos em uma cultura que tem como um dos

valores primários a competição, dai derivando a exclusão de minorias, como os
surdos.

E mister caminharmos para produzir uma transformação social, valorizando a
cooperação e uma convivência mais fraterna entre as pessoas.

Nesse sentido, repudiamos toda e qualquer exclusão e discriminação e entendemos
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ser uma excelente idéia as pessoas surdas poderem ser atendidas nas repartições
públicas por meio de linguagem de sinais.

Para implantação da medida em pauta, o Estado necessitará qualificar seus
servidores, oferecendo cursos e treinamentos. Os recursos para isso poderão advir de
repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - e de convénios com
instituições nacionais e internacionais, desonerando, ao menos parcialmente, os cofres
públicos estaduais. Poderão, também. ser utilizados recursos do Tesouro Estadual,
cuja dotação deverá ser incluída no Orçamento do Estado, ocasião em que será
compatibilizada com as demais despesas e receitas públicas.

Ademais, entendemos que os custos decorrentes da execução da futura lei serão
amplamente superados pelos relevantes beneficios sociais dela advindos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.163/2000, no

1° turno, na forma do Substitutivo n°2, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social, e pela prejudicialidade do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Dilzon Melo - Anderson

Adauto - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.164/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei n°
13.468, de 17/1/2000, que cria o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -
JTER - e dá outras providências.

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

Posteriormente, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial manifestou-
se pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1,
que propôs.

Agora vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada nos lindes de sua
competência.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta, aperfeiçoado por meio do Substitutivo n° 1, tem por

objetivo criar, na estrutura administrativa do ITER, o Conselho Consultivo de
Assentamento Rural.

Ocorre que, atualmente, o ITER tem quatro órgãos: uma superintendência e três
diretorias. Porém entre as matérias de competência desse Instituto encontra-se um
tema polêmico, a política fundiária. Assim, é meritória a proposta de criação de um
órgão colegiado para ascultar os diversos segmentos da sociedade e levar ao ITER
idéias, problemas, pleitos. A iniciativa servirá para ativar o funcionamento do órgão,
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que não ficará limitado a decisões tomadas a portas fechadas, por urna única
pessoa. Haverá, sem dúvida, urna democratização da gestão.

Cumpre-nos constatar que terão assento no Conselho representantes do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário, de Secretarias de Estado, do ITER, da Comissão
Pastoral da Terra, da FAEMG e da FETAEMG, o que demonstra sua ampla
representatividade e proporcionará maior controle de suas ações, até mesmo com a
participação da sociedade civil.

Por outro lado, a medida em pauta não acarreta despesa significativa para os cofres
públicos, pois os membros do Conselho não serão remunerados.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.164/2000, no 10

turno, na forma do Substitutivo n° i, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda n° 1, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Diizon Meio - Rêmolo Aloise

- Rogério Correia - Luiz Fernando Faria - Ivair Nogueira - Anderson Adauto.
PARECER PARA O 1° TURI'TO DO PROJETO DE LEI N° 1.25012000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Estado
a participar da implantação do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da
Terra, de que trata a Lei Complementar Federal n° 93, de 412198.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n°s 1 a 3, que
apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial manifestou-
se pela aprovação da proposição, com essas emendas.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua
competência.

Fundamentação
O Governo Federal, por meio da Lei Complementar n° 93, de 412/98, criou o Fundo

de Terras e da Refornia Agrária - Banco da Terra, com a finalidade de financiar
programas de reordenação fundiária e de assentamento rural.

Nos termos desse diploma legal, o Banco da Terra será administrado de forma a
permitir a participação descentralizada de Estados e municípios na elaboração e
execução de projetos, garantida a participação da comunidade no processo de
distribuição de terras e implantação dos projetos.

A proposição em pauta tem por objetivo, exatamente, propiciar o arcabouço legal
para que o Estado possa participar desse fluido, concedendo a autorização legislativa
para essa participação, podendo, para tanto, promover a elaboração e execução de
projetos, assim como assinar acordos, ajustes, contratos e convênios.
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Além disso, cria o Conselho Gestor do Banco da Terra, que, na condição de
órgão colegiado, proporcionará uma democratização de gestão, auscultando diversos
segmentos da sociedade.

Entendemos que o projeto em pauta apresenta relevante fim social, ao propor
soluções para um problema crónico e grave, que vem atravessando gerações e que
atualmente eclode em movimentos reivindicatórios como o MST.

Sob a ótica financeira, o projeto em pauta é interessante, pois possibilitará que
Minas Gerais receba recursos federais para resolução daquele problema, não estando
previsto no mesmo aporte de recursos públicos estaduais.

A matéria não trará despesas significativas para os cofres públicos, valendo
ressaltar que os membros do Conselho Gestor do Banco da Terra não serão
remunerados.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.250/2000 no

1° turno, com as Emendas n
os 1 a 3 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio - Rémolo Aloise -

Luiz Fernando Fada - Anderson Adauto.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.262/2000

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe propõe alterar o
art. 80 da Lei n° 11.396, de 6/1/94, com a redação dada pelo art. 31 da Lei n° 12.708,
de 1997, introduzindo um representante da Assembléia no Grupo Coordenador do
Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconâmico do Estado de Minas Gerais -
FUNDES E.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 10/11/2000, foi o projeto distribuído
preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao mérito, nos termos
dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela busca incluir um membro desta Casa Legislativa na composição

do Grupo Coordenador do FUNDESE, fundo que tem o objetivo de dar suporte
financeiro a programas de fomento e desenvolvimento de médias, pequenas e
microempresas e cooperativas do Estado.

Compõem o referido Grupo Coordenador representantes da Secretaria Estadual da
Fazenda, da Secretaria Estadual do Planejamento e Coordenação Geral, do BDMG,
do antigo BEMGE, do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas - INDI - e do
SEBRAE, aos quais compete decidir sobre os programas a serem implementados, a
aprovação do piano de aplicação dos recursos e o acompanhamento de sua execução,
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além das atribuições definidas no art. 40, III, da Lei Complementar n° 27, de
18/1/93.

Os recursos do FUNDESE são provenientes, na sua maioria, do caixa do Governo
Estadual, por meio de dotações consignadas no orçamento do Estado e de recursos
provenientes de operações de crédito interno ou externo de que o Estado seja
mutuário. Contudo, todo esse processo passa pela apreciação da Assembléia
Legislativa.

Portanto, a presença de um membro desta Casa junto ao Grupo Coordenador do
FUNDESE seria de muita importância e contribuiria sobremaneira para o
estreitamento das relações entre os Poderes Executivo e Legislativo, o que vem ao
encontro dos objetivos propostos pelo Governo do Estado, que tem buscado cada vez
mais uma aproximação entre os Poderes, principalmente no que diz respeito à
condução de suas políticas públicas.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.262/2000.
Saladas Comissões. 18 de abril de 2001.
Maria Olivia, Presidente - Pastor George, relator - Eduardo Brandão.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.279/2000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

pela Mensagem n° 15212000, altera dispositivos da Lei n° 6.763, de 26/12175, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto, cabendo agora a esta Comissão analisar o
seu mérito.

Fundamentação
A proposição em tela não causa impacto na receita tributária; visa apenas consolidar

normas da legislação tributária que já estavam sendo aplicadas pelo Regulamento do
ICMS, em razão das mudanças no regime de compensação dos créditos tributários do
ICMS introduzidas pelas Leis Complementares Federais n°s 99, de 20112199. e 102,
de 11/7/2000, que, por sua vez, alteraram a Lei Complementar n° 87, de 13/9/96,
conhecida como Lei Kandir.

Assim, visa a proposição em tela compatibilizar a legislação tributária estadual com
as inovações surgidas a partir da vigência das mencionadas leis complementares.

O projeto de lei altera a redação dos arts. 29,31,32 e 33 da Lei n°6.763, de 1975, e
estabelece novas regras para apuração, apropriação e estorno do crédito tributário.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.279/2000

no 1° turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2001.
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Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio - Luiz

Fernando Faria - Ivair Nogueira.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 1I1, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a empresa Transnoite pelo transcurso de seus 30 anos de

fundação (Requerimento n°2.036/2001, do Deputado Dimas Rodrigues);
de congratulações com a Associação Eclética dos Aposentados e Pensionistas de

Jacutinga por sua fundação e pela eleição de sua primeira diretoria (Requerimento n°
2.038/200l, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o SESC-MG pelo desenvolvimento do Projeto Rodovida
(Requerimento n°2.039/200l, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Procuradoria de Justiça de Minas Gerais pelo transcurso
de um ano de criação da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas
Portadoras de Deficiência e do Idoso (Requerimento n° 2.04012001, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a municipalidade de Ouro Fino pela inauguração do
monumento "Menino da Porteira" (Requerimento n° 2.043/2001, do Deputado Chico
Rafael);

de congratulações com o Minascentro por seus 20 anos de criação (Requerimento n°
2.072/200 1, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA 146° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/4/2001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: Ata - 2° Parte (Ordem do Dia):
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei Complementar n° 61; discursos dos Deputados João Leite,
Sebastião Costa, Antônio Carlos Andrada, Hely Tarqüínio e Mauro Lobo; questão de
ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de número regimental
para votação - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
Complementar n° 65; designação de relator- emissão do parecer pelo relator; discurso
do Deputado Antônio Carlos Andrada; questão de ordem; chamada para
recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos
trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:

• Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley
Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrásio Pinto
- Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalnio Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Elaine Matozinhos - Fábio
Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 20h15min, a lista de

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

1° Pane
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.
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? Pane (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2'
Pane da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta-

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei

Complementar n°61, que acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5/7/52,
que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. Em votação, o veto. Com  a palavra, para
encaminhar, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV
Assembléia, vimos a esta tribuna para apreciar esse grande número de vetos opostos
pelo Governador aos projetos dos Deputados. E temos agora, no encaminhamento de
votação, o veto total à Proposição de Lei n°61. Esse é apenas um dos vetos. Temos
aproximadamente 21 vetos e, lamentavelmente, vemos essa indisposição por parte do
Governador com a Assembléia Legislativa. Vemos uma perseguição também aos
Deputados da Oposição. Hoje vimos uma deselegância do Governador ao chamar a
Oposição na Assembléia Legislativa de medíocre, porque essa Oposição não concorda
com a utilização da máquina para fazer a sua campanha para Presidente da República
e a campanha do Vice-Governador para o Governo do Estado. E esse circo vai ser
montado novamente em Ouro Preto. Não estão acostumados, aqueles que não são
democratas, às críticas da Oposição. O Governador é alguém que está sempre com
mágoa e só pode ser essa mágoa que faz com que S. Exa. esteja vetando os projetos
apresentados pelos Deputados da Oposição. Todos vimos, e as crianças já comentam
os "outdoors" colocados no Estado anteriormente, dizendo que em Minas se constrói
um País.

E campanha para a Presidência da República. Também entendemos como
campanha para a ida do Vice-Governador ao Norte de Minas, a fim de entregar cestas
básicas a Prefeituras, o que os Prefeitos tiveram dificuldade, pois provocaria briga.

O Governador não aceita a crítica. Chama a Oposição na Assembléia Legislativa de
medíocre. Medíocre é o Governo que faz o Sr. Itamar Franco em Minas Gerais. E esse
Governador que já nos apresentou cinco Secretários do Planejamento. E esse Governo
que não tem política social nem de segurança. Os Deputados de Oposição são todos
sérios. E apresentam projetos que o Governador veta alegando razões inaceitáveis. O
Governador não executa, não administra o Estado e, quando um Deputado apresenta
um projeto de lei que trata da administração, da organização, o Governador
simplesmente veta.

O Governo não apresentou proposta sobre as férias dos servidores públicos.
Esperávamos que o Governador sancionasse o projeto e preenchesse essa lacuna
jurídica na administração do Estado.

O Deputado Mauro Lobo é sério e presente; debruçou-se sobre a situação dos
servidores públicos, apresentando uma proposta que o Governador vetou.
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Por isso, gostaria de encaminhar pela derrubada do veto do Governador, porque

a Assembléia Legislativa não pode aceitar que a situação dos servidores continue
como está. E gostaria de alertar os Deputados para a importância de assegurarmos ao
servidor público o direito de perceber, a titulo de indenização, o valor correspondente
às férias regulamentares adquiridas nos exercícios anteriores e não gozadas. E isso o
que pretende o Deputado Mauro Lobo, com sua proposta, ou seja, que os servidores
possam receber aquilo a que têm direito. Isso não está regulamentado. E esse
Governador, que faz um Governo medíocre, não tem proposta; apenas veta, como
vetou indiscriminadamente vários projetos de Deputados. Mas, lamentavelmente, não
tem uma proposta para substituir a apresentada pelos Deputados. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Sebastião Costa.
• Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, visitantes, pessoas

que nos acompanham pela TV Assembléia; no passado, em emenda não idêntica, mas
semelhante a esse projeto vetado, de autoria do Deputado João Leite, tivemos todo o
empenho em aprovar a emenda e, posteriormente, enfrentar o veto.

Participei como relator da matéria na Comissão Especial constituída para apreciar o
veto do Governador, e tivemos o cuidado de abordar diversos aspectos no parecer que
acompanha o veto. O parecer, que foi contrário ao veto, teve como fundamento a
seguinte argumentação: (- Lê:)

- O parecer da Comissão Especial, lido pelo Deputado Sebastião Costa, foi
publicado na edição do dia 23/2/2001,

O Deputado Sebastião Costa* - E preciso entender que não se trata de pagamento,
é, apenas, ação indenizatória pelo serviço prestado por convocação do titular, que é o
poder público. E possível que, nesse raciocínio, o Governador, a sua assessoria possa
ter entendido que o direcionamento era outro. Não, o direcionamento dado pela
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não é uma intromissão na esfera
do Poder Executivo, e sim uma adaptação daquilo que o Poder Judiciário já decidira
em outro momento.

Esse aspecto precisa ser considerado e colocado urna vez mais, para que os
Deputados possam, perfeitamente, entender que o que o Deputado Mauro Lobo quis,
quando da proposição, não era, de forma alguma, atropelar ou ferir a autonomia de
outro Poder.

Tenho certeza de que a zelosa Comissão de Justiça não teria permitido a passagem
desse projeto de lei sem observar as exigências legais.

Por último, quero ressaltar que estamos exercendo o papel de oposição, e não o
estamos fazendo de forma medíocre. Pelo contrário, medíocres são aqueles que
entendem, analisam e consideram os outros por suas próprias atitudes. O papel da
Oposição é importante, se exercido com grandeza, galhardia, coragem, convicção,
sempre que possível e de forma determinada, defendendo os interesses públicos do
nosso Estado. E. quando se promove a defesa de algo dessa natureza, está se fazendo
a defesa de um dos elementos que compõem o Estado, já que é composto por
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território, por um governo independente e pelo povo. Na defesa do povo, somos
intransigentes e estamos cumprindo um dever cívico.

Quero, uma vez mais, a presença de grande parte dos Deputados da Oposição, com
a disposição de colaborar com esta Casa no cumprimento do seu dever de votar
projetos de lei e, até mesmo, os vetos. E é com essa disposição que procuramos
conscientizar os Deputados da base do Governo de que precisamos valorizar as
iniciativas dos parlamentares, como a do Deputado Mauro Lobo, que defende os
interesses dos funcionários públicos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Antônio Carlos
Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, prezados Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, no veto à Proposição de Lei Complementar n° 61,
o Governador, em sua argumentação, diz que a proposição resulta de iniciativa
parlamentar e tem por objetivo assegurar ao servidor público civil do Estado o
pagamento, a título de indenização, do valor correspondente às férias regulamentares
adquiridas e não gozadas, incluindo o terço constitucional, nos casos de exoneração a
pedido ou de oficio, licença para tratar de interesse particular, colocação à disposição
sem ánus para o órgão de origem e demissão. Ao conceder indenização ao servidor
público do Estado nas hipóteses que enumera, a proposição está, na verdade, dispondo
sobre direitos e deveres desse servidor, introduzindo regra própria do regime jurídico
único dos servidores públicos, matéria que é reservada ao Governador do Estado.

Então, o Governador defende que essa matéria é de sua competência privativa,
assim a Assembléia não poderia ter essa iniciativa.

Vejam bem: o Governador, na verdade, para esconder o seu desinteresse para com o
servidor, apega-se a uma questão menor, a um detalhe jurídico. E claro - e já existem
julgados no STF que dizem isso - que a sanção do Governador supre esse vício de
origem. Se o Governador é favorável, entende que éjusto, basta que sancione. O vício
de origem, iniciativa de um parlamentar, seria corrigido pela ação do Governador. Na
verdade, está vetando não porque há vicio jurídico, mas porque não quer dar o
beneficio. Tanto isso é verdade, que não tomou a iniciativa até agora, depois de dois
anos de Governo. A Constituição do Estado diz que tem de tomar a iniciativa quanto a
essa matéria, mas não tomou. Um parlamentar tomou a iniciativa, atendendo aos
servidores, que estão reclamando não só disso, mas de tudo, porque o Governador, até
agora, só fez discurso, e nada de concreto deu à sacrificada classe.

Aliás, até agora, só aconteceram reuniões e grupos de trabalho; de concreto, não se
tem nada para mostrar, a não ser o discurso que o Governo gosta de fazer, de que é
democrático, conversa, ouve. Seria melhor que não conversasse nem ouvisse, mas
fizesse. Que trocasse o falar pelo fazer. E um Governo que conversa, discute, mas não
faz. Para que conversar? As conversas têm de ter o objetivo de concluir alguma coisa,
de se praticar algo. Este Governo não conclui nada. Há dois anos, conversa, negocia,
fala, e não conclui. Não há nada de concreto.
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Além de não concluir e não ter nada de concreto, não tem nada específico para

mostrar em nenhuma área. Indago se alguém conhece alguma ação, algum programa
do Governo do Estado na área da saúde. Que programa o Governo implantou nesses
dois anos? Qual o nome do programa implantado na área da habitação? Não quero
saber se o programa foi executado, só o nome do programa. Que programa foi
implantado na área de assistência social e está sendo colocado em execução em nosso
vasto interior, entre os municípios mineiros? Ninguém sabe dar o nome de um
programa de ação governamental. Na área de obras públicas, vê-se o Governador, o
Vice-Governador e os Secretários viajando pelo interior, misturando Governo com
convenção do PMDB, distribuindo promessas de asfalto e obras, como se nossas
lideranças políticas no interior fossem ingênuas. Como há uma convenção sendo
disputada por dois grupos do partido do Governo, prometem uma porção de coisas,
tentando conseguir o apoiamento para a convenção. Todo mundo sabe que, depois da
convenção, tudo não vai passar de promessa.

Dois anos se passaram, e nada foi feito. Ano que vem, com certeza, ano de eleição,
o Governo começa, por meio do DER, a picotar as estradas, a marcar plano para
asfaltar. Começam a medir a estrada, mas chega junho, e a legislação eleitoral não
permite mais fazer convênio em véspera de eleição. Então, fica para depois da
eleição. Se ganhar faz. Nessa conversa, passam-se quatro anos, e não se faz nada.

Trocando em miúdos, é só conversa, não há nada de concreto. O pouco realizado
não foi obra desse Governo, apenas repasse constitucional do Governo Federal,
fazendo com que o Estado seja obrigado a repassar para o município. Programas de
iniciativa, de visão de governo, não existem. Não há nada de sério sendo
implementado, modificando a face ou o perfil do Estado ou o Estado como
instituição. A própria reforma administrativa, que o Governo ameaçou propor, não
conseguiu nem explicá-la e a retirou, deu marcha a ré, fica para lá e para cá, sem que
se tomem atitudes concretas.

O Governo do Estado só fica fazendo críticas ao Governo Federal, mas não mostra
como fazer melhor, como ser mais eficiente ou como ser realmente um bom Governo.
Ele mostra apenas as falhas e as critica, esquecendo-se de que suas falhas são muito
maiores que as do Governo Federal.

O Governo do Estado não tem nada para mostrar. O Governo Federal tem falhas?
Tem, mas tem também o que mostrar, com certeza. E tem mostrado, ao contrário do
Governo Estadual, que nada tem para mostrar a não ser seu discurso político. O
"slogan" de sua campanha era "Minas levanta sua voz". Entretanto, o Governador
esqueceu-se de que a campanha pode ser feita com a voz, mas não o Governo, que
deve ser feito com ação. O Governo ficou apenas na conversa. Levantou sua voz, mas
ficou apenas nisso, esquecendo-se de que conversa não gera emprego,
desenvolvimento e articulação.

Atualmente, estamos assistindo à falta de articulação e entrosamento. E ainda mais
grave o desinteresse do Governo para com o Poder Legislativo do Estado de Minas



523
Gerais. Temos assistido a algumas reportagens - não digo injustas - enfocando, às
vezes, a ineficiência de alguns setores do Poder Legislativo, que não têm funcionado
como deveriam, aos olhos da imprensa. E preciso, entretanto, que esses analistas
políticos e esses homens de imprensa analisem melhor a situação, pois, por detrás de
uma ação eficiente do Legislativo, deve haver uma ação eficiente do Executivo, que
tem o poder constitucional privativo de iniciativa em diversas matérias. Se o Governo
não inicia e não propõe, o Legislativo fica amarrado. Além disso, muitas ações
privativas do Legislativo só vão adiante se houver um bom entendimento com o
Executivo, pois é este que executa. Podemos criar canais nas aberturas, mas o
Executivo é o responsável pela execução. Entretanto, o Executivo não quer executar,
e, assim, não adianta o Legislativo ficar se reunindo e votando leis, que não serão
consideradas, caso não haja entendimento.

Ressalto que falar mal do Legislativo, simplesmente por falar, é perigoso, porque
enfraquece o Poder aberto, o Poder do povo. Somos, muitas vezes, criticados porque
nossas reuniões são transmitidas ao público, que vem aqui assistir à fala do Deputado,
circular pela Casa e entrar no gabinete de qualquer Deputado. O mesmo não acontece
no Executivo. Para lá entrar, é necessário mostrar a carteira de identidade. Ninguém
circula pelos salões do Palácio nem assiste a uma reunião entre o Governador e seu
secretariado. Sendo assim, é preciso levar em consideração que os defeitos do
Executivo, muitas vezes, são maiores que os do Legislativo, todavia ninguém
consegue vê-los, ao contrário das nossas falhas, que são mostradas ao público.

E preciso não se dar tanto valor a essas criticas simplificadas ao Poder Legislativo,
pois ele representa, na verdade, a estabilidade da Nação no seu sentido democrático,
já que não existe nem existirá nenhum país democrático com garantias de liberdade de
imprensa e sem um Legislativo forte. Assim, é necessário incentivar o Legislativo e
cobrar do Executivo aquilo que, constitucionalmente, é de sua competência. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Hely
Tarqüinia

O Deputado Hely Tarqüinio* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, voltamos à tribuna
para fazer algumas considerações sobre o projeto de lei que acrescenta parágrafo ao
art. 152 da Lei n° 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado. Com relação à votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei Complementar n° 64, que dispõe sobre a concessão de beneficios
securitários aos policiais civis e militares, aos militares do Corpo de Bombeiros e aos
agentes penitenciários do Estado, entendemos que o Governador, ao apor tal veto,
talvez não tenha tido a compreensão do direito, que, às vezes, tem de ser explicado,
mas sobretudo, segundo a escola apriorística, deve ser compreendido. Faltou ao
Governador - sem fazer critica precipitada - aconselhamento para que acolhesse o
direito sob a forma consuetudinária e fundamental, o direito do jusnaturalismo e o
direito que busca sobretudo a teleologia, que é o estudo da finalidade do próprio
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direito. Ao apor veto a essa proposição, entendemos que lhe faltou exatamente a
assimilação do entendimento de todas essas vertentes que têm de ser apreciadas pelo
legislador. O parlamento busca sobretudo o primado da liberdade. E o direito prima
exatamente por conceder, por questão até de dever e por questão deontológica, aquilo
que deve ser, atendendo à moral e à ética. Dever-se-ia, então, acolher a proposta deste
parlamento de remunerar o servidor militar do Corpo de Bombeiros, a Policia Militar
e os servidores públicos do Estado, para que possam receber o pagamento justo pelo
desempenho de sua função e para que, quando acontecer um acidente, haja um
seguro, para que seja feito o pagamento, não do valor da
vida, no caso de o funcionário perdê-la em sua missão, porque a vida não tem preço.

Há um equívoco, porque esse projeto trata de férias do servidor. Mas tudo o que
falei sobre o direito tem que ser considerado, porque ele ensina ao cidadão quais são
os seus direitos. E este parlamento prima por legislar com esse fim.

Com relação às férias e ao aspecto funcional dos servidores, entendemos que o Sr.
Governador deveria refletir melhor e considerar que esta Casa não vai concordar com
o veto oposto a essa proposição. Nós, do PSDB, vamos votar pela sua derrubada.
Solicito aos Deputados que, apesar das divergências partidárias que ocorrem nesta
Assembléia, lutem conosco pela justiça e pelo bem comum, reconhecendo o trabalho
dos servidores, que não podem ser esquecidos nesta hora. Assim, reitero aqui a minha
posição particular e a da Bancada do PSDB. Contamos, também, com a reflexão dos
Deputados da base do Governo, para que votemos sem equivoco e unanimemente pela
derrubada do veto.

O Sr. Presidente* - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Mauro
Lobo.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse projeto cuja votação
estamos encaminhando foi apresentado por nós e aprovado nesta Casa.
Posteriormente, foi vetado pelo Sr. Governador sob a alegação de vício de origem.
Entretanto, já existem vários casos similares, e a própria sanção do Governador
eliminaria esse vício de origem. Ou seja, essa matéria, que dispõe sobre o Estatuto dos
Funcionários Públicos, deveria ser de iniciativa do Governador. Para lembrar do que
se trata, vou lê-la, porque é muito pequena, apenas para que os Deputados, assim
como aqueles que estão assistindo à reunião, tomem conhecimento de seu conteúdo-
(- Lê:) "O ai. 152 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, fica acrescido do seguinte
parágrafo: § 4° - Fica assegurado ao servidor público civil do Estado o pagamento, a
título de indenização, do valor correspondente às férias regulamentares adquiridas e
não gozadas, incluindo o terço constitucional, nos seguintes casos: exoneração a
pedido ou de oficio; licença para tratar de interesse particular; colocação à disposição,
sem ônus para o órgão de origem; e demissão. Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário".

Ora, senhores, chamo sua atenção para o fato de que o projeto está assegurando ao
servidor público civil o pagamento de férias adquiridas. No momento em que o
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Estado, nessas circunstâncias, não paga, está se apropriando de algo que não é
dele, mas do funcionário. Por isso, a Comissão Especial criada para a análise do veto
propõe sua derrubada, fazendo justiça aos servidores, pois trata-se de algo que lhe vai
ser usurpado. Qual é o direito que o Estado tem de não pagar as férias regularmente
adquiridas? O servidor cumpriu seu período de trabalho, fazendo jus às férias. Em
determinadas circunstâncias, deixa de ter esse direito. Isso é passado, é um trabalho
que exerceu durante algum período. A Constituição e as leis garantem a todo cidadão
brasileiro o direito a férias, menos nesses casos. Quando apresentamos esse projeto,
solicitado por alguns funcionários que passaram por essa situação e que não viram seu
direito realizado, não entendemos a razão do veto. Qual é o interesse do Governador
em fazer uma economia para o Estado de algo que já é devido? Se é devido, deve ser
pago.

Essas quatro razões enumeradas - demissão, exoneração a pedido ou de oficio,
licença para tratar de interesse particular e colocação à disposição sem ônus Para o
órgão de origem - não acontecem a todo momento, mas acontecem. Nesses casos,
esse projeto iria atender a uma justa reivindicação do funcionário público. O
interessante é que, em determinados projetos que têm passado por esta Casa,
buscando fazer justiça ao funcionário público, percebemos a diferença entre o
discurso e a prática. O discurso, principalmente na campanha eleitoral e no inicio
deste Governo, dizia que o Governador estava ao lado do funcionário público. Vemos
que a prática é diferente. Esse é um caso. O Governo não reconhece que o funcionário
que fez jus às férias, em determinadas circunstâncias, deva receber. Ele não vai
receber nunca. Ora, isso é apropriação. O correto é: o Estado apropriando-se do seu
funcionário, apropriando-se daquele recurso.

Entendemos que esta Casa vai derrubar esse veto, porque é a única forma de se
fazer justiça, tanto que a Comissão Especial, no seu parecer, é favorável à derrubada
do veto. Mas o que precisamos, quando estamos discutindo esse projeto, é algo
pequeno em relação a tudo que precisa ser feito neste Estado, em termos de
reconhecimento do valor do funcionário público. Ora, não estamos vendo, nestes mais
de dois anos de Governo, nenhuma medida de valorização real do funcionário.
Definiu-se neste Governo apenas um piso salarial para o funcionário, um piso que não
fez justiça a determinados funcionários que ganhavam acima do piso definido. Não
estamos vendo nenhum programa de valorização, de treinamento, de
desenvolvimento, de capacitação do funcionário. Sem isso, não podemos entender que
o Governo realmente esteja preocupado com seus recursos humanos. Qualquer
empresa hoje sabe que o seu potencial está nos seus recursos humanos. Parece que o
Governo não reconhece isso, continua vetando projetos de pequena repercussão. Acho
que precisa haver mais coerência entre o discurso e a ação.

Questão de Ordem
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, estamos aqui encaminhando esse projeto,

mas estamos vendo que não há quórum suficiente para a continuação dos trabalhos.
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Solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria em pauta, a Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda a chamada dos Deputados para recomposição de
quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. Não há "quorum" para

votação, mas o há para a continuação dos trabalhos.
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 65,

que altera dispositivo da Lei n° 6.624, de 1817175, que dispõe sobre a organização
básica da Policia Militar do Estado e dá outras providências. A Comissão Especial
perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento
Interno, a Presidência designa relator o Deputado Fábio Avelar e indaga de S. Exa. se
está condições de emitir o parecer ou se fará uso do prazo regimental.

• Deputado Fábio Avelar - Sim, Sr. Presidente,o meu parecer é o seguinte.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI

COMPLEMENTAR No 65
Relatório

• Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso Vifi,
c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição de Lei
Complementar n' 65, de 2000, que altera dispositivo da Lei n° 6.624, de 18/7/75, que
dispõe sobre a organização básica da Policia Militar do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

O veto foi encaminhado à apreciação da Assembléia, por meio da Mensagem n°
176/2001, publicada no "Diário do Legislativo" de 27/1/2001. A Comissão Especial
constituída, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, para emitir parecer sobre a
matéria perdeu o prazo para fazê-lo, tendo o Presidente da Assembléia designado
relator para emitir parecer em Plenário, nos termos do que determina o § 1 0 do art. 145
do Regimento Interno.

Fundamentação.
A proposição vetada, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Paulo Piau,

pretende atribuir à Polícia Florestal, que passa a se chamar Polícia Florestal e Rural, o
exercício preferencial da competência para o policiamento ostensivo no meio rural e a
proteção da família rural, de seu patrimônio e dos bens produzidos e armazenados em
cada unidade de produção.

Ao fundamentar o veto, o Chefe do Executivo alega, como razão de ordem
constitucional, o disposto na alínea "f' do art. 66 da Constituição Estadual, que inclui,
entre as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado, a organização da
Polícia Militar.

De fato, existe, na proposição vetada, vício de constitucionalidade. O constituinte
estadual, ao regular a iniciativa no processo legislativo, conforme dispõe o art. 66 da
Constituição mineira, agiu de forma compatível e coerente com o principio
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fundamental da independência e da harmonia entre os Poderes, consagrado no art.
20 da Lei Maior. Essas regras, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, várias
vezes repetido, são de observância obrigatória quando da tramitação de matérias de
natureza legislativa.

O constituinte estadual, como forma de fortalecimento da atividade parlamentar,
por outro lado, fez inserir na Carta mineira dispositivo que permite a tramitação de
proposições que, em tese, seriam de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, o qual,
dispondo do instrumento da sanção, poderia, no caso de aquiescência, corrigir o vício
original. Não há, no entanto, que se falar, no caso, do § 2 0 do art. 70 da Carta mineira,
segundo o qual "a sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no
processo legislativo", porque se verificou, no caso em exame, o veto, e não a sanção.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela manutenção do Veto Total à Proposição de

Lei Complementar n°65/2000.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado

Antônio Carlos Andrada.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr Presidente, Srs. Deputados, prezados

telespectadores da TV Assembléia, retornamos à tribuna para, desta feita, discutir o
Veto do Governador ao Projeto de Lei Complementar n°29/2000, do Deputado Paulo
Piau. De acordo com o Regimento Interno da Casa, nesta fase de discussão, o
parlamentar possui uma hora para a sua explanação. Diante disso, faremos a leitura do
projeto, a fim de que a população conheça o real objetivo da matéria e possa ter
maiores detalhes sobre o assunto. Em seguida, virão a justificativa, alguns
comentários sobre pareceres das comissões técnicas da Casa e também um comentário
a respeito da ação do Governador com o veto. (Lê:)

- O Projeto de Lei Complementar n° 29/2000, lido pelo Deputado Antônio Carlos
Andrada, foi publicado na edição do dia 11/5/2000.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Essas foram as colocações do Deputado
Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Antônio Andrada, agradeço o
aparte de V. Exa. e gostaria de manifestar alegria pela defesa da derrubada desse veto
que diz respeito a uma redefinição das funções da nossa Polícia florestal, que
desempenha um trabalho essencial na proteção do meio ambiente, mas é uma policia,
como diz o ditado, que sabe o caminho da roça.

Temos convivido com crimes e com um processo de desajustes no meio rural; a
Policia Militar urbana é demandada no meio rural, mas sabemos como é complicada a
segurança nas estradas vicinais. A população rural encontra-se desassistida. Isso não
trará nenhum prejuízo da função maior da Policia Florestal, que é a de cuidar da
fiscalização do meio ambiente. A intenção do projeto é dar-lhe uma segunda missão
fundamental: ajudar a complementar a Polícia Militar, para fazer esse policiamento no
meio rural, que está desguarnecido.
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A partir do momento que a Polícia Militar aperta o cerco aos bandidos na zona

urbana, eles vão para o meio rural, porque ali não há nenhuma pressão policial. Com
isso, nossos trabalhadores e produtores estão inseguros, muito pior, estão deixando o
campo por medo. Estamos criando uma situação de medo em alguns locais de Minas
Gerais, como acontece na Colômbia, claro que com proporções diferenciadas.

A Polícia Florestal aborda um caminhão de carvão, um caminhão de lenha, por que
não abordar uma DV 20, que é o cano mais procurado pelos bandidos? Poderia
simplesmente pedir a documentação para saber se aquele carro é roubado ou não. O
mesmo poderia ser feito com uma carga de bois ou uma carga de soja. Hoje ela não
tem obrigação de fazer essa verificação. Queremos, com esse projeto, que ela
complemente a ação da Policia Militar urbana, porque já está presente, tem
equipamentos e sabe transitar pelo meio rural. Isso poderá dar tranqüilidade ao nosso
produtor rural de continuar produzindo. Caso contrário, o abandono do campo, o
êxodo rural continuará acontecendo, porque o medo, hoje, impera na zona rural.

Gostaria de dar essa contribuição à discussão que V. Exa. mantém neste momento e
de dizer ao Deputado Fábio Avelar que gostaríamos que seu relatório fosse favorável
à derrubada do veto, pela importância da matéria. No entanto, como foi no sentido de
manter o veto do Governador, só tenho a lamentar e conclamar os companheiros que
entendem o que significa a produção na zona rural, para que possamos derrubar esse
veto, e a Policia Florestal, efetivamente, possa complementar, ajudar nessa difícil
tarefa de levar um pouco de segurança ao homem do campo. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Prezado Deputado, agradecemos a sua
intervenção como autor da proposição, pois trouxe considerações importantes sobre a
matéria.

Para que possamos acompanhar a evolução do projeto na Casa, vamos trazer a
discussão que foi empreendida na Comissão de Constituição e Justiça, que faz a
primeira análise da proposição quanto a sua constitucionalidade e juridicidade. O
parecer da Comissão de Constituição e Justiça para o l turno de votação foi o
seguinte. (- Lê:)

"De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe altera dispositivos
do art. 42 da Lei n°6.624, de 18/7/75."

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Nobre Deputado Antônio Carlos Andrada, estamos

vendo, em Plenário, apenas 20 Deputados. Como a matéria é relevante, um veto dessa
importância que V. Exa. está discutindo, pediria ao Presidente o encerramento, de
plano, desta reunião, para que amanhã, quando todos os Deputados se fizerem
presentes, possamos discutir essa matéria, se V. Exa. achar pertinente.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Como a observação foi dirigida à
Presidência da Casa, se entender por bem encerrar, de plano, a reunião, não temos
nada que opor, porque realmente constatamos a ausência de parlamentares para a
continuação dos trabalhos, uma vez que há a exigência de "quorum" qualificado para
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isso.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Tendo em vista a importância da
matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Fábio Avelar) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a reunião
extraordinária de amanhã, dia 18, às 9 horas, e convocando os Deputados para a
reunião extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, bem como para a reunião ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 48" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às quinze horas do dia quatro de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados BIbe Brandão, Fábio Avelar, Maria Olivia, Bibe Brandão,
Gil Pereira e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia , declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e a ouvir o Sr. Manoel Costa, Secretário de Turismo, que
prestará esclarecimentos sobre o PRODETUR - MG e os projetos desenvolvidos pela
Secretaria do Turismo. A seguir, a Presidência registra a presença do Secretário e do
Sr. Antônio Henriques Borges Paula, Subsecretário de Turismo, e, após considerações
iniciais, passa a palavra aos Deputados Gil Pereira e Elbe Brandão, autores do
requerimento que motivou esta reunião. Dando prosseguimento, passa a palavra ao Sr.
Manoel Costa, para suas considerações iniciais. Segue-se amplo debate. Ato continuo,
a Presidência suspende a reunião por 5 minutos. Reiniciados os trabalhos, são lidos
oficios do Sindicato das indústrias do Mobiliário e Artefatos de Madeira no Estado de
Minas Gerais, solicitando sejam apresentadas sugestões para solucionar problemas
relativos ao FGTS; da Câmara Municipal de Farroupilha, RS, solicitando seja
encaminhado ao Ministro da Economia pedido para que intervenha junto ao Banco
Central com vistas a reduzir a emissão de cheques sem fundos. A Presidente informa
que foi designado o Deputado Gil Pereira para relatar o Projeto de Lei n° 1.39212002,
do Deputado Wanderley Ávila. Esgotada a P Parte da reunião, a Presidência passa à
2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam apreciação do Plenário. Submetido a votação, são aprovados os
Requerimentos n°s 2.043/2001, do Deputado Chico Rafael, e 2.072/2001 do Deputado



530
Dalmo Ribeiro Silva. A Presidência passa à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, são aprovados requerimentos do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja
realizada audiência pública nos Municípios de São Romão, Pirapora, São Roque de
Minas e Januária para discutir questões ligadas ao turismo em torno do rio São
Francisco; da Deputada Elbe Brandão (2), em que solicita se peça aos os membros da
SANGETUR que apresentem à Comissão o Projeto Horizontes e sejam designados
membros da Comissão e de outras comissões para acompanhar o PRODETUR -
Nordeste e do Deputado Fábio Avelar, em que solicita a realização de audiência
pública para discutir com representantes de escolas de formação de profissionais de
turismo a grade curricular de seus cursos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 18 de abril de 2001.
Maria Olivia, Presidente - Pastor George - Eduardo Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO CINICO DO PROJETO DE LEI N° 1.325/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Arlen Santiago, tem por objetivo dar a
denominação de Nossa Senhora de Montserrat à Escola Estadual Tenente-Coronel
Jorge Maia, com sede no Município de Baependi.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada. A
seguir, cabe a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Atendendo aos anseios da comunidade local, o autor do aludido projeto está

conferindo nova denominação à Escola Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia,
localizada no Município de Baependi.

Examinada a justificação do projeto, estamos acordes com a presente iniciativa,
pois o Colégio Nossa Senhora de Montserrat, sendo um dos mais antigos
estabelecimentos de ensino do Município, muito contribuiu com o aprimoramento e
melhoria da educação ali ministrada.

Ademais, o colégio guarda íntima relação com a escola estadual à qual está
emprestando o nome, pois em 1969 e 1970 lhe emprestou salas para funcionamento
do curso complementar, criado pela Secretaria da Educação e, posteriormente, por
determinação desta, teve suas classes de 5' a 8a séries absorvidas pela escola Tenente-
Coronel Jorge Maia.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA 129 REUNIÃO ESPECIAL, EM 23/4/2001
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa - Registro de
presença - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Palavras do Deputado João
Leite - Palavras do Deputado Miguel Martini - Palavras do Deputado Federal Aécio
Neves -Entrega de placa - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Asila -

Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Amilcar Marfins - Antônio Andrade - Arlen
Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz -
Eduardo Brandão - Emiano Batista - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - João Paulo - José Henrique - Kemil Kumaira - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 20h 1 Smin, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra. o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
- O Deputado Ailton Vilela, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Manoel da Silva Costa Júnior, Secretário de Turismo, representando o Governador do
Estado, Sr. Itamar Franco; Deputado Federal Aécio Neves, Presidente da Câmara dos
Deputados; Desembargador Mutilo José Pereira, representando o Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador Sérgio Lélis Santiago; Eduardo
Azeredo e João Marques, ex-Governadores do Estado; Senador José Alencar;
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, representando o Líder da Maioria nesta Casa,
Deputado Luiz Tadeu Leite, e Deputado João Leite, Líder da Minoria nesta Casa.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, dos Deputados

Federais Danilo de Castro, Eduardo Barbosa, Hélio Costa, João Magalhães. José Elias
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Murad, Mário Assad Júnior, Odelmo Leão, Osmânio Pereira, Romeu Queiroz e
Ronaldo Vasconcelios.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Deputado Federal Aécio

Neves, Presidente da Câmara dos Deputados.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será executado pela Banda do Corpo de Bombeiros.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

A oposição que fazemos a determinadas políticas adotadas pelo Palácio do Planalto
- as quais entendemos ser lesivas aos interesses do Estado e do País - poderia parecer
de motivação político-partidária. Mas não é assim: ao protestar contra aquilo que
prejudica o nosso povo, nós o fazemos como cidadão e parlamentar consciente de
seus deveres, tanto é que compartilham de nossa posição muitos dos setores da
sociedade.

Na Sexta-Feira da Paixão, por exemplo, em sua mensagem aos fiéis, o Cardeal Dom
Serafim Fernandes de Araújo reprovou o Executivo Federal, por ter deixado Minas
fora do Programa Brasil Legal. Sua Eminência, do alto de sua imparcialidade, referia-
se ao projeto amparado por verba de R$700.000.000,00, destinada à urbanização das
favelas. Só que os recursos haviam sido direcionados exclusivamente para o Rio de
Janeiro, São Paulo e Salvador. Belo Horizonte, com um dos mais altos índices de
fávelização do País, não mereceu ser incluída no programa. Sabemos que, agora, em
vista da reação dos mineiros, inclusive graças à interferência de V. Exa., cogita-se de
incluir-nos na iniciativa. No entanto, fica do episódio a certeza: devemos lutar pelos
direitos que deveriam ser reconhecidos como nossos, sem luta.

Fazemos essa observação exatamente ao iniciar nossa mensagem a V. Exa. para lhe
demonstrar que a isenção e a sinceridade serão a tônica de nossas palavras. Vamos
manifestar-lhe nossa homenagem calorosa e grande satisfação por vê-lo ocupar a
Presidência da Câmara dos Deputados. A autenticidade da crítica às políticas públicas
é a mesma da homenagem que prestamos à sua pessoa.

Esta reunião se originou de consenso do Colégio de Líderes desta Casa. Ao fazê-lo,
levamos em conta vários fatores. Em primeiro lugar, V. Exa. representa o que temos
de melhor em matéria de tradição na causa pública. Seu avô, o sempre saudoso
Presidente Tancredo Neves, dedicou longa e frutuosa existência a serviço do Brasil. O
destino não permitiu que assumisse a suprema magistratura da Nação, mas é
auspicioso que tenha deixado, por meio de V. Exa., um herdeiro político à sua altura.

Dezesseis anos são passados desde que o Presidente Tancredo Neves nos deixou.
Nesse período, V. Exa. vem-se firmando como um dos maiores lideres da nova
geração de homens públicos brasileiros e chega - tão jovem ainda - à Presidência da
Câmara Federal. E um posto cuja importância na vida da Nação dispensa comentários
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e do qual o Estado de Minas Gerais viu-se afastado por longos anos.

O entusiasmo da juventude e as raízes familiares não bastariam para compor sua
admirável personalidade. Suas muitas outras credenciais se confirmaram, durante o
processo sucessório na Câmara: o senso de liderança e a firmeza se aliaram à
flexibilidade e ao bom senso para conduzi-lo à vitória.

V. Exa., Deputado Aécio Neves, tem pela frente uma missão espinhosa: inverter a
pirâmide da sociedade brasileira na Câmara Alta, aumentando a representação da
maioria do povo e equilibrando a predominância das elites; consolidar a autonomia e
independência do Poder, afastando as interferências externas; fortalecer a função
fiscalizadora do Legislativo. Eis alguns dos componentes dessa missão, em sentido
amplo. Especificamente, esperam-no temas como a limitação das medidas
provisórias, a questão da fidelidade partidária, a democratização do Orçamento da
União e o programa de privatização das estatais.

Sobre essa última matéria, aliás, conhecemos sua posição com respeito a Fumas e a
consideramos muito equilibrada. Sabemos que é contrário à privatização do complexo
ainda neste Governo, por entender que a crise de energia indica a necessidade de
aumentar as fontes geradoras, e não de vender os ativos. Ora, quando se nota que
Furnas não investe na expansão desde 1999 - quando começaram as marchas e
contramarchas da privatização -, seu ponto de vista é um indício promissor de que as
coisas podem mudar. Afinal, opor-se ao Governo quando se é membro da oposição, é
cômodo, mas divergir quando se integra o partido governista no Congresso - como é o
seu caso - é prova de coragem e de compromisso com o povo.

Temos em mãos o programa a que V. Exa. se propôs na Presidência da Câmara
Federal. Enfatizando, entre outros aspectos, as relações do parlamento com a
sociedade, o aperfeiçoamento do processo legislativo e o aprimoramento das
condições de exercício do mandato, sua agenda nos tranqüiliza, porque reflete lucidez
e maturidade.

Entretanto, mais tranqüilos nos sentimos porque Minas - estando tão bem
representada na chefia da Câmara Alta - está onde sempre deveria estar: no centro das
decisões da vida brasileira e fiel à tradição de guardiã da nacionalidade. Nesse
sentido, é significativo que a homenagem que lhe faz a Assembléia Legislativa se
realize nesta data Afinal, estamos comemorando a Semana da Inconfidência, o
movimento cívico que sintetiza, para todo o sempre, nosso ideal de liberdade e de
justiça.

Receba, Presidente Aécio Neves, a saudação afetuosa e a homenagem sincera que a
Assembléia Legislativa vem lhe prestar, em nome do povo mineiro. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Exmos. Srs. Deputado António Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa; Manoel

da Silva Costa Júnior; Aécio Neves, Presidente da Câmara dos Deputados, nosso
homenageado; Desembargador Murilo José Pereira; Drs. Eduardo Azeredo e João
Marques; Senador José Alencar; Deputado João Leite, Líder da Minoria nesta Casa;
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Deputados Federais, Estaduais, Prefeitos, Vereadores, autoridades civis, militares,
convidados, meus senhores e minhas senhoras, recebi, há poucos minutos, o honroso
telefonema do Líder da Maioria Deputado Luiz Tadeu Leite, para que, neste momento
solene, na Casa do povo de Minas Gerais, saudasse nosso líder maior, Deputado
Aécio Neves.

Confesso-lhes que, quando recebi essa honrosa incumbência, aceitei-a, talvez, como
desafio. Naquele momento, entendi ser necessário subir até o gabinete para não
quebrar o protocolo desta sessão solene e festiva, para trazer em rápidas pinceladas as
homenagens devidas.

Peço licença aos caríssimos Presidentes Aécio Neves e Antônio Júlio e aos demais
para não falar da letra fria, preparada em alguns momentos, mas falar do coração,
porque é do coração que o mineiro fala para seu coestaduano. V. Exa., sem dúvida, é
hoje estrela de primeira grandeza no cenário nacional.

Sei de minha tarefa e responsabilidade, mas tenho certeza absoluta de que trago,
neste momento, nossa satisfação em tê-lo neste chão sagrado, onde defendemos os
interesses de nossa gente. V. Exa. retoma à Casa do povo mineiro que hoje preside na
mais alta investidura e dignidade, representando todo o Brasil.

Quero, neste momento, caríssimo Deputado Aécio Neves, externar essas
homenagens a V. Dia.; que tem sido, acima de tudo, o paladino da dignidade, do
decoro e da ética e tão bem tem representado Minas Gerais, como berço de homens
ilustres e dignos, fazendo com que, nas instituições caras para o povo brasileiro, como
a Câmara Federal, tenhamos uma representantividade significativa, por sua postura e
dever para com o cidadão.

Com essa alegria e com o coração feliz de tê-lo na Casa de Minas Gerais, de seu
querido pai e de seu avô, caríssimo homenageado, o povo mineiro recebe V. Exa. As
Minas Gerais são muitas e, sobretudo, têm sido o testemunho de homens corretos,
dignos e exemplares no cumprimento do dever. V. Exa., em sua trajetória rumo à
Presidência da Câmara, pautou quatro metas necessárias para a segurança nos
destinos do povo do Brasil.

t V. Exa. manifestou a preocupação da relação do Legislativo corri a sociedade e tem
dado um testemunho ímpar de que a sociedade, nesse processo interativo e
participativo, tem ouvido e buscado as discussões que V. Exa. tem tão bem
conduzido. Nas suas mãos, com seu coração e sua inteligência, Minas Gerais está

; mais robusta, porque temos certeza de que, não apenas na grandeza de seu coração,
mas na sua dignidade, na sua honradez e seguindo o exemplo de Tancredo Neves, de
seu pai e de sua família, V. Exa. tem dado um testemunho ao Estado e ao País, com
sua maneira de legislar e defender os destinos do povo.

Minas Gerais, com seus amigos e todos nós, caríssimo Presidente, recebe-o
festivamente, com faixas, nesta noite, para que V. Exa. tenha certeza de que este
Estado tem a grata satisfação de ser o seu berço, com as tradições que lhe são mais
caras e peculiares. Acima de tudo, Minas Gerais sente-se orgulhosa por ter um
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homem de escol, do quilate e da honorabilidade de V. Exa., que, com dignidade,
norteia os caminhos dos brasileiros.

Receba, caríssimo homenageado, em nome dos parlamentares desta Casa, as nossas
homenagens. Neste momento de turbulência da Nação, pedimos a Deus que V. Exa. -
sempre por Ele abençoado e abençoado também por seu avô, exemplo e reserva moral
do Brasil e de Minas Gerais - possa nos dar e resgatar dignidade, tranqüilidade e
honorabilidade.

São essas as nossas considerações. Peço vénia por não trazê-las por escrito, mas
falo de coração para coração, para que V. Exa. leve para Brasília, para seu gabinete, a
lembrança de que Minas Gerais tem orgulho de tê-lo como seu filho, porque V. Exa. é
e será, sem dúvida, a grande esperança dos mineiros.

Palavras do Depurado João Leite
Senhoras e senhores, esta homenagem a Aécio Neves que propusemos e que a

Assembléia Legislativa de Minas Gerais acatou com entusiasmo é o reconhecimento
dos mineiros à competência do seu conterrâneo ilustre, que assume a Presidência da
Câmara Federal em um momento especialmente difícil da vida política da Nação.

Minas Gerais volta a influenciar de maneira decisiva a vida do Pais. Isso é bom para
o Brasil e é urna responsabilidade para os mineiros. Aécio Neves passa a ser Minas
Gerais, com a sua tradição, com a sua sabedoria e com a sua capacidade de conciliar.

A ascensão de Aécio Neves à segunda posição na hierarquia da sucessão
presidencial é penhor de que a recuperação não é somente necessária, mas também
possível.

A biografia do jovem Presidente, o fato de descender de dois sólidos troncos da
melhor estirpe política de Minas Gerais e a firmeza do seu caráter garantem que
trilharemos novos caminhos e que enfrentaremos as dificuldades sem derrapar na
demagogia e na mentira.

O Brasil e os brasileiros só esperam que prevaleça a verdade, que se recupere a
decência, que a corrupção seja derrotada e que se construa a justiça.

Os desafios são muitos e urgentes. Não há a possibilidade de enfrentá-los a não ser
com a união da maioria dos brasileiros. Para que haja união, precisamos de lideranças
fortes e verdadeiras.

A Câmara Federal compete ser mais do que a caixa de ressonância da Nação. A
hipertrofia do Poder Executivo - como dizia Trancredo Neves - não pode matar a
criatividade, a capacidade de organizar-se, muito menos a inalienável liberdade do
povo de construir o seu destino.

Aécio Neves simboliza para nós, brasileiros e mineiros, uma renovação, uma
esperança e uma certeza de que existem políticos sérios e arrojados.

Aécio Neves é a prova concreta de que é possível exercer a política de acordo com
a sua definição mais pura: a arte de bem servir ao povo e a busca do bem comum.

A presença nesta Casa, nesta noite, de Deputados dos partidos que compõem a
Minoria, que é a Oposição, e a Maioria é a demonstração da sua liderança e do
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respeito que todos têm por V. Exa.
Peço a Deus que o ilumine. Neste momento delicado da vida da Nação, como

companheiro de partido, como companheiro do mesmo time, gostaria, como
contribuição, de lembrar a reflexão do apóstolo Paulo, que, em um momento delicado
de sua vida, disse: "Desembaraçando-me das coisas que para trás ficam, prossigo para
o alvo". Gostada, ainda, de dizer que o seu alvo é o sonho de todos nós, brasileiros:
uma Nação que seja para todos.

Em nome dos parlamentares que compõem a Oposição nesta Casa, desejamos-lhe
vitória. A vitória de V. Exa. é a vitória do povo brasileiro, tenho a certeza. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado Miguel Martini
Exmos. Srs. Deputado Antônio Júlio, Presidente desta Casa; Dr. Manoel da Silva

Costa Júnior; Deputado Aécio Neves, Presidente da Câmara dos Deputados, nosso
homenageado; Desembargador Murilo José Pereira; Dr. Eduardo Azeredo; ex-
Governador João Marques; Senador José de Alencar Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
Deputado João Leite, companheiro, Líder da Minoria nesta Casa; Deputados Federais,
Deputados Estaduais, Prefeitos, Vereadores, autoridades civis e militares, senhoras e
senhores, coube a mim, na qualidade de Líder do PSDB, companheiro de partido que
tem também a honra de ser amigo do Deputado Aécio Neves, dizer algumas palavras
ao homenageado. Filho do ex-Deputado Aécio Cunha e neto de Tristão da Cunha e do
ex-Presidente da República Tancredo Neves, Aécio Neves, eleito Deputado Federal
pela primeira vez em 1987, cumpre seu quarto mandato consecutivo na Câmara
Federal pelo Estado de Minas Gerais, tendo obtido 185 mil votos na última eleição.

Foi constituinte ao lado de lideres como Ulysses Guimarães, Teotônio Vilela, Mário
Covas e Franco Montoro, destacando-se como um dos nomes mais importantes de
Minas no plano federal.

O Deputado Aécio Neves, formado em economia pela PUC de Belo Horizonte, foi
eleito para a liderança do PSDB na Câmara Federal em 1997 e nos anos seguintes,
sempre reconduzido por aclamação.

No início deste ano, precisamente no dia 15 de fevereiro, o líder tucano registrou o
PSDB na Mesa da Câmara como a maior bancada da Casa, com 103 Deputados. Dias
antes, formalizara bloco com oPTA, totalizando 127 Deputados.

Foi o passo necessário para que o partido ocupasse as Presidências das principais
comissões permanentes, como a de orçamento e a de Constituição e Justiça. Também
as relatorias das mais importantes comissões especiais. Mais que isso, a ação
parlamentar legítima empreendida por Aécio Neves credenciou o PSDB a pleitear a
Presidência da Câmara, com base no Regimento Interno e na tradição da Casa, que
asseguraram ao partido, através do bloco majoritário, o direito de indicar o presidente.

A candidatura do líder tucano foi lançada oficialmente em 14/1112001, com apoio
das bancadas na Câmara e no Senado. O ato de lançamento ficou restrito ao universo
do Legislativo, para marcar a visão que Aécio e o PSDB têm de que a disputa pela
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Presidência da Câmara é assunto estritamente parlamentar, simbolizando, pelo
próprio processo de escolha, a autonomia e independência da Casa, excluindo dessa
forma a interferência do Poder Executivo e inaugurando nova fase de participação
popular na Câmara.

Disposto a iniciar na Câmara um novo tempo, com a recuperação como foro de
debate das grandes questões nacionais, a candidatura de Aécio Neves sustentou-se em
um programa audacioso, pelo qual a sociedade ganhará, de fato, voz no parlamento.

A eleição de Aécio Neves, com 283 votos da maioria dos partidos, carregando a
marca da independência do Poder Legislativo e da repulsa a qualquer tipo de
interferência externa, representou o começo de uma nova história.

Ao assumir a Presidência declarou que será o maior e o mais intransigente defensor
da instituição. Ressaltou que o Congresso é o grande e fundamental instrumento da
democracia no Brasil e assumiu o compromisso de colocar em votação o projeto que
restringe o uso de medidas provisórias, "não como um ato de virulência ou de
oposição ao Governo, mas como gesto claro de resgate daquilo que é a essência da
nossa atividade parlamentar, que é o dever da iniciativa para legislar.

Eis o perfil do Deputado Aécio Neves, recentemente conduzido ao elevado cargo de
Presidente da Câmara Federal, a quem nos orgulhamos de receber, hoje, nesta Casa
do Poder Legislativo, para render-lhe a merecida homenagem que queremos tributar-
lhe, reconhecendo que através de tão elevada função o povo mineiro está de parabéns,
pois um filho seu conduz o Poder Legislativo Federal, velando pela transformação do
Brasil inteiro.

A sua já longa trajetória política está marcada pela sua dedicação ao trabalho; pela
sua capacidade de articulação política com todas as forças democráticas, atento
sempre aos altos interesses nacionais; pela sua preocupação constante com os
interesses do nosso Estado; pela sua disposição permanente para o diálogo; pela sua
elevada sensibilidade social; pela sua coerência com os valores morais herdados de
seus notáveis ascendentes Tristão da Cunha, Tancredo Neves e Aécio Cunha; pela sua
irredutível defesa da autonomia e independência do Poder Legislativo; pela sua
profunda vocação democrática; enfim, por seguir o exemplo de tão notáveis
paradigmas da política nacional, como André Franco Montoro, Ulysses Guimarães,
Mário Covas e outros, que entenderam a política como verdadeira vocação de serviço
ao bem comum e irredutível defesa da democracia como o único sistema que respeita
a liberdade e a dignidade da pessoa humana.

Como prova do que estamos afirmando, em apenas dois meses de exercício da
Presidência da Câmara Federal, o Deputado Aécio Neves já pode comemorar conosco
e com o povo brasileiro a aprovação dos seguintes projetos, muito importantes para a
sociedade: o que regula as transfusões de sangue e proíbe o comércio de seus
derivados; o que obriga todos os planos e seguros de saúde a realizar cirurgia
reparadora de mama em mulheres mutiladas pelo câncer; o que define o assédio
sexual como crime; a nova Lei de Sociedades Anônimas - que moderniza o mercado
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de ações e protege os acionistas minoritários; o projeto que reorganiza a política
de assistência aos pacientes psiquiátricos. Este, de autoria do Deputado Paulo
Delgado, do PT-MG, humaniza o tratamento dos doentes e tramitava há 11 anos no
Congresso Nacional.

Foi criada, ainda, a Ouvidoria da Câmara, um novo serviço, através do qual a
população poderá contribuir como trabalho parlamentar.

O Presidente da Câmara pretende colocar em votação, ainda, além da proposta de
emenda constitucional que limita a edição de medidas provisórias, a que promoverá a
revisão do atual sistema de imunidade parlamentar. Com  essas iniciativas, o Deputado
reafirma o seu compromisso no sentido de resgatar a dignidade da atuação
parlamentar.

Colegas parlamentares desta Assembléia, honra-nos muito termos um mineiro tão
qualificado, cumprindo tão elevada função pública na Câmara Federal. Sem dúvida
alguma, este é mais um fato que evidencia a elevada tradição política de Minas
Gerais, que sempre esteve presente em todas as lutas destinadas a construir uma
grande nação, oferecendo ao Brasil grandes e notáveis líderes.

Desta vez, é chegada a hora do nosso querido companheiro e amigo Deputado
Aécio Neves. Eleito pela vontade da maioria dos Deputados Federais, sintetiza a
presença vigorosa de Minas Gerais no cenário político nacional, direcionando, através
de sua ação, a construção de um novo Brasil. Por isso desejamos-lhe muito êxito,
muito sucesso.

Temos a certeza de que lhe aguardam outras e maiores responsabilidades, seja em
nível estadual ou nacional. Certamente o veremos investido com a autoridade
necessária para conduzir Minas Gerais e o Brasil ao destino que merecem, pelos
caminhos da justiça social, marcados pela busca do bem comum, pela convivência
fraterna e democrática, pela solidariedade e pela felicidade de todos os seus filhos.
Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Meio Neves
Exmo. Presidente da Assembléia Legislativa, caríssimo amigo, Deputado Antônio

Júlio; caríssimo companheiro de outras jornadas, Deputado, hoje Secretário, Manoel
Costa Júnior; Sr. Desembargador Murilo José Pereira, cuj a presença muito nos honra;
caríssimo companheiro, eterno amigo, ex-Governador do Estado de Minas Gerais,
Eduardo Azeredo; caríssimo ex-Governador João Marques; digno e extremamente
digno representante de Minas no Senado da República, Senador José Alencar;
caríssimo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aqui falando em nome da Maioria,
certamente me permitiu viver importantes momentos dessa minha curta trajetória
política; caríssimo companheiro já de tantas jornadas, cujo depoimento em nome de
seus pares certamente estará registrado como um dos pontos altos deste momento,
meu companheiro, Líder Deputado João Leite; caríssimo companheiro Líder do PPB
na Câmara Federal, Deputado Adelino Carneiro Leão, cuja presença na Câmara dos
Deputados tem sido absolutamente decisiva nos avanços institucionais que aquela
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Casa tem conquistado e nos avanços sociais que a cada dia ocorrem neste País;
caríssimo Deputado e companheiro Danilo de Castro, Presidente do meu partido, o
PSDB, no Estado de Minas Gerais; caríssimo companheiro Deputado Eduardo
Barbosa, caríssimo Deputado Hélio Costa, caríssimo Deputado João Magalhães,
companheiro Deputado José Elias Murad, companheiro Deputado Mário Assad
Júnior, companheiro Deputado Federal Osmânio Pereira, companheiro e amigo
Deputado Federal Romeu Queiroz, companheiro Deputado Ronaldo Vasconceilos,
caríssimo Deputado Miguel Martini. Líder do meu partido nesta Casa, que, desta
tribuna, externando o sentimento dos seus pares, certamente me traz um momento de
extrema emoção; Srs. e Sras. Deputados Estaduais, quantos vejo aqui dos mais
variados partidos, o que dá a esta cerimônia, certamente, para mim, um caráter de
absoluta grandeza; Srs. Prefeitos de várias regiões do Estado, Srs. Vereadores,
autoridades civis, autoridades militares, meus amigos e familiares que vieram
participar deste ato, senhoras e senhores, há quase oitenta anos, sob a pressão de crise
política na Capital da República, Bueno Brandão dizia que "preferia cair com Minas a
cair em Minas". Tancredo Neves, meu avô, sempre lembrava a história de um
Senador mineiro que se somara a São Paulo, em 1930, e coordenara a candidatura de
Júlio Prestes à Presidência da República, contrariando, naquele tempo, os nossos
interesses e o nosso direito. "Não deram seu nome nem a um beco de bairro, porque
os mineiros não esquecem".

Disseram-me, recentemente, que foi conferido o nome do Senador Viana do Castelo
- por sinal, um mineiro ilustre, que só cometera aquele pecado político - a uma
avenida de Contagem. Caro Presidente Antônio Júlio, isso significa que os mineiros
sabem, também, perdoar - mas só 70 anos depois.

Em Minas Gerais temos facções, partidos aguerridos, pendengas que duram tanto
quanto as capistranas de nossas velhas cidades. Mas, quando nos confrontamos com
ameaças aos nossos direitos e à nossa honra, sempre sabemos nos unir. E, quando
algum de nós viola esse compromisso sagrado com o povo, paga seu pecado histórico.
Srs. parlamentares, cada tempo tem os seus tiradentes, e cada tempo sofre com os seus
silvérios. Em cada tempo, a Pátria reconhece os seus heróis e mártires e, em cada
tempo, se constrange com a lembrança dos traidores.

Senhoras e senhores, ao receber esta que, certamente, é uma das maiores
homenagens que qualquer servidor público - e o parlamentar nada mais é do que isso -
poderia receber, ao recebê-la exatamente na Assembléia Legislativa de Minas, por
onde passaram dignamente meu pai e meus avós, quero falar do meu imenso respeito
pela instituição parlamentar. Nos parlamentos, há um duplo mistério: a coletividade se
resume aos representantes que elege para expressar e fazer valer a sua vontade
política, ao mesmo tempo em que os parlamentares, em sua individualidade,
multiplicam o seu espírito e a sua razão, para ser aquela parcela ponderável da
sociedade de que são delegados. Se examinamos a história, nunca, em nenhum tempo
e lugar, encontraremos um governo tão absolutista que não se tenha valido de
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parlamentos ou simulacros de parlamento. Mesmo que escolham os tiranos a
dedo, para servir de justificativa para os seus atos, os parlamentos são necessários. E,
quando se fala em democracia, fala-se em parlamentos. Reunidos na praça pública,
nos comícios e nos protestos, os cidadãos estão em parlamento. Escolhidos pelo
processo eleitoral, os parlamentares são, apenas, cidadãos comuns que, por um tempo
determinado e enquanto durar a confiança dos que os indicam, exercem a liderança de
suas comunidades, elaboram as leis, controlam o Poder Executivo, defendem e
asseguram a soberania do povo.

Minas, como sabemos, nasceu, como entidade política, da vontade, da luta, da
resistência de seus homens e mulheres. Os mineiros - costumo dizer - não nasceram
mineiros; tornaram-se mineiros por um ato corajoso de vontade, na Rebelião dos
Emboabas. Foi ali, a algumas dezenas de quilômetros de onde nos encontramos, nas
encostas da altaneira serra da Piedade, que Manuel Nunes Viana e seus seguidores
formaram o primeiro governo autônomo da América, expulsando os que se julgavam
donos da terra e estabelecendo o princípio de que não basta a descoberta para o
domínio de um território. E necessária a sua ocupação, com trabalho e amor. O
governo dos Emboabas não foi, somente, o primeiro governo autônomo das
Américas, foi também o primeiro governo eleito.

Foram essas razões históricas que levaram, sem dúvida alguma, o meu avô
Tancredo Neves a dizer que o primeiro compromisso de nossa gente é com a
liberdade. Fez isso quando assumiu - e os senhores se lembram disso - o Governo de
Minas, o mais honroso cargo de toda a sua trajetória política. Não quis a História que
estas montanhas fossem capitania hereditária, tivessem donatários; não podem admitir
os mineiros que elas sejam, em qualquer tempo, feudo de quem quer que seja.

Senhoras e senhores, este pronunciamento seria vazio se nele não pudesse examinar
algumas questões do momento político. O Congresso passa por uma fase dificil e
grave, com as suspeitas que recaem sobre o Senado da República. Não quero, nem
posso, atrever-me a juízos de valor. Esse é um dos momentos em que o Presidente da
Câmara dos Deputados recorre à sua identidade maior, a de cidadão brasileiro, porque
- e esse é outro dos mistérios da representação parlamentar - o cidadão é superior ao
Deputado, porque, ao cidadão, assiste o poder de fazer o Deputado, e o Deputado
jamais fará o cidadão. Como cidadão, sou soberano; como Deputado, sou mandatário
da soberania do povo. Ao cidadão, é conferido o direito sagrado de compor os
parlamentos e eleger os Chefes dos Poderes Executivos. E é com esse título maior, o
de cidadão e eleitor, que espero o completo esclarecimento dos fatos e a punição dos
responsáveis, quando essa responsabilidade for definitivamente aferida.

Dois outros temas, pela atualidade e importância, merecem referência neste
momento. O primeiro diz respeito ao processo de privatização do setor energético
brasileiro, incluindo o destino de Furnas Tenho sido, como sabem, já há alguns anos,
um critico dentro do governo da concepção inicial de um modelo que piiorizou a
questão fiscal e cambial, em detrimento da expansão do parque de geração e do
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complexo de transmissão brasileiros.

Em relação a FURNAS, desde o inicio dessa discussão, há seis anos, conseguimos
evoluir de uma proposta de venda de blocos de controle, sem nenhuma garantia de
novos investimentos em expansão, para a criação de urna empresa pública por meio
da venda pulverizada de ações em bolsa.

Mesmo constatando esses avanços, continuo compreendendo, e tenho, de forma leal
e clara, dito isso ao próprio Presidente Fernando Henrique, que, também, está atento a
esta questão, que tema de tamanha relevância e de decisivas conseqüências para o
futuro da economia brasileira não deve ser tratado de forma açodada, sobretudo em
um quadro de demanda crescente por energia e oferta declinante, situação agravada
pelas escassas chuvas do último verão, que criaram perspectivas reais de
racionamento a partir dos próximos meses.

Nutro, portanto, Sr. Presidente, a expectativa de que essa questão seja resolvida sem
implicações de ordem doutrinária ou explorações eleitorais, mas objetivando
claramente a viabilização de novos investimentos em um setor absolutamente
essencial para o crescimento da nossa economia, e quanto a isto é inquestionável o
papel estratégico de Furnas na alavancagem de novos projetos.

Manterei minha posição dentro dos limites constitucionais, uma vez que a
Presidência da Câmara dos Deputados, em obediência a sua amplitude política, deve
manter, tanto quanto possíveL a sua postura pluralista. O Presidente de uma casa
parlamentar - e disso sabe plenamente o Deputado Antônio Júlio, Presidente desta
Casa - despe as suas vestes partidárias quando ocupa aquela Mesa para tornar-se o
servidor de todas.

Esse é outro mistério fascinante de nossa instituição política.
Falo, portanto, como cidadão, e cidadão de Minas, protegido por essa aura de

liberdade que emana de seus penedos e guiado pela responsabilidade de quem faz
vida pública sem perder o horizonte da autonomia política de nosso País e do bem-
estar de nossa gente.

Uma segunda questão, esta de âmbito mais geral, deve desde já ocupar nossas
reflexões. Falo da criação da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, e suas
gigantescas implicações no futuro da nossa economia. Nesse último final de semana,
os Chefes de Estado de 34 países assinaram, em Quebec, no Canadá, um documento
em que se comprometem a formalizar a criação da ALCA a partir de 2005. Os termos
desses acordos precisarão ser discutidos e aprovados pelos parlamentos de cada um
desses países até dezembro daquele ano.

Por isso mesmo, e em razão da profundidade dos reflexos dessas medidas em nossa
economia, promoverei, no âmbito da Câmara dos Deputados, um grande seminário
internacional, para discutirmos essa questão sob a ótica do interesse nacional, mas
desde já alguns pontos me parecem extremamente relevantes, e sobre eles tomo a
liberdade de rapidamente discorrer: Em primeiro lugar, o prazo para a implementação
deve ser adequado à adaptação de nosso parque produtivo, de forma a minimizar as
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perdas induzidas pelo adensamento da concorrência oriunda de outras economias
mais capitalizadas e tecnologicamente mais avançadas.

Em segundo, devemos apoiar medidas cujos impactos sejam complementares à
nossa economia, como a supressão das barreiras não-tarifárias, que tanto afetam, entre
outros, a siderurgia e os setores de bebida, fumo e açúcar - bem como a delicada
questão dos subsídios agrícolas.

Em terceiro, estabelecer critérios para as soluções de controvérsias que não
impliquem a submissão de soberanias.

Em quarto, sustentar a negociação em bloco, mediante o endosso aos entendimentos
com oMERCOSUL.

Em quinto, fazer valer a tese do empreendimento único ("Single Undertaldng"), ou
seja, que nenhum acordo entrará em vigor enquanto não estiverem acertados todos os
pontos.

Portanto, a complexidade dessa questão nos aconselha a ampliar o debate a partir do
Congresso Nacional, mas contando com a participação dos legislativos estaduais, em
especial de Minas Gerais, em razão da gravidade dos seus efeitos na nossa economia e
de sua importância no cenário político nacional.

Estive no último sábado, 21 de abril, em uma das capitais cívicas de Minas. Todas
as sete cidades do ouro, da Vila Nova, da Rainha, a Caeté, de Manuel Nunes Viana,
João Pinheiro e Israel Pinheiro, às mais distantes do centro da Capitania, como Minas
Novas e Paracatu, foram cidades capitais, no florescer da consciência política de
nossa terra. São João del-Rei é uma delas. Centro conspiratório da Inconfidência e
pátria de Tiradentes e Tancredo Neves, São João esteve presente em todos os
momentos decisivos de nossa história, desde o combate do Rio das Mortes, que
determinou a nossa vitória na Guerra dos Emboabas. Capital revolucionária da
província em 1842, São João permanece cidade em que as pessoas são
intrinsecamente políticas.

Senti, ali, e com apreensão, como o País se encontra preocupado com a hora
política. E um tempo de incômodos conflitos, atiçados, como é de nossa natureza
cívica, pela proximidade da campanha eleitoral do ano próximo. Creio que cabe a
todos nós, homens públicos, e sobretudo homens públicos de Minas, o exercício
paciente do diálogo, a fim de que se superem as dificuldades maiores e possamos,
sem renunciar às nossas idéias e aos nossos compromissos partidários, atravessar o
acidentado caminho dos próximos meses. Como disse certa vez Otávio Mangabeira,
em aparte na Assembléia Nacional Constituinte de 1946, "política é conversa, e o
resto é conversa fiada".

Sou um homem formado, até mesmo pelas circunstâncias familiares, no mais
absoluto respeito à democracia, no amor a esta terra, na busca permanente e paciente
da conciliação. Mas também disposto a todos os sacrificios quando se trata do amor a
Minas, do amor ao Brasil.

Agradeço, honrado, aos responsáveis por esta homenagem, à Mesa diretora, através
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de seu Presidente, ilustre Deputado Antônio Júlio. aos Líderes partidários e, em
particular, ao Depurado Miguel Martini, que teve a iniciativa do convite, aos meus
companheiros de partido e a todos os parlamentares que, com essa deferência,
permitiram que, após 31 anos, um mineiro voltasse a ocupar esta tribuna na condição
de Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil.

Falar no parlamento de Minas é falar da mais alta das tribunas históricas de nosso
Pais. E falar de suas montanhas invictas, que se elevam para proteger e distribuir a
liberdade.

Contem sempre comigo para defender Minas e honrar a sua gente. Muito obrigado.
Entrega de Placa

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Deputado Aécio Neves
placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "Deputado Aécio Neves,
confiança não se impõe, adquire-se. As montanhas azuis das Minas Gerais, onde
habitam a liberdade, o respeito, o amor à Pátria, que serviram de berço a tantos heróis,
assistiram à sua gloriosa jornada rumo aos mais altos desígnios do País no comando
da Câmara dos Deputados. Belo Horizonte, 23 de abril de 2001. Deputado Antônio
Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.".

- Procede-se à entrega da placa.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades e
aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 24, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária da
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é
a publicada na edição de 24/4/2001.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 147 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/4/2001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - J3 Parte: Ata - ? Pane (Ordem do Dia):
Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 61; discurso do Deputado Miguel
Martini; questão de ordem; discursos dos Deputados Amilcar Martins, Adelmo
Carneiro Leão, Kemil Kumaira, Paulo Piau e Sargento Rodrigues; requerimento do
Deputado Miguel Martini; discursos dos Deputados Amilcar Martins, Sebastião Costa
e João Leite; questão de ordem; chamada para recomposição de quómm; inexistência
de número regimental para votação; suspensão e reabertura dos trabalhos;
requerimento do Deputado Miguel Martini; questão de ordem; suspensão e reabertura
da reunião; deferimento do requerimento; votação secreta; manutenção; declarações
de voto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Marfins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Carlos Andrada - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Heimeto - Elaine
Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqilinio - bani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite
- João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil
Kurnaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado António Júlio) - As 20h15min, a lista de

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

P Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

r Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à T

Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei Complementar n°61, que acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei n°
869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Com a palavra, para
encaminhar a votação do veto, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Deputados, estamos aqui para
encaminhar a votação do Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 61, e
gostaríamos de ler as razões do veto.

Antes, porém, não posso deixar de dizer que, em quase todos os seus vetos, o
Governador apresenta as mais esdrúxulas justificativas, as mais estranhas razões.
Também gostaria de chamar a atenção para o fato de que o Governador vetou 22
projetos de lei- Será que não estará querendo dizer que esta Casa não tem critérios
para votar? Ora, depois de um trabalho exaustivo? Porque é dessa maneira que se faz
aqui qualquer projeto de lei. Quando se quer dar inicio a qualquer matéria nesta
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Assembléia, em primeiro lugar faz-se uma consulta, para saber se é constitucional
e se não há matéria correlata em tramitação. Após essa consulta inicial, o projeto de
lei recebe a forma legislativa, e tem início sua tramitação. Passa, então, pela Comissão
de Constituição e Justiça, que, exaustivamente, durante 20 dias - e acontece de gastar
muito mais tempo do que isso -, examina-o em todos os detalhes. Os técnicos desta
Casa, bem preparados e competentes, orientam-nos, e o relator faz o seu parecer, que
é discutido pela Comissão. Aprovado, dependendo da matéria, vai para a Comissão de
Administração Pública, para ser discutido, avaliado e votado; vai para a Comissão de
Fiscalização Financeira e pode ir para uma quarta comissão, se for o caso ou a pedido
de Deputado. Depois de amplamente discutido, em alguns casos em audiências
públicas, vem a matéria para votação em Plenário, em 10 turno, quando é novamente
debatida e avaliada, tudo publicamente. Depois de aprovada em 10 turno, volta à
comissão de mérito; se houver emenda em Plenário, volta novamente.

Vem para o Plenário, em 2° turno. E votada. Vai para a redação final. Depois da
redação final, os detalhes são observados. Finalmente, é publicada e vai para sanção
do Governador. O Governador simplesmente olha a matéria, não gosta, e deve
determinar para a sua assessoria que invente um motivo qualquer para vetar. E veta
pelas razões mais estranhas possíveis. Será que o Governador esqueceu que foi
legislador? Ou, talvez, não conheça a tramitação de um projeto de lei, de uma lei
complementar, de uma emenda á Constituição, ou, então, tem o grande desejo de ser
imperador, rei, alguém que não precise da democracia, da participação, do Poder
Legislativo, da representatividade, porque vale aquilo que acha.

Esta Casa, como fez no ano passado, teria de mostrar para este Governador quem
realmente pode decidir sobre matéria legal. Quem define se uma matéria é ou não
constitucional é este Poder Legislativo. Vetou 22 projetos. Vetou projeto que ele
mesmo encaminhou para esta Casa! Manda projeto de lei para esta Casa - que o
melhora, porque o que veio de lá não era bom - e veta o próprio projeto que mandou.
E o caso do Conselho Deliberativo do IPSEMG, um flagrante desrespeito ao povo.
Talvez não esteja preocupado em governar Minas Gerais, porque é um verdadeiro
desgoverno este que ai está. E lamentável que não governe e nem queira deixar que o
povo tenha leis para defesa dos seus interesses, os interesses maiores do povo
mineiro, como é o caso do Conselho Deliberativo do IPSEMG, que interessa aos
servidores públicos; como é o caso da UEMG; dos servidores da segurança pública,
em que não quer garantir a familia daquele que no exercício da sua função sofre uma
fatalidade. Então, perguntamos: O que quer este Governador? Gastar fábulas, fazendo
campanha presidencial com o dinheiro do povo?

Essa é a intenção? Foi para isso que foi eleito? E lamentável ter de estar aqui
dizendo isso para a sociedade. Poderíamos estar discutindo matérias que são do
interesse de Minas Gerais. Mas não. Aqui estamos tentando derrubar o veto do
Governador, simplesmente porque não tem interesse de governar o Estado.

Sr. Presidente, achamos que esta Casa teria de dar uma demonstração de que se



547
ama, de que tem orgulho de ser um Legislativo definido constitucionalmente
como o Poder responsável por votar as leis. Deveríamos exigir que o Governo
respeitasse este Poder.

Questão de Ordem
O Deputado Amilcar Marfins - Baseado no art. 264 do Regimento Interno, solicito a

palavra para encaminhar a votação.
O Sr. Presidente - V. Exa. já estava inscrito para se pronunciar, mas, estando

ausente, perdeu o tempo.
O Deputado Amilcar Marfins - Na verdade, havia sido inscrito previamente pela

Liderança e, no momento em que fui chamado, não estava no Plenário, mas agora
estou e desejo encaminhar a votação, baseado no art. 264 do Regimento Interno. Não
vejo como ser impedido de fazê-lo.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que tomamos a
decisão de que o Deputado, tendo sido inscrito previamente, não estando presente ao
ser chamado, perderia seu tempo de falar.

O Deputado Amilcar Martins - Peço vênia a V. Exa para dizer que toda decisão
tem de ser baseada em documento legal. Neste caso, no Regimento Interno da
Assembléia Legislativa, e não na vontade nem mesmo de V. Exa., que é o Presidente
desta Casa

O Sr. Presidente - Tomei essa decisão porque não concordo que a inscrição valha
para o Deputado usar do seu direito, mas não valha para compor quórum e quando se
quer obstruir os trabalhos.

O Deputado Amilcar Marfins - Qual seria o raciocínio de V. Exa. nesse caso? Estou
presente no Plenário, tanto é que estou falando com V. Exa.

O Sr. Presidente - Para poder falar, mas, na hora de votar, a sua inscrição não
permanece. Ora, inscrição virtual?

Quando o Líder faz a inscrição de um Deputado, significa, em nosso modesto
entendimento, que o Deputado está presente. Para efeito de quórum não vale, mas
para falar vale?

O Deputado Amilcar Martins - Desculpe-me a insistência, mas eu estava presente,
no Salão Vermelho, que fica ao lado do Plenário. Vim correndo, mas já havia sido
chamado. Tanto estava presente que me inscrevi antes de abrir a reunião, como pode
ser comprovado. Só não estava presente fisicamente no momento em que meu nome
foi anunciado.

Estou presente no Plenário da Assembléia Legislativa, querendo encaminhar a
votação. O art. 264 confere-me esse direito. Peço vênia a V. Exa. para dizer que as
decisões têm de se basear efetivamente no cumprimento do Regimento Interno, de
que V. Exa é o principal guardião. Todos confiamos em que V. Exa. cumpra o papel
de guardar, mais que qualquer um, o Regimento Interno da Casa.

O Sr. Presidente - Foi dito pessoalmente a V. Exa. que havia perdido o tempo, com
o que concordou, mas, como agora insiste tanto em encaminhar a votação, a
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Presidência vai atender a sua solicitação. Com  a palavra, para encaminhar a
votação do veto, o Deputado Amilcar Martins.

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a esta tribuna
para encaminhar uma votação de grande interesse para todos nós, porque envolve
efetivamente questões que dizem respeito à administração pública em nosso Estado,
ou melhor, à ausência de administração, ao vácuo de poder. Refiro-me,
evidentemente, a um Governador que desafia lei da Física porque é um presente que
não ocupa lugar no espaço. E uma dessas contradições que, só com o passar dos anos,
os mineiros das frituras gerações compreenderão. E um Governador que combina, por
um lado, enorme preguiça, vontade de não fazer nada no que diz respeito à
administração do Estado, e grande determinação, obsessão em viabilizar uma eventual
candidatura à Presidência da República. E esse vácuo resulta em fatos como este que
nos motiva a encaminhar esta discussão. Por sua omissão, sua falta de vontade de
governar Minas, é mais fácil ao Governador vetar as proposições, não cumprir
acordos. Esta é a situação de calamidade pública que vivemos em Minas Gerais: um
Governador ausente por omissão porque cuida de outras questões que não dizem
respeito aos interesses da população mineira, um Governador que nem mesmo tem o
compromisso mínimo de cumprir as tarefas mais corriqueiras da administração
pública. A conseqüência disso todos os mineiros estão vendo: a inoperância. Minas
está parada, nada acontece em nosso Estado, e a administração pública virou um caos.
E o caos institucionalizado. E uma eterna mudança de Secretários, sem critérios de
nenhuma ordem- Foram quatro Secretários da Administração, quatro do
Planejamento, três ou quatro da Saúde, não sei quantos Secretários de Ciência e
Tecnologia, e por ai afora. Fora um pequeno grupo de intocáveis, que fazem parte da
cota pessoal do Governador, o resto é descartável. Minas está abandonada por aquele
que seria seu principal responsável. Por causa disso, vivemos este momento de
perplexidade na sociedade mineira e na Assembléia, que é um reflexo do que ocorre
na administração pública. Quantos projetos de lei, aprovados nesta Casa, negociados
com o Governo do Estado, de Deputados da base governista, de Deputados leais ao
Governador, foram vetados?

Vamos mesmo votar esses vetos e mantê-los? E isso que deseja o Governador? Do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, por exemplo, é justo, razoável? E razoável por
causa da vontade?

Agradeço a saudação do Deputado. Faço essa referência em homenagem a V. Exa.
Sou testemunha do seu compromisso com o Governo e respeito V. Exa., que está
presente, tem se mantido leal ao Governo. E justo, por causa de um capricho ou por
causa da preguiça do Governador, mantermos o veto ao projeto de autoria de V. Exa.?
Foi justo o que fizemos há alguns dias com uru projeto de autoria do Deputado João
Pinto Ribeiro? Manter um veto de um projeto correto? E de tantos outros de
Deputados da base governista e da Oposição.

Quantos projetos bons e sérios teremos de sacrificar pela incompetência do
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Governo, pela incompetência do Poder Executivo?

Na Semana da Inconfidência, amanhã o fogo simbólico da Inconfidência chegará a
esta Casa, e V. Exa., como Presidente da Assembléia Legislativa, o estará recebendo
em nome de todos nós. A UEMG foi uru sonho de Tiradentes, foi um sonho dos
Inconfidentes, no entanto quer o Governador, porque quer, que esse sonho se acabe
para sempre. E justo fazer isso com as unidades agregadas a esse projeto? A história
da UEMG é de dificuldades, de muita luta por parte de grandes idealistas, entre os
quais faço justiça em destacar o Prof Aluísio Pimenta, grande batalhador pela efetiva
implantação da UEMG, que tem um projeto diferenciado das universidades federais.
E uma universidade que se propõe, sobretudo, a ajudar a população mais carente,
aquelas pessoas que não puderam cursar universidade no momento adequado, porque
são obrigadas a trabalhar para sobreviver. E uma universidade que funciona,
sobretudo, à noite. E justo que isso acabe porque o Governador assim deseja?

E os projetos do PSB, do PMDB, do PL, do PSDB, tão importantes para Minas
Gerais? E os projetos do PFL, do Deputado Paulo Piau, do Deputado João Leite e do
Deputado Mauro Lobo? São pessoas com enorme experiência em administração
pública, com visão importante das necessidades do povo. Vamos abrir mão de tudo
isso, por incompetência do Governador e da sua equipe? Por omissão, por descaso do
Governador, que só pensa naquilo?

Não é possível- Temos um compromisso e uma responsabilidade com o Estado. Em
nome desse compromisso, estaremos aqui defendendo a derrubada desses vetos tão
injustos, não com os Deputados, mas com o povo de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado
Adelino Carneiro Leão.

O Deputado Adelino Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na última
terça-feira, iniciamos uma discussão sobre o conjunto dos vetos apresentados pelo
Governador a esta Assembléia. Uma das questões relevantes de que tratamos foi a
constitucionadade dos vetos ou o veto considerando a inconstitucionalidade.
Destacamos desse conjunto de inconstitucionalidades a questão do vício de iniciativa.
Quando o Governador acolhe a proposição de lei, o vicio de iniciativa acaba por ser
superado.

No caso especifico do Projeto de Lei Complementar n° 61, entendemos que, no
mérito, teria maior relevância no sentido de superar injustiças praticadas contra os
servidores públicos e de modo muito especial com relação aos direitos adquiridos. Na
nossa avaliação, o Deputado Mauro Lobo, ao apresentar esse projeto, estaria dando
grande contribuição ao Governo do Estado, que nos discursos tem sempre mostrado
sensibilidade com as causas sociais e dos servidores.

Mas o que pudemos e podemos constatar neste momento, em relação ao projeto, é
que os discursos explicitando essa sensibilidade são muito mais freqüentes em relação
às práticas, que são raras, da defesa do interesse, da promoção da justiça, do resgate
dos direitos dos trabalhadores, fundamentalmente dos servidores públicos.
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Estamos num tempo em que, por parte de Governos em diferentes níveis, em

municípios. nos Estados e na União, os direitos dos trabalhadores e dos servidores
estão sendo deixados de lado com muito mais intensidade do que o atendimento aos
mais poderosos, mais uma vez mostrando que os trabalhadores e os servidores
públicos estão do lado dos mais fracos, daqueles que, quando têm que ser excluídos
ou quando se faz uma justificativa para o não-atendimento, acabam sendo colocados
nessa margem, desse lado.

Se analisarmos o Governo passado e o atual, verificaremos que o pagamento de
dividas, o atendimento aos direitos reclamados, são direcionados com muito mais
intensidade, com muito mais freqüência e com maior dedicação para os poderosos.
Pagam-se as dívidas das grandes empreiteiras, dos grandes grupos empresariais,
anistiam e negociam com os grandes grupos, reduzindo, inclusive, dívidas.

Recentemente, vimos o que aconteceu em relação aos negócios com a Vale do Rio
Doce: uma dívida superior a R$100.000.000,00 foi reduzida para cerca de
R530.000.000,00. Ou seja, R$30.000.000,00, por meio de ganhos judiciais, foram
perdoados ou negociados com grande vantagem para a empresa. No entanto, os
direitos dos trabalhadores não são atendidos, são indefinidamente postergados.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos vivendo um tempo de governo com
discursos muito bem elaborados, mostrando sensibilidade às causas sociais, aos
direitos dos trabalhadores. Mas, paradoxalmente, estamos assistindo a uma atitude
hipócrita daqueles que fazem o bom discurso, porém sonegam o atendimento aos
direitos fundamentais dos trabalhadores.

Neste momento, em Minas Gerais, continuamos vivendo uma situação dramática.
Todos nós, Deputados, testemunhamos isso. Tenho certeza de que, em cada gabinete
dos 77 Deputados, já chegaram muitos pedidos, muitos clamores de professores, de
aposentados, de servidores públicos, que não receberam suas férias-prêmio, seus
direitos, seus recursos mínimos. Jnfelizmente, só conseguem o ressarcimento, o
atendimento desse direito, com enorme dificuldade e em situações excepcionais, ou
seja, doentes, correndo risco de vida. Não podemos continuar a assistir e a admitir
essa fonna de trato do Estado, de governos sucessivos, deste Governo, com os
servidores públicos. Por isso mesmo, a nossa posição, o nosso encaminhamento, a
nossa defesa é a de que todos os trabalhadores do Estado de Minas Gerais, tendo os
seus direitos adquiridos, de suas férias, férias-prêmio, verbas retidas, sejam atendidos
de imediato, com prioridade, com determinação política por parte do Governo. Essa
vontade é determinante do aparecimento e da destinação dos recursos públicos.

Infelizmente, assistimos à utilização e à destinação de volumosos recursos públicos
para pagamento de dívidas dos mais poderosos. Não podemos admitir a continuidade
da sonegação da dívida àqueles mais necessitados.

O PT, em relação à proposição do Deputado Mauro Lobo, estará votando contra
esse veto, embora reconhecendo o vicio de iniciativa, num apelo final ao Governador
do Estado de Minas Gerais para que acolha esse projeto de lei complementar e
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garanta aos trabalhadores do Estado os seus recursos mínimos necessários, direito
deles.

Nenhum favor está sendo feito pelo Estado ou por nenhum Governo.
Por isso, votaremos contra o veto do Governador ao Projeto de Lei Complementar

n° 61.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado

Kemil Kumaira.
O Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imagino o que passa

pela cabeça do Presidente da Assembléia diante desse quadro que se arrasta desde o
inicio desta legislatura, mas principalmente agora, a partir da posse do novo
Presidente, da nova Mesa, período em que a Assembléia não tem avançado na
discussão e na votação dos projetos, o que é, fundamentalmente, a razão de ser, de
estarmos aqui, no parlamento mineiro.

No entanto, temos que trabalhar para que a Assembléia Legislativa não seja
medíocre a ponto de ser comparada ao Governo Estadual. A Assembléia tem que ser
melhor no desenvolvimento das suas atribuições, numa demonstração de
responsabilidade de cada um de nós para com o nosso povo.

Poderia aproveitar este espaço para tratar de assuntos mais importantes do que a
votação desses vetos do Governador, até porque o Governador veta unia matéria tão
importante quanto essa simplesmente baseado em um vicio de origem, isto é, na
paternidade do projeto, da emenda, a qual tinha que ser de feitura palaciana.

Mas o Deputado Mauro Lobo, com a sua grande sensibilidade, viu o sofrimento que
os funcionários públicos estão vivenciando a partir da posse do Governador Itamar
Franco, que, ao contrário do que dizia em suas promessas de campanha política,
exatamente para beneficiar o funcionalismo público mineiro, age de forma covarde,
negando os mínimos direitos àqueles cidadãos que prestam serviço a nossa sociedade.

São inúmeros os casos que poderiam aqui ser relatados, um grande rol de fatos que
comprovam o descompromisso do Governador Itamar Franco para com os
funcionários de Minas Gerais. Nesse caso especifico, o que nega é o direito de o
funcionário receber em espécie as suas férias, ao invés de serem gozadas, como
ocorre em qualquer trabalho executado em empresas privadas, onde esse direito é
concedido. Nós mesmos sabemos que, muitas vezes, as próprias empregadas
domésticas ou outras pessoas que trabalham em nossos lares fazem um apelo para
receber suas férias em dinheiro, que é a forma de poderem comprar algum bem ou
pagar alguma divida.

Ao funcionalismo público mineiro, pelos salários que tem recebido, pela negativa
constante de aumentos salariais há mais de cinco anos, não resta alternativa a não ser
solicitar à Assembléia Legislativa que permita que o Governo possa pagar em
dinheiro as suas férias. O Governador vetou esse simples pedido, porque isso não foi
de sua autoria e porque dele nunca seria, pois, como já disse anteriormente, falta a ele
a sensibilidade necessária para fazer uma concessão dessa natureza. Então, todos que
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têm assento nesta Assembléia sabem que bastaria o Governador sancionar a
emenda do Deputado Mauro Lobo para que estivesse consolidado um direito que, às
vezes, é contestado por alguns juristas Mas já existe jurisprudência, há alguns
Estados da Federação, em que se concede o pagamento de férias aos funcionários
públicos.

Comecei dizendo, Sr. Presidente, que estava imaginando o que passa pela cabeça de
V. Exa., que é um homem responsável, que é um homem competente, que está
presidindo esta Assembléia não por acaso, mas por seu grande poder de liderança
junto aos nossos pares. Para podermos superar essas dificuldades, Sr. Presidente, é
necessário que o Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, tenha a sensibilidade
de conversar com as lideranças oposicionistas, para que juntos possam encontrar urna
saída para esses meses de obstrução, que já estão comprometendo o nome da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Não é vantagem nenhuma para a Oposição
que isso persista, mas falta ao Líder do Governo a sensibilidade normal que se exige
de um líder, a capacidade de discutir os pontos negros que estão obstaculizando os
trabalhos da Assembléia. Quero, Sr. Presidente, dizer a V. Exa. e aos Deputados desta
Casa que temos o dever de trabalhar para que esse momento seja superado, para que
possamos mostrar ao povo mineiro que os Deputados a quem confiaram os seus
interesses maiores estão verdadeiramente preocupados em alcançar, por meio do
entendimento, a solução dos seus problemas.

Para concluir, quero dizer o seguinte: como ex-Presidente da Assembléia
Legislativa, como ex-Presidente da Constituinte mineira, pelo fato de conhecer todos
os meandros desta Casa, quero afirmar a V. Exa. que iremos trabalhar, juntamente
com a Bancada da Oposição, para encontrarmos o caminho e sairmos desse buraco
negro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado
Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, já que
estamos sendo vistos em todo o Estado, quero dizer que a Oposição tenta cumprir o
seu papel, que também é o de negociar projetos, emendas, enfim, ações necessárias ao
desenvolvimento do Estado e, em última instância, ações em prol da melhoria das
condições de cada cidadão mineiro. Portanto, a Assembléia Legislativa passa por um
processo de obstrução, que, historicamente, sempre existiu aqui. Concordo com o
Deputado Kemil Kumaira: esse processo é histórico e normal em qualquer
parlamento. Aliás, é o único instrumento com o qual a Oposição pode contar, porque
o Governo, com a maioria absoluta nesta Casa, não tem necessidade da nossa
participação.

O contraponto feito pela Oposição, as idéias e opiniões divergentes - porque cada
cabeça tem um pensamento -, direcionadas ao desenvolvimento do nosso Estado,
sempre foram, historicamente, durante os mais de 50 anos desta Assembléia, condição
fundamental para que os projetos fossem mais aperfeiçoados. Ao longo de todos esses
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anos, esta Casa criou leis, fiscalizou, conversou com a sociedade, a ponto de ser
um dos Legislativos mais respeitados do País. Portanto, não será nesta condição, neste
momento, em que o Governo de Minas não dá a menor atenção ao Poder Legislativo,
que haveremos de nos curvar, sob pena de os 77 Deputados mineiros, que
representam mais de 16 milhões de pessoas, tomarem-se pessoas absolutamente
comuns. Tornando-se assim, não haverá razão para a existência de tantas tarefas, de
tantos gastos do Poder Legislativo mineiro.

A liderança que nos foi confiada pelo povo resulta ou deverá resultar também da
capacidade de entendimento, que se faz necessário. O negócio é bom quando o é para
dois. Aqui, as votações dos projetos e as apreciações dos vetos, de maneira especial,
não podem ser boas apenas para o Governo ou para os Deputados de sua base, mas
para as duas partes, senão o negócio é ruim. Assim o é na vida prática e nesta
Assembléia.

Não posso falar em nome do PFL, porque o nosso Líder, Deputado Sebastião Costa,
está presente. Conheço o seu pensamento de que o PFL tem algumas questões
inegociáveis.

Vamos às últimas conseqüências para derrubar vetos do Governador, mas é claro
que há pontos em que podemos negociar, porque entendemos que algumas questões
até se justificam. Mas isso cabe, em primeiro lugar, ao Líder do Governo, que,
inicialmente, dizia que o Líder do PSDB estava intransigente nessa negociação;
depois, que quem estava intransigente era o Líder do PT. Portanto, acho que neste
momento é preciso haver liderança maior, e isso, sem dúvida, deve partir do Líder do
Governo, para que esse entendimento possa prosseguir.

Os vetos talvez não tenham tanta importância para o próprio Governo, pois as leis
estão aí, em vigência. Mas há nesta Casa centenas de projetos - do Governo e de
iniciativa dos Deputados -, que, evidentemente, devem ser votados para o bem da
comunidade mineira- Portanto, haveremos de chegar nesse entendimento, para que
possamos avançar na votação desses trabalhos. Mas é claro que, se não houver
compreensão do Governo, especialmente da Bancada Governista e do Líder do
Governo, a única arma que sobra à Oposição é continuar fazendo a obstrução dos
trabalhos, porque a Oposição sempre foi ouvida nesta Casa, embora minoria - mas a
minoria também tem de ter voz e vez. Absolutamente, não vai aqui nenhum tom de
ameaça, mas repito para quem nos ouve que a única arma que a Oposição tem nesta
Casa é o nosso Regimento, e, com esse guardião, fazemos a nossa obstrução, para que
nossa negociação tenha algum sentido e resultado prático, não para nós, do PSDB, do
PFL ou do PT, mas porque acreditamos que nossa defesa se constitui de medidas
necessárias para o desenvolvimento do Estado e de seu povo.

Nesse projeto, o Deputado Mauro Lobo visa ao pagamento em espécie das férias
dos trabalhadores. Muitas vezes, os trabalhadores perdem esse direito sagrado, que é
sua remuneração por férias não gozadas. Defendemos a derrubada do veto, porque a
única alegação do Governo, pelo que vimos em sua argumentação, é o vício de
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iniciativa. Bem, como foi dito por vários oradores que me antecederam, o vício de
iniciativa, já que o projeto é bom, pode ser suprido com a sanção do Governador. Mas
já que vetou, cabe a esta Casa, como Poder independente, que visa até mesmo dar
cobertura, acrescentar e melhorar os atos do Executivo, derrubar, se necessário, o veto
do Governador. Aqui não vai picuinha política; não se trata nem mesmo de ser
Oposição ou Situação, mas de aprimorar todas as medidas que dizem respeito ao
Estado.

Portanto, gostaríamos de parabenizar, mais uma vez, o Deputado Mauro Lobo, que,
com sua visão e experiência administrativa no próprio Governo do Estado, percebeu
que essa medida é absolutamente necessária. E, muito mais do que a visão do
Deputado Mauro Lobo, está a posição dos servidores públicos lesados em seu direito
constitucional, líquido e certo, de receber por férias não gozadas, sejam comuns ou
férias-prêmio. Esse é um direito líquido e certo, e esta Casa tem a obrigação de fazer
cumprir as leis ou de ajustá-las para fazer com que o cidadão não fique prejudicado
em seus direitos coletivos e individuais.

Portanto, fica aqui o nosso apelo para que possamos votar esse projeto, dizer "não"
ao veto do Sr. Governador, a fim de que, com a sua derrubada, o trabalhador público
do Estado tenha esse direito líquido, certo e sagrado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado
Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
público que nos assiste pela TV Assembléia, gostaríamos de encaminhar a votação do
Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 61, no seguinte aspecto: esta Casa
retomou aos trabalhos no dia 18 de fevereiro. Hoje, 18 de abril, faz dois meses que
voltamos. Como Vice-Líder do PSB, tenho a certeza de que a nossa bancada tem
estado aqui constantemente, como a nossa líder, que está nos acompanhando no
Plenário, Deputada Elaine Matozinhos, e os demais parlamentares, que se encontram
no Salão Vermelho. Dois mesesjá se passaram, e votamos apenas o Projeto SOMb.4A.
Sabemos que a opinião pública tem cobrado constantemente, assim como a imprensa,
a presença dos Deputados em Plenário, para que votemos as matérias que se
encontram na pauta. Projeto muito importante é o veto à Proposição de Lei
Complementar n°61, assim como os vetos e projetos que se encontram na pauta.

Esta Casa, com os seus 77 parlamentares, todos bastante maduros, cada um, com
certeza, tem os seus compromissos com o povo de Minas Gerais. Não seria questão de
Situação ou Oposição, base de Governo ou não. Com  a maturidade que temos como
parlamentares, como representantes do povo, precisamos votar essas matérias.
Precisamos nos sentar com o PSDB e com o PFL. Não tenho recibo para falar em
nome da base de Governo, mas falo como Deputado do PSB, porque precisamos,
mais que nunca, discutir, chegar a um consenso e votar essas matérias. Sabemos que
lá fora o povo está esperando que nos manifestemos. Felizmente, Sr. Presidente, liii
avisado da possibilidade de vir aqui votar essa matéria. Ausentei-me da faculdade
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para votar projetos de interesse do povo, já que estive aqui na sessão ordinária das
14 horas, e, infelizmente, também não tivemos oportunidade de votar essas matérias.
Então, faço apelo, não a Deputados da Oposição ou da Situação, mas aos Deputados
desta Casa, porque precisamos chegar a um acordo. Não podemos ficar aqui dois
meses e votar apenas o Fundo SOMMA. Sabemos que os Deputados começam a ficar
inquietos em Plenário por causa dessa situação, começam a fazer os
encaminhamentos, começam a obstrução. E o papel, entendemos. O Regimento
Interno prevê, é o dispositivo legal que todo Deputado desta Casa tem, de fazer o
encaminhamento de qualquer matéria que esteja na pauta para ser votada, mas o povo
merece muito mais do que isso. Merece que os Deputados desta Casa possam se
assentar e dialogar, independentemente de seus partidos, para que cheguemos a um
acordo e votemos essas matérias.

Minha consciência está tranqüila, porque estive presente, neste Plenário, em todas
as reuniões ordinárias que se realizaram desde 18 de fevereiro até 18 de abril.
Gostaria, agora, que chegássemos a um consenso e votássemos toda a matéria
acumulada na pauta.

Tenho certeza de que a população do Estado não está satisfeita com o fato de o
parlamento mineiro, em dois meses, ter votado apenas o Fundo SOMMA. Ao povo
não interessa se se trata de Situação ou Oposição; interessa que há importantes
projetos a serem votados e transformados em lei, quer pela manutenção, quer pela
derrubada dos vetos do Governador.

Peço ao Presidente que, baseado no Regimento Interno, faça valer sua autoridade e
marque reuniões extraordinárias constantes, nas terças, quartas e quintas-feiras, tantas
quantas forem necessárias, até que os Deputados tenham a boa-vontade de estar no
Plenário para votar as matérias. Precisamos ter maturidade para entender que esse é o
nosso papel. Não adianta ficarmos encaminhando infinitamente projetos e, no
momento de votá-los, esvaziar o Plenário, postergando a decisão para o dia seguinte.

Em respeito ao nosso eleitor e à população de Minas Gerais, devemos estar em
Plenário não só para discutir, mas também para votar as matérias em pauta. Afinal de
contas, em dois meses, votamos apenas um veto. Os 77 Deputados têm de cumprir seu
papel, independentemente de serem da Situação ou da Oposição. E isso o que a
população mineira espera de nós.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, para
que, na votação do Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 61, o art. 4° seja
votado inciso por inciso. Em votação, o requerimento. Com  a palavra, para
encaminhá-la, o Deputado Amilcar Martins.

O Deputado Amilcar Martins - Sr - Presidente, Srs. Deputados, ouvi atentamente a
manifestação do Deputado Sargento Rodrigues. Evidentemente, com todo o respeito
que tenho pelo nobre colega, não poderia deixar de manifestar certa discordância em
relação ao que foi dito aqui.

Começo por lembrar que a votação demorada do Projeto SOMMA foi uma grande



556
vitória do povo mineiro, porque, a partir do esforço e do trabalho dos Depurados
da Oposição nesta Casa, foi possível aperfeiçoá-lo de maneira definitiva, o que será
reconhecido no futuro e já o é neste momento. Foi possível impedir a tentativa do
Governo do Estado de passar a mão em recursos que eram um dinheiro de fomento
para os municípios mineiros. Um recurso que beneficiou mais 140 municípios, de
todos os partidos políticos: municípios administrados por Prefeitos do PMDB, do
PSB, do PFL, do PT, como Ipatinga e Betim, que tiveram os maiores recursos do
Projeto SOMMA em sua história. A Prefeitura de Ipatinga teve recursos de
R$17.000.000,00. E nós, da Oposição, conseguimos impedir, já no ano passado, que
esses recursos fossem subtraídos aos interesses públicos e usados para outros fins.
Dessa forma, garantimos a capitalização do BDMG, para que esses recursos
continuem a ser usados nos programas de reforma administrativa e saneamento dos
municípios, sobretudo os pobres, de Minas Gerais.

O trabalho de discussão exaustiva dos projetos não é perda de tempo. Se somos a
Minoria nesta Casa, se somos 20, sendo 50 e muitos da Situação, e conseguimos levar
essa discussão à exaustão, prolongando-a pelo tempo necessário, levando a um
consenso que atendesse aos interesses de Minas, foi porque estávamos, nesta tribuna,
trabalhando. Não foi por estarmos cabulando. Isso é do feitio do Governador do
Estado. O ausente, quem não gosta de trabalhar, quem gosta de cabular seu trabalho, o
fujão não são os Deputados da Oposição. O principal fujão da administração pública
responde pelo nome de Itamar Cautiero Franco. Ele não está cumprindo seu papel, e,
por isso, aqui estamos discutindo um veto absurdo a esse projeto de iniciativa do
Deputado Mauro Lobo. O Governador não sabe o que está acontecendo no Estado
nem na administração pública. Não coloco como desafio, mas como uma constatação
a presença maciça dos Deputados da Oposição nesta Casa, ao longo de todo esse
processo. O Deputado Sargento Rodrigues disse que estava presente às reuniões, mas
creio que ele, como todos os telespectadores da TV Assembléia e os demais
Deputados, sabe que também estávamos. Os Deputados dos partidos oposicionistas
também estavam presentes, e tanto isso é fato que conseguiram, publicamente, nesta
tribuna, encaminhar o processo de discussão e votação daquele projeto até o ponto
que todos julgamos necessário para a preservação dos interesses do povo mineiro.

Portanto, não é possível passar à opinião pública duas idéias que me parecem
equivocadas: uma, a de que o único trabalho dos Deputados é o de Plenário; este é
fundamental, mas trabalhamos nas comissões, trabalhamos nos gabinetes. Esta Casa é
um exemplo vivo disso, é freqüentada por milhares de pessoas todos os dias. A
imprensa está presente, a TV Assembléia dá transparência ao trabalho dos Deputados,
e os poucos ausentes serão identificados pela população.

Nós, da Oposição, estamos muito presentes e atentos para defender os interesses do
povo de Minas Gerais; se não fosse assim, não teríamos conseguido o que
conseguimos em relação ao Projeto SOMMA. Se não fosse assim, não estaríamos
aqui, hoje, pedindo a reflexão de todos os Deputados desta Casa quanto á necessidade
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de que se discuta de forma cuidadosa, pensada, a importância de cada um dos
projetos, como esse, por exemplo. Ou, então, que o Governador vá, em público, dizer
com clareza aos funcionários públicos - e não, com esses subterfúgios - que é contra o
pagamento de suas férias nessas situações excepcionais previstas no projeto de lei do
Deputado Mauro Lobo. Que o Governador Itamar Franco diga à população e aos
funcionários públicos que é contra. Mas não deve usar o subterfúgio de dizer que o
projeto tem um vício de origem. O vicio de origem alegado pode ser resolvido pura e
simplesmente com a sanção do Governador; assim, estará sanado o vício de origem
para sempre.

Não aceitamos e estamos vigilantes. Ao contrário do que se pode pensar,
trabalhamos. Os Deputados da Oposição trabalham e muito. Não quero ser
deselegante com a base governista e dizer que trabalhamos mais, mas quero dizer que
temos trabalhado o suficiente para impedir que muita bobagem aconteça neste Estado,
para impedir que muito prejuízo seja dado aos bolsos dos contribuintes mineiros.
Estamos trabalhando muito. Estamos nesta noite e estaremos em todas as reuniões
ordinárias e extraordinárias para defender os interesses do povo de Minas.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Com a palavra, para encaminhar a
votação do requerimento, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,
senhores que nos acompanham através da TV Assembléia, senhoras e senhores, antes
de iniciar meu encaminhamento, quero, em nome da Bancada do meu partido, o PFL,
fazer um registro e, ao mesmo tempo, externar ao Eduardo Moreira os nossos
sentimentos pelo passamento de seu pai, sepultado ontem Não estou aproveitando o
momento apenas para preencher o tempo, porque não havia outros assuntos. Pelo
contrário, o motivo é que esse servidor merece o nosso reconhecimento. Neste
momento, em nome do PFL, quero externar o nosso profundo sentimento de pesar.

Além do assunto a que me referi, estou na tribuna para encaminhar o requerimento
apresentado pelo Deputado Miguel Martini. Para encaminhá-lo, prefiro fazê-lo de
forma bem pausada, tranqüila e serena, para que o telespectador possa entender por
que nós, da Oposição, estamos aqui nos alternando. Para isso, abordaria duas ou três
razões distintas. A primeira é que sabemos, em que pese a todo o entusiasmo e alegria
demonstrada pela base do Governo, que nós, da Oposição, e todos os segmentos
representativos do Estado temos compromisso com a palavra empenhada.

Nós, da Oposição, juntamente com a base de apoio do Governo, aprovamos aqui, há
alguns meses, proposta de emenda de autoria do Deputado Paulo Piau, que depois se
transformou num instrumento desta Casa, destinando 2% do orçamento do Estado
para a UEMG e para a UNIMONTES. Dias depois, chegou a esta Casa o orçamento
do Estado. O que foi feito? Uma emenda para dar respaldo orçamentário ao
Governador para que pudesse dar cumprimento à emenda à Constituição promulgada
pelo Plenário da Assembléia Legislativa.

0 Governador, de posse da mensagem que continha o orçamento, vetou, entre
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outros dispositivos legais, aquele que destinava 2% para a UEMG. Depois de
alguns dias, o Governo remeteu de volta à Assembléia aquela mensagem, com os
vetos e com as suas razões. Hoje, estamos fazendo um cavalo de batalha com uma
matéria que já poderia ter sido aprovada ou rejeitada.

Esse sacrifício que estamos fazendo é na defesa de um instrumento regimental que
nos assegura um tempo a mais, para permitir que o Governo do Estado reflita e que se
disponha, de uma vez por todas, a cumprir a palavra de seu digno Líder, que, naquele
microfone da esquerda, quando os estudantes faziam presença na galeria, de forma
entusiástica, disse que o Governo do Estado enviaria a esta Assembléia Legislativa
uma mensagem que contemplaria aquelas unidades de ensino superior.

Por sua vez, outro partido com assento na Casa, o PT, também reivindica que haja
destinação para a saúde. Neste primeiro aspecto que abordo, estou falando sobre unia
questão a fim de ganhar algumas horas e alguns minutos a mais para conseguir
persuadir o Governo e sua Liderança, para que oficialize aquela proposta que assegura
à UEMG e à UNIMONTES os recursos para o seu funcionamento. A partir daí,
poderíamos examinar veto a veto, caso a caso.

Não estamos aqui para cansar a paciência dos Deputados da base do Governo, pelo
contrário. Como diz o adágio popular água mole em pedra dura, tanto bate até que
fura. Talvez, com um tempo maior, com umas horas a mais, seja possível ao Governo,
por meio de sua Liderança, formalizar aquela proposta que sinalizava que faria. A
partir dai, é preciso que se esclareça, no segundo aspecto, que a Oposição está
procurando cumprir o seu papel, para que o Governo tenha tempo de refletir e corrigir
as falhas em muitos de seus vetos

Por último, quero ressaltar o terceiro aspecto. Fala-se muito neste Pais em direita,
em esquerda, em centro, em tantos posicionamentos. Existem governantes que se
postam como progressistas, outros, como moderados ou conservadores. O mais
interessante é que, quando se senta na cadeira para governar, ninguém pensa o Estado
a partir das pessoas para os números, e, sim, o Estado a partir dos números para as
pessoas. Por essa preocupação, estamos usando todo este tempo, todo este
instrumento para que o Governo de Itamar Franco, como disse muito bem um
companheiro de partido, o Governador do Paraná, Jaime Lerner, pense o Estado a
partir das pessoas para a economia, e não, da economia para as pessoas. E por isso
que estamos aqui há alguns dias, parecendo até que estamos querendo obstruir por
obstruir. Nada disso. Estamos procurando conscientizar o Governo para que pense o
Estado a partir das pessoas para os números, e não, o contrário. Agindo assim, o
Governo perde a sensibilidade e se transforma num Governo frio, voltado para a
grande onda de propaganda, de ações isoladas, sem contudo alcançar o objetivo
principal, que é concretizar aquilo que a universidade, que os estudantes, que a saúde
pública esperam de cada um de nós.

Sr. Presidente, solicito que V. Exa., com a isenção que lhe é peculiar, cumpridor do
Regimento Interno da Casa, estando num processo de votação que exige a presença de
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39 Deputados em Plenário - compreendo o cansaço de todos -, encerre a reunião
para que amanhã, no horário convocado por V. Exa., aqui estejamos refletindo uru
pouco mais e cumprindo o nosso dever cívico.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Elaine
Matozinhos, telespectadores da TV Assembléia, gostaríamos de encaminhar a votação
favoravelmente ao requerimento do Deputado Miguel Martini, o qual pretende que se
faça a votação de cada inciso do art. 4° do veto do Governador do Estado à
Proposição de Lei Complementar n° 61.

Tivemos oportunidade, anteriormente, de colocar a nossa posição em relação a essa
questão. Vemos no nosso Estado, lamentavelmente, uma distância muito grande entre
o discurso e a prática. A todo momento ouvimos o discurso de que o Governo está
voltado para os servidores, mas eu mesmo tive a oportunidade de receber veto a
proposição de minha autoria que concedia indenização aos contratados do Estado.

Agora o Deputado Mauro Lobo apresenta essa proposição, que pretende trazer
justiça ao servidor público do Estado, mas também recebe veto do Sr. Governador.

E lamentável. Esse é um direito do servidor que deixou de gozar suas férias. Como
todos os trabalhadores deste País, o servidor teria direito de receber pelas férias não
gozadas, mas até hoje não vimos, por parte do Governador, a intenção de acertar essa
situação.

Recebeu a proposição do Deputado Mauro Lobo apoio do Plenário da Assembléia
Legislativa, chegando, portanto, ao Palácio da Liberdade com a aprovação desta
Assembléia. Mas, sendo coerente com a distância entre o discurso e a prática, o
Governador vetou tal proposição, que representa direito liquido e certo do
trabalhador.

Qualquer trabalhador neste Pais que deixou de gozar as suas férias recebe-as. Mas o
Governador acha que o servidor público estadual não deve receber pelas férias que
não gozou. Entende o Governador que ele não tem direito a recebê-las.

Os servidores públicos estaduais que assistem à TV Assembléia neste momento
devem estar atentos, porque muitos querem fazer parecer a eles e à opinião pública
que a Oposição na Assembléia Legislativa faz oposição por oposição, qualquer
obstrução. Mas sentimos, servidor público do Estado, que, se votarmos neste
momento, o servidor será derrotado, porque esse veto será mantido pela base de
Governo na Assembléia Legislativa. Por isso estamos na tribuna e queremos
sensibilizar os Deputados que aprovaram no Plenário essa matéria que foi à sanção do
Governador, para que agora não mantenhamos esse veto. E injusto com o servidor
público do Estado. Devem os Deputados dar ao servidor o que deram, ao votar essa
proposição, apoiando a iniciativa do Deputado Mauro Lobo.

Temos, neste Estado, uma distância muito grande entre o discurso e a prática. Vejo
ali o Deputado Hely Tarqüínio, Presidente da CPI da Saúde, tentando, com aquela
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pasta, colher assinaturas para a CPI continuar. Temos um discurso de que deve
haver uma CPI da corrupção no nosso País, e somos favoráveis a ela. Sou favorável a
que tenhamos uma CPI em Brasília, que tudo seja esclarecido, apurado, que haja
punição, mas espero também que aproximemos a prática do discurso e que os partidos
assinem o documento que o Deputado Hely Tarqüini o vem carregando debaixo do
braço, tentando conseguir assinaturas para a continuidade da CPI da Saúde. E negado
ao Deputado Hely Tarqüínio que a CPI continue na Assembléia Legislativa. Essa é a
distância do discurso até a prática, que é outra, Srs. Deputados. Por isso estamos
fazendo esse trabalho e quero concordar com o Deputado Amilcar Martins, quando
lembrou o pape! da Oposição da Assembléia Legislativa. Concordo com as palavras
usadas pelo Deputado Amilcar Marfins. A presença da Oposição impediu que muita
bobagem passasse aqui. Vou lembrar uma que ficará marcada nesta legislatura: a
famigerada narcotaxa que cobraria R555,00 por cada automóvel no Estado. Foi a
Oposição, nesta tribuna, que conseguiu deter esse ataque ao bolso do contribuinte no
Estado.

Novamente, estamos diante de várias situações, são 21 vetos dos mais variados,
para todo gosto: veto a um direito do servido de perceber pelas férias não gozadas,
veto à possibilidade de o Estado ter uma universidade especialmente para o estudante
mais carente que tem a expectativa de chegar ao 3° grau. Veto, é isso o que o
Governador do Estado fez, veto a uma proposta que apresentei a esta Casa e que os
Deputados trabalharam, ajudaram para que pudesse ser aprovada. Trata do transporte
e annazenamento de lixo tóxico no Estado. O Governador vetou-a, há unia sede de
vetar, vetou um projeto de iniciativa do Deputado Hely Tarqüinio, telespectador
contribuinte do Estado, que dá a possibilidade ao cidadão que foi multado - e alguns
são multados várias vezes, alguns são trabalhadores e dependem do carro - de pagar
as suas multas de maneira parcelada. Quer dizer, vetou, e elas não podem ser
parceladas. O Estado quer receber à vista as multas. O Deputado Hely Tarqüínio
tentou dar a possibilidade para que houvesse parcelamento no pagamento das multas.
O Governador, novamente, muito distante da prática do discurso que tem apresentado
não só para o Estado, mas para a Nação, vetou.

Vetou projetos de Deputados de sua base, como o do Deputado Agostinho Silveira,
que trata da saúde vocal dos professores da rede pública de nosso Estado. E isso que
estamos vendo. Por isso, telespectadores, estamos ocupando esta tribuna. Sentimos
que, se não o fizermos, serão mantidos esses vetos, e o Estado perderá. Estaremos
vigilantes, impedindo que tais vetos sejam mantidos.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito-lhe que encerre, de plano, a

reunião, devido à falta de quórum para a continuação dos nossos trabalhos, apesar de
muitos Deputados desejarem votar, a fim de manter esse veto ao pagamento das férias
dos servidores públicos. Apesar da vontade de votar para manter esse veto, são
necessários 39 Deputados, e não temos esse número em Plenário. Essa é a questão de
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ordem que suscito, Sr. Presidente, aguardando a resposta de V. Exa.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência, tendo em vista a
importância da matéria constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Não há quórum para

votação, mas o há para a continuação dos trabalhos.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo a solicitações de diversas Lideranças
desta Casa e tendo em vista que estão fazendo entendimentos no Salão Vermelho, vai
suspender a reunião por 10 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Miguel Martini em que solicita a retirada do requerimento pedindo a
votação, inciso por inciso, do art. 4° do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Gostaria que V. Exa. suspendesse os trabalhos por 2

minutos, para finalizarmos os entendimentos.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção a questão de ordem suscitada pelo
Deputado Miguel Martini, vai suspender a reunião por 3 minutos, para entendimentos
entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria em pauta- Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência defere, nos

termos do inciso VIII do art 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Miguel Martini em que solicita a retirada do requerimento pedindo a votação, inciso
por inciso, do art. 4° do veto. Em votação, o veto. A Presidência vai submeter a
matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art.
261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto deverão
registrar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão registrar "não". A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que
ocupemos seus lugares. Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Bené
Guedes - Cabo Morais - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana -
Eduardo Brandão - Eduardo Herineto - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Mauri Torres -
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Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen
- Pedro Pinduca - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Wanderley Ávila.

O Sr, Presidente - Votaram "sim" 26 Deputados; votaram "não" 14 Deputados.
Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei
Complementar n°61. Oficie-se ao Governador do Estado.

Declarações de Voto
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como Líder do PSDB, e

independentemente dos Deputados que vão declarar seu voto, gostaria de dizer que o
PSDB votou pela derrubada do veto, por achar que uma injustiça seria corrigida.
Infelizmente em prejuízo do servidor público, o veto foi mantido.

Lamentamos profundamente e declaramos o nosso voto favorável à derrubada do
veto. O nosso voto foi "não".

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, o meu voto não apareceu no painel,
embora tenha feito o procedimento correto. Portanto, para justificar, gostaria de dizer
que a orientação do Líder do PFL era para votar contrariamente à manutenção do
veto, ou seja, pela rejeição do veto do Sr. Governador. Sendo assim, fica registrado
que o PFL também votou com o Deputado Mauro Lobo

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, acompanhando uma decisão, a Oposição na
Assembléia Legislativa, composta pelo PSDB, pelo PFL e pelo PT, votou pela
derrubada do veto do Sr. Governador. Assim, lamentamos que o Governo, que está
sempre flizendo o discurso de que está ao lado do servidor público estadual, não dê a
esse servidor o direito de receber as férias, quando não as goza. E lamentamos
também que os Deputados que votaram pela aprovação dessa matéria de iniciativa do
Deputado Mauro Lobo tenham agora votado com o Palácio da Liberdade. E nestes
momentos que sentimos a força do Palácio da Liberdade. Ganhou o Governador
Itamar Franco, que não quer pagar ao servidor público estadual as férias a que tinham
direito. Apoiado pelos Deputados e pelos partidos que compõem a sua base na
Assembléia Legislativa, o Governo votou contra o servidor público estadual, votou
para não pagar as férias que ele não gozou: trabalhou e não vai receber. Essa é a
decisão do Governador do Estado, Sr. Itamar Franco, e da sua base na Assembléia,
composta pelos partidos que decidiram que o servidor público estadual, quando não
goza as férias, também não recebe por ter trabalhado. Como tivemos oportunidade de
dizer durante o encaminhamento, o discurso está bem distante da prática. A prática é
essa que estamos vendo. Portanto, sai perdendo não a Oposição na Assembléia
Legislativa, que votou com o servidor público estadual, mas o servidor público
estadual, que é a parte mais fraca e que, infelizmente, foi derrotado no Plenário da
Assembléia, nesta noite.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião especial de amanhã, dia 19, às 9horas, nos termos do edital de convocação, e
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para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 60 REUNIÃO EXrRAORDNÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas do dia dez de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivair Nogueira, Dilzon Meio, Eduardo Brandão
(substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por indicação da Liderança do
PMDB) e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Brandão, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, informa o recebimento da
correspondência enviada pelos Srs. Muriuio de Avelar Hingel, Secretário de Estado da
Educação; Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral; Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete do Secretário de
Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e Abastecimento; José
Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência
Social; Miguel Vinícius da Silva, Subsecretário da 2 Câmara do Tribunal de Contas;
Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal, e
Leopoldo Bessone, Presidente da PREVIMINAS. O Presidente informa, ainda, o
recebimento das seguintes proposições, bem como os relatores a que foram
distribuídas: Projetos de Lei n°s 1.12412000 (Deputado Ivair Nogueira), 1.279/2000
(Deputado Rêmolo Aloise), 1.350/2001 (Deputado Luiz Fernando Faria), 1.163/2000
(Deputado Rogério Correia) e 1.159/2000 (Deputado Dilzon Meio). Passa-se à 1 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A seguir, são aprovados, cada um por
sua vez, após discussão e votação, os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s n° 157/99,
em 2° turno (relator: Deputado Dilzon Meio), concluindo pela aprovação da matéria,
na forma do vencido no l turno, com a Emenda n° 1; 321/99, em 1° turno (relator
redistribuído ao Deputado Dilzon Meio), concluindo pela aprovação da matéria com a
Emenda n° 1; 89412000 (relator: redistribuído ao Deputado Eduardo Brandão),
concluindo pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1 e pela rejeição do
Substitutivo n° 2; 990/2000 (relator: redistribuído ao Deputado Eduardo Brandão),
concluindo pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1; 1.155/2000 (relator: redistribuído ao
Deputado Rogério Correia), concluindo pela aprovação da matéria com as Emendas
n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça; 1.164/2000 (relator: redistribuído ao
Deputado Eduardo Brandão), concluindo pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 1, da
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial: é lido o parecer do relator e
é concedida vista da proposição ao Deputado Rogério Correia; 1.22912000 (relator:
Deputado Rogério Correia), concluindo pela aprovação da matéria com a Emenda n°
1, da Comissão de Saúde; 1.233/2000 (relator: Deputado Rogério Correia),
concluindo pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de
Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda n° 4, por estar contemplada na
Emenda n° 3; 1.246/2000 (relator Deputado Dilzon Melo), concluindo pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, com as Emendas n°s 2 e 3 e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Educação, Ciência, Cultura e Tecnologia; 1.25012000 (relator: redistribuído ao
Deputado Rogério Correia), é concedido o pedido de prazo regimental pelo relator;
1.255/2000 (relator redistribuído ao Deputado Eduardo Brandão), concluindo pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia; 1.300/2000 (relator: Deputado Ivair Nogueira),
convertido em diligência por determinação do Presidente da Comissão; 1.414/2001
(relator redistribuído ao Deputado Dilzon Melo), concluindo pela aprovação da
matéria na forma original. Passa-se, então, à 3° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. São aprovados,
cada um por sua vez, após discussão e votação, dois requerimentos do Deputado
Rogério Correia: um solicitando que se convide o Presidente do BDMG para prestar
esclarecimentos acerca de financiamentos considerados de "alto risco', concedidos
pelo banco a diversas pessoas e empresas, e outro solicitando a realização de
audiência pública para debater o Projeto de Lei n° 1.250/2000, que dispõe sobre a
criação do Banco da Terra, com diversas autoridades e entidades, e um requerimento
do Deputado Anderson Adauto, pedindo sejam convidados os Srs. Maurício Guedes
de Meio, Diretor-Geral do DER-MG; Nedens Ulisses Vieira Freire, Procurador-Geral
de Justiça, e o Conselheiro José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, para debater o processo de licitação do Terminal Rodoviário
de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Anderson Adauto - Rémolo Aloise - Dilzon Melo - Ivair

Nogueira - Luiz Fernando Faria - Rogério Correia.
ATA DA 553 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas do dia dezessete de abril de dois mil e um, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Maria José Haueisen e Miguel Martini,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da reunião
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anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
pareceres para o 1° turno do Projeto de Lei n° 1.025/2000 (relatora: Deputada Maria
José Haueisen), que conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2,
apresentado pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial; para turno
único do Projeto de Lei n° 1.296/2000 (relatora: Deputada Maria José Haueisen), que
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1 e pela rejeição da
Emenda no i, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça; e para o 1° turno
do Projeto de Lei n° 1.305/2000 (Relator: Deputado Fábio Avelar), que conclui pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Passa-se à Fase de discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. São votados e aprovados, cada um por sua vez,
os Requerimentos n°5 2.041, 2.077 e 2.09212001. Em seguida, passa-se à 3 Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições da Comissão. O Presidente
procede à leitura de dois requerimentos do Deputado José Milton, em que solicita,
seja realizada uma visita da Comissão à Soeicom, em Lagoa Santa. O Deputado
Miguel Martini apresenta emenda ao requerimento, para que um representante do
Ministério Público e técnicos da FEAM também participem da visita. Submetido a
votação, salvo emenda, é aprovado o requerimento. Em seguida, é submetida a
votação e é aprovada a emenda- No segundo requerimento solicita-se a realização de
reunião da Comissão para se debaterem as denúncias apresentadas sobre as atividades
mineradoras da SOEICOM, com representantes da FEAM, da SOEICOM e do
Ministério Público, com o Prefeito e o Secretário Municipal de Meio Ambiente de
Lagoa Santa e com os autores das referidas denúncias. O Deputado Miguel Martini
apresenta emenda solicitando que a Comissão realize audiência pública, e não reunião
com convidados. Submetido a votação é aprovado o requerimento, salvo emenda.
Submetida a votação, a emenda é aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Fábio Avelar.

ATA DA 53 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DAS MULTAS
Às quinze horas do dia dezessete de abril de dois mil e um, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Alberto Bejani, Ambrósio Pinto e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente também o Deputado
Antônio Carlos Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente, Deputado Alberto Bejani, informa que a reunião se destina a tratar de
assuntos de interesse da Comissão e a ouvir o Juiz Doorgal Gustavo Borges Andrada,
da Comarca de Uberaba, A Presidência passa à fase de apreciação de proposições da
Comissão, quando são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Alberto
Bejani, em que pede seja enviado pedido de informações ao DNER sobre todas as
alterações contratuais ocorridas nos últimos cinco anos nas empresas que compõem o
Consórcio Rodovida e, ainda, qual é a empresa proprietária do Radar Velomatic 512;
e do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita sejam convidados os Srs. Mário
Lúcio de Lima e Manfredo Rudolf Paul a comparecerem perante esta Comissão para
prestar esclarecimentos sobre o assunto. Em seguida, o Deputado Alberto Bejani
apresenta aos demais membros da Comissão, fita de vídeo em que demonstra
irregularidades nos radares móveis instalados na BR-040. Ato contínuo, tem início a
fase de debates, quando a palavra é concedida ao Juiz Doorgal Gustavo Borges
Andrada, aos Srs. Mário Lúcio de Lima e Manfredo Rudolf Paul, que fazem
denúncias à Comissão e aos parlamentares presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratun da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Ambrósio Pinto - Sargento Rodrigues.

ATA DA 43 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO FUNDO SOMMA
Às quinze horas do dia dezoito de abril de dois mil e um, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, João Paulo, Anderson Adauto e Luiz
Fernando Faria, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, informa que a reunião se destina a
discutir assuntos pertinentes à Comissão. Ato continuo, a Presidência toma sem efeito
o requerimento do Deputado Anderson Adauto aprovado na reunião anterior,
solicitando se peça ao Governador do Estado que não sancione a proposição de lei
que dispõe sobre a extinção do Fundo SOMMA, em razão de edição de medida
provisória que autoriza a cooperação financeira entre os entes federados, pela
ocorrência de erro material. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a se realizar amanhã, dia 19, às 15 horas, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - João Paulo - Anderson Adauto - Durval Angelo - Luiz

Fernando Faria.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.314/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.314/2000, do Deputado Márcio Kangussu, tem por objetivo
alterar os arts. 1° e 2° da Lei n° 12.735, de 7/11/2000.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete agora a esta Comissão
apreciá-lo, atendo-se aos linde estabelecidos no art. 102, XIV. do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição objetiva alterar os arts. 1° e 2° da Lei n° 12.735, de 7111/2000, nos

quais foram empregadas inapropriadamente as palavras "comemorando" e
"comemoração" ao disciplinar o Dia de Manifestação contra a Exploração Infantil. De
fato, em tal data, nada há a ser comemorado. A instituição do marco anual serve,
apenas, para lembrar à sociedade que têm de ser empreendidas grandes batalhas para
exterminar essa prática, verdadeira chaga em nossa sociedade.

O autor da matéria pretende trocar, no texto da lei, as palavras já citadas por
"marcado" e "atividades alusivas", para ser mais fiel à intenção do legislador quando
da tramitação do projeto nesta Casa e aos anseios da comunidade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.314/2000 na

forma original.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente; Bené Guedes, relator - Luiz Menezes.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°1.353/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei sob comento, do Deputado Sebastião Costa, visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Munam, com sede nesse município.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu por sua juricidade, constitucionalidade e legalidade.

Cumpre agora a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do
art.103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame tem por finalidade prestar assistência ao excepcional para

recuperá-lo e integrá-lo na sociedade. Para a consecução de seus objetivos, organiza
escolas, cooperativas e oficinas pedagógicas, além de estabelecer convênios com
outras instituições congêneres, órgãos públicos e empresas, no intuito de obter
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informações e recursos para propiciar uma vida melhor aos excepcionais, assim
como suprir as necessidades da instituição.

O importante trabalho que a entidade desenvolve nos leva a conceder-lhe o título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.353/2001 nos

termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.413/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.413/2001, do Deputado Wanderley Ávila, visa a declarar de

utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Lealdade e Justiça n° 14,
com sede no Município de Montes Claros.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça.
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a
Emenda no 1.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este órgão
colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Augusta e Respeitável Loja Simbólica Lealdade e Justiça n° 14 é uma entidade

civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade a proteção ao menor e à família,
bem como a defesa dos menos favorecidos. Além disso, visa à investigação
permanente da verdade e ao aprimoramento constante do ser humano, buscando, com
isso, conter a ignorância e o vício.

Pelos princípios que norteiam a entidade, acreditamos ser ela merecedora do titulo
de utilidade pública.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.413/2001 com a

Emenda n° 1, determinada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.424/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Adelino Carneiro Leão, o projeto de lei em análise visa a

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAJE de Itapagipe, com sede nesse município.

Examinado preliminarmente o projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida associação é uma sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolve

atividades de caráter essencialmente assistencial. Conforme indica a própria
denominação da entidade, ela está voltada para a promoção e a integração do
excepcional na sociedade, por meio da criação de estabelecimento de ensino
especializado. Além disso, ela orienta e auxilia os pais e as pessoas em geral no
relacionamento com o indivíduo excepcional.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.
Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.40412001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.435/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria José Haueisen, visa a declarar de

utilidade pública o Lar Maria Clara, com sede no Município de Contagem.
Submetida a matéria preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, esta

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar Maria Clara objetiva manter estabelecimentos destinados a abrigar pessoas a

partir de 60 anos de idade, prestando-lhes assistência moral e espiritual.
Propugna também pela assistência médica e odontológica de famílias carentes, além

de prestar serviços de reabilitação de pessoas portadoras de deficiência fisïca.
Pela importância que representa o trabalho da instituição, justo e meritório se faz o

título que se lhe pretende outorgar.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.43512001 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2001
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.436/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei ora analisado, do Deputado Marco Régis, pretende declarar de

utilidade pública a Assistência Social Emanuel - ASE -, com sede no Município de
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Poços de Caldas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, implementando-lhe
modificação, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Assistência Social Emanuel presta relevantes serviços de cunho social à

coletividade. Desenvolve trabalho com menores carentes, para que amparados
alcancem a realização de seus potenciais morais, sociais e espirituais; ampara os
idosos desassistido e presta assistência a famílias carentes, atendendo a suas
necessidades nas áreas de alimentação e saúde.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição a toma merecedora
do título declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.43612001

com a Emenda n° 1 da Comissão de Constituição e Justiça-
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.438/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social

Relatório
O projeto de lei em tela é do Deputado Geraldo Rezende e tem por objetivo declarar

de utilidade pública o Grupo de Oração Maranathá, com sede no Município de
Uberlândia.

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar preliminarmente o projeto,
oportunidade em que o considerou jurídico, constitucional e legal.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme
dispõe o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Grupo de Oração Maranathá é uma sociedade civil sem fins lucrativos, foi

instituída com a finalidade de bem servir às pessoas carentes da comunidade. Por
meio de trabalhos manuais e terapia ocupacional, entre outras atividades, busca
orientar o indivíduo para uma vida melhor e mais digna.

Evidencia-se, portanto, o trabalho humano e solidário desenvolvido pela instituição,
o que justifica sua declaração de utilidade pública-

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.438/2001 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.443/2001
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Antônio Júlio, visa a declarar de

utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Comunitário de Mucambo Vovó
Emilia, com sede no Município de Baldim.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a
Emenda n° 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório presta relevantes serviços de caráter social à

comunidade de Baldim.
Entre suas atividades, destaca-se a formação de lideranças jovens competentes e

dinâmicas que possam trabalhar em prol dos menos favorecidos. Também estimula e
promove o congraçamento das famílias residentes no local denominado Mucambo,
lutando pela elevação dos padrões morais e culturais da população, fortalecendo o
espírito de colaboração mútua e solidariedade humana.

Evidencia-se, portanto, o trabalho humano e solidário desenvolvido pela instituição,
o que justifica sua declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.443/2001 com a

Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.447/2001
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Paulo Pettersen, objetiva dar a

denominação de Escola Estadual Anita Brina Brandão à Escola Estadual Kennedy.
Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a
Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforme preceitua o art. 103,!, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Atendendo aos anseios da comunidade, a proposição sob comento tem por objetivo

conferir nova denominação à Escola Estadual Kennedy, para homenagear a Prof'
Anita Brina Brandão, saudosa profissional da área de educação, pessoa digna de
admiração pelo respeito que sempre demonstrou pelo ensino, por seus alunos e por
toda a comunidade.

A matéria é conveniente e oportuna, pois é inquestionável a vocação daquela que
queremos homenagear. Tendo dedicado sua vida ao magistério, foi a primeira diretora
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da Escola Estadual Kennedy, permanecendo nesse cargo por mais de 30 anos,
muito tendo contribuído para a sua organização e expansão.

Corroborando as palavras acima, acompanha a matéria um abaixo-assinado, com
milhares de assinaturas, da comunidade do Bairro Jaraguá.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.447/2001 com a

Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
João Pinto Ribeiro, relator.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.355/2001

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em tela aprova convênio
celebrado entre os Municípios de Contagem e de Betim, para modificação de limite
territorial.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/2/2001, a proposição foi distribuída
preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer de mérito.
Fundamentação

O projeto de lei sob exame visa a aprovar o convênio celebrado entre os Municípios
de Contagem e de Betim, para modificação de limite territorial.

A regularização dos limites divisórios entre os municípios em questão,
estabelecidos no projeto, resulta do entendimento firmado entre as autoridades locais.
O projeto tem por finalidade evitar a ocorrência de problemas administrativos e
tributários, que trazem repercussões negativas para a população limítrofe.

E importante salientar que o crescimento demográfico, a expansão industrial e as
intempéries, no decorrer do tempo, acabaram por suscitar a alteração dos limites
territoriais originários. Com efeito, o estabelecimento de novos marcos divisórios para
pôr fim aos conflitos administrativos e tributários na região se faz premente e
necessário, conforme postulado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução n° 1.355/2001.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Pedro Pinduca.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATADA 234" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 24/4/2001
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - l Parte: i 2 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagens nos 191 e 192/2001 (indicando o nome do Sr. WilIer
Hudson Pós para o cargo de Diretor-Geral do IGAM e o da Profa. Maria Aparecida
Carvalhais de Oliveira para integrar o Conselho Estadual de Educação,
respectivamente), do Governador do Estado - Oficios - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.502 a 1.50912001 -
Requerimentos n°5 2.139 a 2.149/2001 - Requerimentos dos Deputados Alencar da
Silveira Júnior (3), Alencar da Silveira Júnior e outros, Ambrôsio Pinto (3), Daimo
Ribeiro Silva, Dalmo Ribeiro Silva e outros, Dinis Pinheiro, João Batista de Oliveira,
Geraldo Rezende e Miguel Martini - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Bilac Pinto e Wanderley Asila e das Comissões de Direitos Humanos, de Turismo e
de Educação - Oradores inscritos: Discursos da Deputada Elaine Matozinhos e dos
Deputados Paulo Piau, Rogério Correia, Márcio Cunha e Chico Rafael - 2 Parte
(Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de Inscrições - Decisão Normativa da Presidência
n° 9 - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, Dalmo
Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Alencar da Silveira Júnior e outros, Dalmo Ribeiro
Silva e outros, Alencar da Silveira Júnior (2), Ambrósio Pinto (3) e João Batista de
Oliveira; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Geraldo Rezende e Miguel Martini; aprovação - 2 2 Fase: Chamada para verificação de
quórum; existência de número regimental para discussão - Discussão de Proposições:
Requerimento do Deputado Paulo Piau; prejudicialidade - Prosseguimento da
discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 65;
discursos da Deputada Elbe Brandão e dos Deputados Sebastião Costa e Paulo Piau;
encerramento da discussão - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelino Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Axnbrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Geriaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djahna Diniz - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos
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- Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - bani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa: Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
V' Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Márcio Cunha, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Márcio Kangussu, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM No 191/2001*
Belo Horizonte, 20 de abril de 2001.
Senhor Presidente,
Em atenção ao disposto no art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado e

consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, cumpre-me encaminhar, para
apreciação desse Poder, o nome do Dr. WilIer Hudson Pós para o cargo de Diretor-
Geral do Instituto de Gestão das Águas - IGAM.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 192/2001*
Belo Horizonte, 20 de abril de 2001.
Senhor Presidente,
Em atenção ao disposto no art. 62, XXIII, "b", da Constituição do Estado de Minas

Gerais, cumpre-me encaminhar para apreciação desse Poder o nome da Professora
Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira, a fim de que possa integrar o Conselho
Estadual de Educação.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento, solicitando o envio de

documentação contendo as metas e prioridades deste Legislativo para 2002.
Do Sr. Flávio de Lemos Carsalade, Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico e Artístico - lEPRA -, solicitando seja indicado por esta Casa um
representante para compor a Comissão de Acompanhamento do Processo de
Avaliação. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

? Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.50212001

Declara de utilidade pública o Projeto Redução - Centro de Difusão Cultural e
Ensino de Artesanato, com sede no Distrito de A.marantina, no Município de Ouro
Preta

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Projeto Redução - Centro de Difusão

Cultural e Ensino de Artesanato. com sede no Distrito de Amarantina, no Município
de Ouro Preto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, abril de 2001.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O Projeto Redução - Centro de Difusão Cultural e Ensino de

Artesanato tem como finalidade difundir a cultura brasileira por meio da reprodução
reduzida de seus monumentos históricos, difundir a prática e o ensino de artesanato e
contribuir para a educação, o entretenimento e o congraçamento da comunidade.

Concebido há 12 anos, é a entidade mantenedora do Museu das Reduções e da
Escola de Artesanato Professor Hennann Gôrgen, localizado às margens da Rodovia
dos Inconfidentes. Constitui grande iniciativa voltada para o turismo, com inegáveis
reflexos socioculturais.

A entidade pretende colaborar para a preservação da memória nacional. divulgando,
principalmente por meio da arquitetura, nossos valores históricos e culturais. Além
disto, por meio da escola de artesanato, repassa gratuitamente "know hoW' para
profissionalização dos interessados.

Assim, entendo que a entidade merece a declaração de utilidade pública-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.503/2001

Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Canápolis, com sede
nesse Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de

Canápolis, com sede nesse município.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Azt. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2001.
Adelino de Carvalho
Justificação: A Santa Casa de Misericórdia de Canápolis, fundada em 10/7/55, é

uma associação beneficente, congrega pessoas sem nenhuma distinção ou
preconceito. Tem por fim a prestação de assistência médica.

Em face do exposto e da constatação da habilidade documental para ser reconhecida
de utilidade pública, solicitamos a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.504/2001
Declara de utilidade pública a Associação Mãe Admirável, com sede no Município

de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mãe Admirável, com sede

no município de Caratinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2001.
Djalma Diniz
Justificação: Trata-se de entidade que tem por finalidade promover ações e serviços

filantrópicos que possibilitem, principalmente, a proteção da saúde, da família, da
maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, atendendo as suas
necessidades de nutrição, recreação, educação e saúde.

Além disso, satisfaz os requisitos legais: funciona há mais de dois anos, tem prova
de personalidade jurídica, diretoria idônea e não remunerada. Por isso espero contar
com a colaboração dos nobres pares à aprovação desta proposta.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do a. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.505/2001
Declara de utilidade pública a Organização Brasileira contra a Violência, com sede

no Município de Uberlândia.



577
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Organização Brasileira contra a

Violência, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende
Justificação: A Organização Brasileira contra a Violência, com sede no Município

de Uberlândia, tem-se destacado entre as instituições destinadas a promover a defesa
dos direitos das vitimas de violência, desenvolvendo projetos voltados para a
reestruturação da fàmilia, a prevenção e o combate da criminalidade, a reintegração
social, o incentivo ao esporte, a elevação da auto-estima e o acesso ao mercado de
trabalho.

Diante dos benefícios que a organização traz a esse município, apresentamos este
projeto, solicitando o apoio de nossos ilustres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.506/2001
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Peçanha, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Peçanha, com sede nesse município.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2001.
Mauro Lobo
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Peçanha é uma

sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional; destina-se
a promover medidas que visem assegurar o ajustamento e o bem-estar dos
excepcionais.

Devido a seu caráter de utilidade pública, objetivamente demonstrado pela
documentação, e pelas altas finalidades a que a entidade se propõe, espera-se a
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o au. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.507/2001
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Prevenção ao Uso

j	Indevido de Drogas - Projeto de Vida, com sede no Município de Contagem.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de

Prevenção ao Uso Indevido de Drogas - Projeto de Vida, com sede no Município de
Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Pastor George
Justificação: Fundada em 19/2/99, trata-se de uma entidade beneficente,

especializada na prevenção ao uso de drogas. Complementando suas atividades, busca
promover e reintegrar na sociedade pessoas viciadas e dependentes, educando-as e
proporcionando-lhes assistência psicológica.

Além do mais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao título
declaratório.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.508/2001
Declara de utilidade pública o Marianense Futebol Clube, com sede no Município

de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Marianense Futebol Clube - MFC -

com sede no Município de Mariana.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2001.
Sargento Rodrigues
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.509/2001
Dispõe sobre a manutenção de estradas que ligam a sede das comarcas às cidades

que compõem as respectivas jurisdições.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - encarregado de fazer a manutenção e conservação das estradas que
ligam as sedes das comarcas às cidades que compõem as respectivas jurisdições.

Art. 2° - O planejamento fisico e financeiro dos trabalhos será realizado tendo em
vista as diversidades regionais, bem como a possibilidade de realização de convênios
com os municípios interessados, resguardadas as suas disponibilidades financeiras.
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Art. 3° - A divisão judiciária do Estado de Minas Gerais passa a ser parte

integrante desta lei.
Art. 40 - As despesas estaduais decorrentes desta lei serão consignadas no

orçamento do DER-MO, em dotação orçamentária específica.
50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2001.
Márcio Kangussu
Justificação: O projeto de lei visa a dar ao DER-MO condições para assumir a

manutenção e conservação das estradas que ligam a sede das comarcas às cidades que
compõem suas jurisdições.

Entre outros argumentos favoráveis à iniciativa, destacamos não só a importância
dessas rodovias, como também as dificuldades financeiras em que se encontram,
atualmente, os municípios.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.139/2001, do Deputado Aílton Vilela, solicitando seja formulado pedido de

informações ao Diretor-Geral do DER-MO a respeito da autorização aguardada para a
pavimentação do Aeroporto Melo Viana, no Município de Três Corações.

N°2.140/2001, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da FEAM com vistas ao envio de cópia do processo referente à
Lavra Santa Cruz, da Mineração Mono Velho, no Município de Raposos, inclusive o
Teimo de Compensação Ambiental. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.141/2001, do Deputado Chico Rafael, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente da República, ao Ministro da Previdência e Assistência Social, aos
Presidentes do Senado e da Câmara Federal com vistas à revisão dos índices de
reajuste dos beneficies devidos aos aposentados e pensionistas do INSS que percebam
proventos maiores que o valor do salário mínimo vigente.

N° 2.142/2001, do Deputado Chico Rafael, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas à criação de escritório regional da Junta Comercial
do Estado no Município de Pouso Alegre. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.14312001, do Deputado Eduardo Heimeto, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a Liga Católica Jesus Maria José, da Paróquia Nossa Senhora do
Bom Sucesso, no Município de Caeté, pelos 50 anos de fundação. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.144/2001, do Deputado José Henrique, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulações com o Sr. Paulo Sérgio Reis Ladeira, Prefeito de
Taparuba, pela habilitação desse município ao titulo de Amigo da Criança. (- A
Comissão de Saúde.)
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N° 2.145/2001, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja formulado

apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que prorrogue por 30 dias o prazo final
da regulamentação do ICMS. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.146/2001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas a que se construam 50
pontilhões metálicos em Carai, em atenção a pedido do Prefeito desse município. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 2.147/2001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Esportes com vistas a que se construam arquibancadas no campo de
futebol do Município de Novo Oriente de Minas, em atenção a pedido do Prefeito
desse município.

N° 2.148/2001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Educação com vistas a que se liberem dois ônibus para transporte
escolar no Município de Caraí, em atenção a pedido do Prefeito desse município. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 2.149/2001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Saúde com vistas a que se libere uma ambulância para o Município de
Novo Oriente de Minas, em atenção a pedido do Prefeito desse município. (- A
Comissão de Saúde.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Alencar da
Silveira Júnior (3), Alencar da Silveira Júnior e outros, Ambrósio Pinto (3), Dalmo
Ribeiro Silva, Dalmo Ribeiro Silva e outros, Dinis Pinheiro, João Batista de Oliveira,
Geraldo Rezende e Miguel Martini.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Bilac Pinto e

Wanderley Ávila e das Comissões de Direitos Humanos, de Turismo e de Educação.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, ilustres Deputados, Deputadas,

colegas do Plenário, povo das galerias, telespectadores da TV Assembléia, tomo lugar
nesta tribuna para tratar de assunto já abordado por outros Deputados na semana
passada, tendo, também, recebido certo destaque por parte da imprensa do Estado.
Refiro-me às denúncias de superfaturamento nos exames pagos pelo IPSEMG,
assunto que, ao ser tratado pela imprensa e por esta Casa, há ser acompanhado de
grande e imprescindível responsabilidade.

O nobre Deputado Durval Angelo, na 232' Reunião Ordinária de Plenário, com um
discurso bastante ponderado, alertou para a importância do IPSEMG e para os
interesses que trabalham pela privatização da Instituição. E nesse ponto é preciso que
estejamos atentos.

O IPSEMG é patrimônio dos servidores do Estado - entre os quais me incluo - e foi
construído por meio de desconto mensal e sucessivo nos salários dos funcionários. A
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junção da contribuição dos servidores à boa administração por que vem passando
o Instituto levou-o a ser um empreendimento superavitário, plenamente viável, para
não dizer lucrativo. Por esse motivo, não devemos trabalhar nesta Casa para manchar
o nome daquela instituição, mas para preservá-lo.

Bem me lembro da CPI do DETRAN, realizada nesta egrégia, porém falível, Casa.
Um grande carnaval foi feito, foram acusadas inúmeras pessoas, alguns homens
honrados que nenhuma responsabilidade tiveram comprovada. Jogaram o nome da
Polícia Civil na lama, para que, ao final, fossem apontadas três possíveis
irregularidades, cujos autores já tinham sido punidos. Mesmo assim, esta Casa
condenou a instituição.

Caros Deputados, não quero ver isso novamente. Não concordo em que esta
Assembléia forneça instrumentos e fâtos para que a imprensa, no cumprimento de seu
dever, possibilite a condenação de pessoas sem o devido processo, sem a devida
defesa.

As denúncias de superfaturamento no preço dos exames de cintilografia no
BIOCOR, assim como em cirurgias realizadas em hospitais de Montes Claros, são
graves, motivo pelo qual já estão sendo alvo de apuração por auditoria. Mas a
possibilidade de que essas irregularidades sejam usadas como pretexto para a
desestabiização da direção do IPSEMG é algo dotado de não menos gravidade.

Durante muitos anos os servidores públicos reivindicaram dos governos anteriores
que o JPSEMG fosse administrado pelos funcionários, verdadeiros donos e razão de
ser do Instituto. E agora, no momento em que o Governador Itamar Franco confia a
administração do IPSEMCI a um funcionário de carreira, surgem essas denúncias,
como forma de desestabilização. Será que o que querem é repetir o episódio que teve
como vítimas o DETRAN e a Polícia Civil?

Coisas como essas não devem se repetir, e trabalhos sérios e comprometidos devem
ser preservados dessas situações constrangedoras. A atual administração do IIPSEMG,
Srs. Deputados, é das melhores que já passou por aquela instituição-

Sobre isso, gostaria de citar uma experiência que tem mostrado grandes resultados e
que tem sido implementada pela atual diretoria: o IPSEMG Família. O IPSEMG
Família é um programa que possibilita que equipes multiprofissionais, formadas por
médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, venham ao encontro
dos servidores e seus dependentes, atendendo-os em seus domicílios e locais de
trabalho.

Com isso, o atendimento de saúde tem se tornado mais personalizado e vem se
antecipando, em muitos casos, às doenças, em todos os sentidos que essa expressão
possa ter. Além disso, o programa tem possibilitado o redimensionamento da oferta
de serviços em função da realidade e das necessidades de cada comunidade, o que tem
possibilitado a participação dos segurados na definição das prioridades do programa.

Hoje o IPSEMG é urna instituição sólida, que, embora tenha aumentado seus
2.	investimentos nas áreas de saúde e previdência, ainda assim teve um superávit de
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R557.500.000,00, no ano passado. Sob essa administração foi realizado concurso
público para o preenchimento de 1.404 vagas, e, agora, estão sendo nomeados os
aprovados. Como resultado, em médio prazo, acredito que presenciaremos uma
sensível melhora na qualidade dos serviços prestados. Mas medidas como essa, como
não poderia deixar de ser, contrariam muitos interesses corporativos, o que se reflete
nos ataques à diretoria do IPSEMG.

Srs. Deputados, sabemos que o Governador determinou uma auditoria abrangente
no IPSEMG. Sabemos também que as conclusões desse processo de auditagem serão
encaminhadas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral do
Estado. Mas o que é preciso deixar claro é que a diretoria do IPSEMG já havia
encaminhado ao Governador informações sobre as denúncias e sobre a necessidade de
providenciar-lhes a apuração. Mais que isso, já está em fase de conclusão uma
auditoria interna, realizada por determinação da própria diretoria do Instituto.

Por isso, senhores, volto a expressar minha preocupação com o encaminhamento a
ser dado por esta Casa e pela mídia à questão. O IPSEMG já está sendo alvo de três
auditorias: uma interna, uma do Tribunal de Contas e outra, por determinação do
Governador, de forma que as irregularidades porventura existentes sejam detectadas e
os responsáveis, apontados. Por esse motivo, é bom que mantenhamos a calma e
demos aos Diretores do Instituto o apoio que merecem.

Pelo que tenho visto, essa vem sendo urna das melhores diretorias que já passou
pelo ITPSEMG. Homens como o economista João Diniz Pinto Júnior, Presidente do
Instituto, e o médico Roberto Bittencourt, superintendente da instituição e pessoa de
minha amizade pessoal, têm honrado o JPSEMG, merecendo o respeito e o apoio não
apenas do Governador e dos parlamentares desta Casa, mas também de toda a
população do Estado. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

senhores da galeria, senhores telespectadores da TV Assembléia, assumimos a tribuna
para manifestar a nossa indignação em relação à situação dos servidores do Instituto
Mineiro de Agropecuária. Vou fazer a leitura, Sr. Presidente, de um manifesto que foi
entregue nesta Casa pela Associação dos Servidores do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA. (- Lê:)

"A missão institucional atribuída por lei ao IMA, autarquia estadual da
administração indireta, consolida-se na defesa da população através das medidas de
fiscalização e inspeção dos produtos agropecuários de origem animal e vegetal no
âmbito do Estado de Minas Gerais.

Com uma responsabilidade tão relevante, é desastroso existir insatisfação dos
agentes incumbidos da execução desse programa governamental, como
ocasionalmente sucede, na contingência atual.

De fato, o pessoal especializado e o de apoio técnico (engenheiros agrônomos,
médicos veterinários, químicos, biólogos, técnicos agropecuários, administrativos e
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outros profissionais, a maioria, detentora de diplomas de curso superior e até de
doutorado) constitui o quadro de inspetores e pesquisadores lotados nas 16 delegacias
regionais, nos 188 escritórios seccionais e 3 laboratórios do Instituto, para exercer
com indiscutível eficiência os complexos trabalhos que interessam à obtenção de
aprimorado padrão na agropecuária mineira.

Além do aspecto sanitário, por si só importante, deve ser considerado nesse esforço
o resultado econômico proveniente da comercialização do café, das carnes bovina e
suma e também do frango industrializado, com potencial para competição no mercado
internacional, infelizmente, ainda pouco desenvolvido, por estar carente de melhor
estruturação da agroindústria e dos mecanismos de exportação e, principalmente,
devido a distorções na política voltada para o setor rural, que requer maior apoio e
incentivo aos criadores e produtores, destacando-se, nessa análise, a necessidade de
controle mais efetivo de doenças como a brucelose, a tuberculose bovina, a peste
suma, a raiva animal, as infecções avícolas ("New Castle") e a preocupação maior
atual, com a febre aftosa.

Como se percebe facilmente, o IMA tem uma tarefa importantíssima de
fiscalização, inspeção e padronização agropecuária, por isso não deve afastar-se
jamais dessa diretriz. E, para tanto, é imprescindível que conheçamos bem as metas a
alcançar, estejamos cientes da escassez de recursos nessa crise que vem enfrentando o
Estado. Além dessa consciência, é preciso que o pessoal esteja motivado, pois
ninguém será idealista a ponto de sacrificar a própria subsistência e o amparo da
família, nesse incrível descaso pelo servidor público, que estamos presenciando,
vendo direitos prejudicados e conquistas destruídas, esperanças desfeitas pela política
perversa, que valoriza o capital estrangeiro mais do que os anseios sociais e humanos
do nosso povo.

Nós, servidores do IMA, queremos, apenas, reclamar os nossos direitos, que se
resumem em vencimentos dignos, estabilidade funcional, expectativa de promoções
(plano de carreira), realização profissional, critérios definidos para a ocupação de
cargos de confiança e chefia com base nas disposições legais: segurança no trabalho,
com as correspondentes gratificações legais de insalubridade, periculosidade e
penosidade, conforme o caso; regularização de situações funcionais (função pública,
por exemplo); normas claras para o comissionamento e disponibilidade, com
recondução de pessoal licenciado para a campanha eleitoral, bem como o
restabelecimento de direitos usurpados ao servidor público e a preservação daqueles
ameaçados (férias-prêmio, aposentadoria por idade e outros).

E imperativo que se valorize o serviço público com medidas adotadas pela cúpula
administrativa. Urge prestigiar o concurso público, que é o meio mais democrático e
eficaz de seleção de candidatos que preencham os requisitos definidos em lei para
cargo ou emprego na administração pública. Não nos esqueçamos de que o cargo em
comissão e a função de confiança deverão ser exercidos, preferencialmente, por
ocupante de cargo de carreira técnica e profissional e, nas entidades da administração
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indireta, a exemplo do IMA, pelo menos um cargo ou função de confiança de
direção superior será provido por servidor de carreira da respectiva instituição (art. 23
e parágrafo único da Constituição do Estado de Minas Gerais).

Embora conhecendo o nosso direito de greve, para forçar uma atitude favorável da
Chefia do Executivo Estadual (art. 33 da Constituição do Estado de Minas Gerais),
evitaremos, a todo o custo, esse recurso extremo, o qual desestabiliza o sistema e
desgasta ainda mais o funcionário dedicado e leal. Mas exigimos que, no mínimo, se
cumpra o preconizado no art 30 da Constituição do Estado de Minas Gerais, com
ênfase no seu inciso 1: valorização e dignificação da função pública e do servidor
público.

Todo o resto será conseqüência desse preceito".
Essa foi a correspondência, Sr. Presidente, encaminhada a esta Casa pela

Associação dos Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária. Fiz questão de lê-Ia
porque é a posição daqueles servidores. Podemos dizer que esse processo se estende
às demais instituições, como a EPAMJG, a RURALMINAS e a EMATER, apenas
para citar as ligadas ao sistema estadual de agropecuária.

O Brasil controla a febre aftosa e entra, de verdade, na competição pela exportação
de carne, porque não temos a "vaca louca". Com a febre aftosa sob controle, estamos
possibilitando não somente a exportação de carne, como também a de outros
produtos. Quem disser que soja e café não têm nada a ver com febre aftosa está
enganado. Países, sobretudo da América do Norte e da Europa, fàzem as chamadas
barreiras sanitárias, e a presença de febre aftosa ou qualquer outra doença impede a
exportação, inclusive, de outros produtos que não os pecuários.

Portanto, essa grita do pessoal do IMA é por condições de trabalho, para que
possam cumprir sua responsabilidade no que tange à sanidade vegetal e animal, tão
importante para nosso Estado.

Queremos agradecer a esses heróis e idealistas, que não agüentam mais a falta de
condições de trabalho, além dos baixos salários, e necessitam de alguma medida para
que possam cumprir, com dignidade, suas funções, sem sacrificar a família.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Obrigado, Deputado Paulo Piau, pelo
aparte. Quero cumprimentá-lo por sua fala. Fomos discriminados pelo Canadá, que
nos retaliou, alegando a existência, no Brasil, da "vaca louca", mas, agora, recebemos
a visita de uma equipe de lã, a qual percorreu todo o País e constatou que não temos
"vaca louca" nem febre aftosa. Com isso, o nosso mercado melhorou.

Cumprimento V. Exa, por ser um grande defensor da agropecuária e da cultura, de
modo gemi. Demos a volta por cima e, hoje, temos condições de exportar o boi verde,
a nossa carne, para o Brasil e o mundo. Muito obrigado e parabéns

O Deputado Paulo Piau* - Obrigado, Deputado Dimas Rodri gues. Tenho a dizer o
mesmo de V. Exa., grande defensor da nossa produção agropecuária.

Faço um apelo ao Governo do Estado: passe a observar melhor essas funções vitais
para a nossa economia e a dar-lhes apoio, para que permaneçam. 0 poder público
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brasileiro é muito deficiente em seu poder de polícia, justiça e fiscalização, e a
última é a missão principal do IMA. Caso essas medidas não sejam tomadas, haverá,
infelizmente, evasão de técnicos para outras empresas ou Estados. Recentemente,
pesquisadores da EPAMIG foram para outros Estados. Não gostaríamos que ocorresse
esse esvaziamento; para tanto, é preciso fazer um balanço e uma revisão, para se
apoiar o servidor, a fim de que continue sua importante missão.

O Estado não está perdendo pessoas apenas nessa área. Há alguns dias, soubemos
que vários técnicos do IGAM, flmdamentais para a outorga de água, foram
importados pela Bahia, diminuindo nossa capacidade técnica. Assim, é essencial que
o Estado faça avaliação qualitativa, a fim de apoiar as instituições e os servidores
fúndamentais para seu desenvolvimento.

Aproveito os minutos finais para tocar em um assunto que foi motivo de manchete
na semana passada. Faço um apelo à imprensa responsável pela cobertura desta
Assembléia Legislativa, a qual tem feito avaliações, pura e simplesmente,
quantitativas das questões atinentes à Casa. O bom elemento da imprensa, sem
dúvida, deve se ater aos dados quantitativos, mas um jornalista responsável e
competente deve, sobretudo, fazer uma análise qualitativa, pois dará ao leitor ou
espectador a possiblilidade de fazer sua análise, tirando suas próprias conclusões.

Isso aconteceu quando os jornalistas que fazem a cobertura dos trabalhos desta Casa
analisaram o número de projetos apresentados por Deputado Isso tem pouca validade,
porque basta que um Deputado apresente um projeto de qualidade, e estará justificada
a sua passagem por esta Casa. Não adianta o Deputado apresentar muitos projetos, se
não tiverem qualidade. Recomendo à imprensa que faça uma análise qualitativa. Com
relação à presença dos Deputados em Plenário, a análise quantitativa também me
parece pouco inteligente.

Fica registrada essa recomendação, para que possamos dar aos cidadãos a chance de
fazer uma análise não apenas quantitativa, mas também qualitativa, podendo julgar
este parlamento de uma forma lógica, não, apenas, denegrindo a imagem do
Legislativo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente e colegas Deputados e Deputadas, é

necessário fazer uma análise para que possamos contribuir para a repercussão de uma
crise que já se estende há muito tempo. Antes, poderíamos dizer que se tratava de uma
crise restrita ao Senado, à chamada Câmara Alta do Brasil, mas passou a ser uma crise
política de grande envergadura e dimensão. Assim, não podemos deixar de opinar
sobre ela.

Essa transformou-se em uma crise política, porque respingou, em todo o mundo, a
lama do Senado. Evidentemente, respingará no Poder Legislativo como um todo,
principalmente se não respondermos, mostrando a contradição de tudo que tem
acontecido no Senado. Precisamos manifestar a nossa indignação com relação aos
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acontecimentos que ocorreram no Senado. Não será preciso fazer um relato
histórico sobre o assunto, mas podemos fazer alguns comentários sobre essa crise que
envolve o Presidente do Senado, Senador Jader Barbalho. Há diversas denúncias
sobre seu envolvimento em corrupção, principalmente com relação ao Banco do Pará,
quando era Governador daquele Estado, bem como sobre a questão da SUDAM.
Dizem que vários consórcios teriam feito fortuna a partir do empréstimo da SUDAM.

Há denúncias que envolvem o Presidente e duas figuras importantes do Senado, seu
ex-Presidente Antônio Carlos Magalhães e o ex-Líder do Governo, Senador José
Roberto Amida. Toda essa crise levou este Senador a fazer uma confissão diante do
País. Essa confissão só aconteceu pelo fato de ser impossível mentir ainda mais,
porque o próprio Senador, uma semana antes, tinha dito que o que envolvia a sua
figura era, simplesmente, mentira.

O Senador, diante dos fatos, já não podendo negar a verdade, submete-se a contar
aquilo que seria, segundo ele, a verdade final. Mas procurou deixar urna brecha
jurídica, na tentativa de amenizar a sua culpa e, quem sabe, os procedimentos que os
Senadores tomarão em relação ao ato confessado por ele, ou seja, a cassação. Esta é,
no meu entender, o único resultado possível frente à comprovação da fraude de que
participou o Sr. José Roberto Anuda, segundo ele, a pedido do Senador Antônio
Carlos Magalhães. Para amenizar sua falha, insinua que não solicitou a lista à
funcionária do PRODASEN. Apenas perguntou-lhe se o sistema teria condições de
ser fraudado, se se poderia ver a lista. Mas, como se por mistério, ela, prontamente,
não apenas respondeu que sim, mas também mostrou-lhe alista. E evidente que a lista
foi a ela solicitada, como declarou, há urna semana, ames da primeira mentira do
Senador José Roberto Arruda.

Mas, além de querer abrandar o ato que cometeu, o Senador fez uma chantagem
explicita contra o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Numa altura do seu
depoimento, diz, como ex-Líder, que pedia desculpas aos seus colegas de Governo,
embora, em atos muito mais graves do que aquele que o envolve, tenha defendido o
Governo. Que fatos são esses? Que chantagem fez contra ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso? Trata-se, evidentemente, de uma chantagem, mencionada em
discurso, no Senado, quando diz ter feito coisas piores em nome e na defesa do
Governo. O Presidente, simplesmente, respondeu ã chantagem de seu ex-Líder
dizendo que a defesa do Senador foi digna e corajosa, portanto aceitou a chantagem,
levando-nos a dizer que existem coisas a mais que o Senador não disse, embora tenha
insinuado.

Isso nos remete a lutar, ainda mais, para que a CPI da Corrupção, já com 27
assinaturas no Senado, se torne uma realidade no Congresso Nacional. Essa CPI
precisa existir. Já foram enumerados 10 pontos a serem investigados, e muitos outros,
provavelmente, aparecerão.

E o próprio Senador, ex-Líder do Presidente Fernando Henrique, é quem diz que
agiu para beneficiar o Governo em casos muito mais graves do que fraudar o painel
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eletrônico do Congresso Nacional. Isso nos deixa indignados. Há que se perguntar
ao Senador em quais casos agiu dessa forma, extrapolando a ética, para defender o
Presidente Fernando Henrique e seu Governo.

A questão da CPI da Corrupção não pode ser vista, apenas, segundo interesses
partidários, mas também como uma necessidade de defesa da democracia no Brasil.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Acompanhei atentamente o
pronunciamento de V. Exa. Concordo em gênero, número e grau. Acho que, em
qualquer Governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, já não há lugar para o
silêncio e a impunidade, sabendo-se que há corrupção. A sociedade brasileira exige,
de forma até dramática, a apuração de qualquer fato.

O que aconteceu no Senado, envolvendo um Senador do meu partido, não pode ser
resolvido, simplesmente, com choro e um pedido de desculpas, ficando o dito pelo
não-dito. Entendo que o Senado tem de ser a reserva moral da classe política. Os
assuntos mais importantes do País são todos discutidos no Senado. A necessidade de
o Senado dar uma resposta à sociedade brasileira é premente.

Neste momento, defendo e proponho, para dar exemplo, o fim do voto secreto. Já
não existe clima para isso no processo legislativo. Às vezes, serve para encobrir a
covardia de muitos. Quando o parlamentar é livre, tem liberdade de escolha, de
pensamento e ação, tem de chegar de peito aberto, diante da sociedade, e falar qual é
sua posição clara. O que vemos, muitas vezes, são parlamentares votando de uma
forma, e anunciando de outra. O que aconteceu em Brasília deve servir de exemplo
para banir, de vez, o voto secreto do regimento interno de qualquer parlamento.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. Concordo com
o que V. Exa. falou sobre o voto secreto. Sou favorável á sua extinção. Enquanto o
voto secreto existir, acho que poderíamos, pelo menos, tomar mais cuidado nos
parlamentos. Poderíamos começar por aqui, não que haja desconfiança em relação ao
painel. Mas, no mínimo, ao fazer o voto, devemos ter seu comprovante, como há na
eleição normal. O eleitor tem seu comprovante, pois sai um recibo daquilo que foi seu
voto, até para que ele próprio possa se proteger contra o absurdo a que chegamos com
esse exemplo do Congresso Nacional.

Concordo com V. Exa: passou a ser um problema de crise política nacional, e o
Senado tem de resolver essa questão, a bem da democracia e do parlamento no Brasil.

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Agradeço o aparte de V. Exa. Conheço sua
atitude porque participamos de um trabalho complexo, a CPI do Narcotráfico, e V.
Exa. tem condições de subir a esta tribuna e fazer essa critica.

Como o Deputado Carlos Pimenta, concordo com suas colocações e lamento o que
aconteceu no Senado. Por outro lado, acho que temos de evidenciar esses fatos. Falo
isso para reflexão de toda a população e para que o Brasil reflita sobre tudo isso.

A saída do Presidente Collor de Melo, sem dúvida, foi um fato político da mais alta
relevância neste Pais, porque trouxe a consolidação da democracia. O povo sentiu que
tem o poder. Essa falta de ética e decoro no Senado, quem sabe, será mais um
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exemplo para que todas as Casas Legislativas cumpram o seu papel com ética. Se
analisarmos a ética que existe em todas as Casas Legislativas, chegaremos à triste
conclusão de que nenhuma delas ou poucas ganham da ética do Senado.

Fica o alerta para que todos reflitam e façam cumprir o trabalho com ética, porque é
disso que o povo mineiro precisa.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado. Deputado Paulo Piau.
Vou passar a palavra ao Deputado Durval Angelo. Mas, antes, gostaria de fazer um

breve comentário sobre outro assunto, já que não terei tempo de discuti-lo.
V. Exa. citou a questão da CPI do Narcotráfico. Diante da prisão do Fernando

Beira-Mar, tanto o Sr. Henrique Hargreaves. Secretário da Casa Civil, quanto o
Secretário da Segurança Pública foram enfáticos ao afirmar o seguinte. (- Lê:)

"Diante do quadro precário do nosso sistema carcerário, para a Secretaria da
Segurança não é interessante que ele fique sob a nossa responsabilidade".

Vejam bem: a própria Secretaria diz que não tem condições de cuidar de um preso
da periculosidade do Fernando Beira-Mar. Em outro pronunciamento, pretendo falar
sobre isso, discutir o sistema de segurança pública em Minas Gerais.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Rapidamente, quero fazer coro com o
pronunciamento de V. Exa., Deputado Rogério Correia, mas quero, também, dizer
que a confissão do Senador reforça a necessidade da instalação da CPI da Corrupção.

Ontem, ao terminar, a CPI do SOMMA tomou a decisão, por sugestão do Deputado
Anderson Adauto, de encaminhar o seu relatório à CPI do Crime Organizado, que
será criada na Assembléia. A cidade em que o Senador Arruda nasceu, Itajubá, é a
que aparece, com maior destaque, envolvida na corrupção. Lá se formou uma
verdadeira quadrilha para lesar os cofres públicos.

Então, acho que estamos vendo muita identidade, muita semelhança, até de local,
com a cidade do Senador confesso, que admitiu o erro, o que não é suficiente para
justificar sua atitude.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, dois assuntos me trazem a esta tribuna nesta tarde. O primeiro é que o
Deputado Antônio Júlio, Presidente desta Casa, e a Mesa Diretora, na manhã de hoje,
finalmente nomearam a comissão de Deputados Estaduais para fazer uma visita à
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, junto ao Ministério da Integração
Nacional, que irá esclarecer e tomar satisfação junto ao Governo Federal em relação à
exclusão de Belo Horizonte e Região Metropolitana do Projeto Brasil Legal. Para que
tenham uma idéia, esse projeto disponibiliza RS5700.000.000,00 para investimentos
em vilas e favelas a fundo perdido, portanto, sem nenhum custo panos municípios.

Em Belo Horizonte, há uma população de 500 mil habitantes vivendo em vilas e
favelas, sendo que 300 mil não possuem sequer esgoto sanitário. Portanto, Sr.
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Presidente, é de fundamental importância que a comunidade mineira,
especialmente a belo-horizontina, mobilize-se para mostrar ao Governo Federal que,
além do grande equívoco, houve uma grande discriminação, ao se deixar Belo
Horizonte e Região Metropolitana de fora.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte, segundo dados estatísticos, é a segunda
ou a terceira em pobreza e tem municípios com grandes dificuldades. Dessa forma,
esta Assembléia não pode ignorar esse fato.

Além disso, Sr. Presidente, liderados pelo Deputado Rogério Correia, estamos
assinando um requerimento solicitando uma audiência pública na Comissão de
Assuntos Municipais, o qual será avaliado e - tenho certeza - aprovado pelos Srs.
Deputados da Comissão agora, à tarde, para que também lá possamos fazer essa
discussão.

Portanto, eu, o Deputado Rogério Correia e outros estamos solicitando à Mesa
Diretora que disponibilize estrutura, para que nós, Deputados Estaduais, consigamos
ir a Brasília mudar essa situação.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Primeiro, parabenizo V. Exa. por estar
abordando esse assunto. Esperamos poder, de fato, fazer essa audiência pública para
tratar da questão das casas populares, da moradia em Belo Horizonte.

Um dos vetos que o Governador deu ao orçamento foi a uma emenda, se não me
engano, de autoria do Deputado João Leite, que propunha que o Estado de Minas
Gerais aplicasse - não sei quanto -dinheiro na construção de moradias populares na
região da Grande Bil.

Acho que temos de estar unidos para tentar derrubar esse veto.
Aproveito a oportunidade desse requerimento que está sendo apresentado na

Comissão de Assuntos Municipais para agregar o Pró-Pampulha. V. Exa. também é
autor desse requerimento, que foi parte de um veto do Governador Itamar Franco.
Gostaria de contar com a solidariedade de V. Exa. e dos demais Deputados votados
em Belo Horizonte para a derrubada desses dois vetos. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Cunha - Outro assunto que me traz à tribuna é também
discutido pelo Deputado Rogério Correia. Refiro-me à situação do Senado Federal. E
dificil não me remeter à similaridade do que aconteceu em Chicago, na década de 30,
quando um grupo de delegados federais, conhecidos como "Intocáveis", prenderam o
grande mafioso AI Capone. Quais eram os crimes difíceis de serem tipificados e

: imputados a esse criminoso? A venda de armas ilegais, a venda de bebidas alcóolicas
proibidas e o tráfico de drogas. No entanto, vejam como Ai Capone acabou sendo
preso pelo suposto, entre aspas, mal menor, que era o Imposto de Renda. Vejam que
alguns, no Senado Federal, tentam escamotear dizendo que não é um pecado mortal,
mas venial, essa questão do decoro. Refiro-me ao episódio em que estão envolvidos o
Senador Arruda e o Senador Antonio Carlos Magalhães. Portanto, é impossível não

j	fazer essa ligação. O Senado Federal tem obrigação moral com este País, ou seja,
levar a termo, a julgamento esses dois Senadores, não pelos maiores males, pelos
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maiores malefícios que têm praticado, como bem lembrou aqui o Deputado
Rogério Correia, quando o Senador Arruda, numa atitude de confronto com o
Presidente da República, disse que fez coisas muito piores em nome da Presidência da
República. Portanto, Sr. Presidente, nós, hoje, no Brasil inteiro, esperamos justiça,
talvez à semelhança do que aconteceu com Al Capone, que foi preso pelo Imposto de
Renda. E preciso tornar as devidas providências para, definitivamente, mostrar à
Nação que temos de varrer do cenário político essa questão da corrupção.

Quero aproveitar para dizer que, como um dos fundadores do PMDB em Belo
Horizonte, como Deputado que sempre esteve no PMDB, sou favorável a que o
Presidente do nosso partido e Presidente do Senado, Senador Jader Barbalho, renuncie
à condição de Presidente do nosso partido, por estar maculando a nossa imagem e
nossa trajetória política. Que esse Senador também seja julgado por aquilo que lhe
está sendo imputado. Acho importante termos transparência e consciência tranqüila,
pois não podemos mais conviver com essas situações.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Caro Deputado Márcio Cunha,
estamos ouvindo o seu oportuno pronunciamento sobre os assuntos que movimentam
hoje a opinião pública nacional. V. Exa. tem inteira razão. Não é mais possível que o
Senador Jader Barbalho permaneça na função de Presidente do partido mais
expressivo da política nacional, que é o PMDB, após tantas situações em que se tem
envolvido. E preciso que tenha a dignidade, a hombridade de entregar a Presidência
do nosso PMDB para o Senador Maguito Vilela, a fim de se defender. Se nada for
provado contra ele, poderá retomar à função.

Durante seu pronunciamento - que ouvi por inteiro -, V. Eta., referindo-se ao
episódio envolvendo o Senador José Roberto Arruda, disse, de relance, que aquele
político chegou a dizer com todas as letras que fez muitas outras coisas muito mais
graves do que essa em que foi pego em flagrante. O Brasil precisa saber que coisas
tão graves são essas. Ou ele acha que o que fez não significa nada, e alguma outra
coisa seria muito mais grave, porém nem de tanta gravidade - e seus contornos morais
não são os mesmos da média do povo brasileiro -, ou está admitindo que fez coisas
escabrosas em beneficio do Governo? Portanto, tem o dever de revelar que coisas são
essas à Comissão de Ética do Senado. E réu confesso da violação do painel e, agora,
também de outras coisas que precisam ser mais bem investigadas. Ao que nos parece.
nobre Deputado Márcio Cunha, esse episódio é apenas uma ponta do "iceberg", da
lama, de uma sujeira imensa que está tomando conta do Brasil por força desse
Governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Cunha - Estamos fazendo coro com os ilustres Deputados que
estão solicitando que acabemos com esse instituto da votação secreta. A população
não pode mais conviver com isso, que é resquício dos tempos ditatoriais. Portanto, a
votação tem de ser aberta, e devemos determinar isso.

Os brasileiros ainda estão estupefatos com os últimos acontecimentos no Senado da
República. 0 depoimento dramático ou melodramático do Senador José Roberto
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Arruda - até na semana passada Líder do Governo Federal - deixou-nos diante de
uma inquietante indagação: Qual dos depoimentos contém mais mentiras? O primeiro,
no qual lançou mão de uma arrogância que o cargo de todo-poderoso Líder do
Governo lhe emprestava, desmentindo com veemência as declarações da ex-Diretora
do PRODASEN, Regina Borges, dizendo, ao final, que havia "matado a pau"; ou o
segundo, no qual, chorando muito, tomou-se réu confesso, perante milhões de
espectadores indignados?

As lágrimas, copiosas, visíveis e pungentes, podem convencer muitos dos
Senadores, sustando no Senado um possível pedido de cassação do Senador Arruda e
seu colega Antonio Carlos Magalhães, ambos por faltar ao decoro parlamentar.
Ambos são acusados de mandar violar o painel eletrônico, para saber os votos
secretos dos seus colegas Senadores na votação do processo de cassação do ex-
Senador Luís Estevão, não por envolvimento dele com o Juiz Lalau. mas por ter
exatamente - vejam os senhores - faltado com o decoro parlamentar. Confessar-se
culpado, chorar perante as câmeras das tevês pode ser a nova estratégia em curso, a de
pôr panos quentes sobre o assunto, para tudo acabar em "pina". Mas não acredito que
os nobres Senadores da República brasileira irão se locupletar com toda essa lama.
Como bem diz o Senador paulista Romeu Tuma, Arruda é, no mínimo, cúmplice
nesse crime, "pois ele pôs a mão na massa". E preciso investigar a fundo essa história,
para resgatarmos a credibilidade na política.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para questionar a validade da votação
secreta nesta Assembléia Legislativa. Afinal, fomos eleitos pata ser representantes de
nossas comunidades, e essa representação tem que ser objetiva e transparente. O
painel eletrônico é um avanço, pois sua modernidade permite acelerar os trabalhos em
Plenário, mas não precisamos esconder nossas posições e nossas decisões. O cidadão
que nos elegeu assim o fez por confiar em nossas posições políticas. Assim, o fim da
votação secreta na Assembléia dará mais confiabilidade a esta Casa e aproximará
mais os Deputados dos cidadãos.

Além disso, Sr. Presidente, acho que é uma excelente oportunidade para nós, mais
uma vez, questionarmos a segurança do voto eletrônico nas eleições. Sabemos de
casos em que se questiona a validade dos resultados eleitorais. Se o painel eletrônico
do Senado Federal pôde ser violado, por que não termos desconfiança com relação à
possibilidade da insegurança do voto eletrônico? O voto eletrônico é uma
modernidade, é um avanço, e o desejamos, mas qual é a segurança real, a segurança
que, de fato, temos? Queremos aprofundar a discussão sobre a segurança nesse
aspecto da votação eletrônica neste Pais e também fazer coro com os Deputados para
terminarmos, de uma vez por todas, com esse resquício dos tempos ditatoriais que é a
votação secreta. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Rafael.
• Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, nobres colegas, antes de entrar na
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questão que me traz a esta tribuna, não poderia deixar de tecer algumas
considerações sobre esses tristes episódios que temos visto no Senado da República.
Infelizmente, atitudes como essas que têm sido adotadas pelos Senadores, em
particular o Senador Antonio Carlos Magalhães e o Senador Arruda, entristecem a
Nação, desonram a classe política e criam uma sensação de impunidade dentro da
sociedade, uma vez que homens como os Senadores da República, com a
responsabilidade que têm, não têm agido de forma séria, não têm agido de forma
voltada para os interesses da população.

Por outro lado, queria dizer aos senhores e à população que nos assiste que, a
despeito desses desmandos, temos que ver essa triste situação de uma forma positiva.
Houve tempo no nosso País em que desmandos dessa natureza aconteciam, e o povo
não ficava sabendo; houve tempo em que a imprensa não tinha acesso a determinadas
informações. Hoje, felizmente, isso é possível e, a despeito desse momento difícil do
Senado, é importante destacar que estamos vivendo um processo de lavagem do nosso
País, um processo de limpeza. A natureza se encarregará da sua parte, já que o
Senador Antonio Carlos Magalhães já está no ocaso da sua vida. Já aquele outro terá
sua vida política ceifada nas umas, no voto do povo, porque as pessoas estão
acompanhando. E, à medida que o povo acompanha, ele aprende, ele aperfeiçoa, ele
descobre o seu senso critico para votar nos políticos, senão nos melhores, pelo menos
nos menos piores do que esses que estão no Senado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos apresentando nesta Casa um projeto de lei
que tem como objetivo reestruturar todo o sistema de tributação que pesa sobre as
pequenas e as microempresas no Estado de Minas Gerais. Elas têm sido
sensivelmente penalizadas em razão de legislação votada na Casa a toque de caixa, no
final de 1999. Naquela oportunidade, lembrávamos aos colegas Deputados que aquela
legislação que estava sendo votada iria penalizar, sacrificar e sobrecarre gar as
microempresas do Estado, principalmente as empresas da região fronteiriça, em razão
da cobrança de alíquota de 6% sobre as compras efetuadas fora do Estado.

No ano passado, o então Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson
Admito, nomeou comissão com o objetivo de avaliar e estudar com mais profundidade
a legislação sobre as pequenas e as mícroempresas. Essa Comissão esteve em várias
regiões do Estado ouvindo os segmentos interessados e os pequenos empresários.
Desse debate resultou o projeto que estamos apresentando.

Queremos que o Estado cumpra a sua parte na proposta e no acordo feito na Casa
de nos sentarmos novamente à mesa, para discutir a questão da pequena e da
microempresa. Quando da votação desse projeto em 1999. o Secretário da Fazenda
Augusto Trópia Reis, comprometeu-se com a Casa de que seis meses após a entrada
em vigor da nova le gislação faríamos nova avaliação do quadro. Infelizmente, esta
reunião de avaliação até hoje não aconteceu. O que estamos vendo é um verdadeiro
desastre, um desmonte do setor dessas empresas.

Para terem urna idéia, em 1995, tínhamos 319 mil empresas ativas em Minas. De
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1995 até setembro de 2000, foram constituídas 313 mil empresas. Hoje, temos 302
mil empresas ativas. Isso significa que no espaço de cinco anos tivemos 330 mil
empresas fechadas. Não estamos querendo nem precisando de privilégios para
determinado segmento do comércio e da indústria. O que queremos não é privilégio, é
direito garantido pelas Constituições Federal e Estadual.

Queremos nova política desenvolvimentista para o Estado, que tenha por fim
proteger os pequenos negócios e dar condições para os maiores negócios se
desenvolverem. Não é possível continuarmos a assistir passivamente ao que está
acontecendo- Há poucos dias, tivemos uma reunião na Comissão de Agricultura e,
naquela oportunidade, discutimos a crise do setor leiteiro no Estado e o fechamento
dos Laticínios Parmalat na cidade de Itamonte, o que vai colocar 300 pessoas na na.
Tudo isso ocorreu em razão de uma guerra fiscal que o País está vivendo.

Creio que o Secretário da Fazenda está preocupado com a situação. Mas, volto a
repetir, assisti passivamente ao que está acontecendo. Os outros Estados da Federação
têm tomado medidas, baixado impostos e adotado mecanismos de incentivo e atração
de novos investimentos. Infelizmente, não temos conseguido competir.

Ouvi do Secretário Adjunto do Dr. Geraldo, na Comissão de Agricultura, que o
Estado está ajuizando ações de inconstitucionalidade contra outros Estados da
Federação que têm adotado mecanismo de redução de ICMS em concorrência desleal
e predatória com outros Estados. Vale lembrar, que ação dessa natureza leva cerca de
cinco, seis ou mais anos para ser julgada. Não podemos aguardar julgamentos do
nosso Poder Judiciário vendo a nossa indústria sendo desmontada e o nosso comércio
sendo prejudicado e penalizado.

Por isso, trago à discussão esse projeto de lei, que estamos apresentando com o
objetivo de abrir uma discussão ampla e profunda com todos os segmentos
interessados da sociedade, para descobrirmos um caminho que recupere a política de
industrialização do nosso Estado, que proteja o pequeno comércio, as pequenas
empresas e os microempresários.

Lembro também aos senhores que temos 201 mil microempresas no Estado de
Minas, que são aquelas que faturam até R$90.000,00 por ano; 50 mil empresas de
pequeno porte, que são aquelas que faturam até R$1.200.000,00 por ano. Esse
segmento responde por 81% das empresas do Estado. Se fizermos uma avaliação,
numa relação de três por um, ou seja, de cada três estabelecimentos, um tem três
postos de trabalho, estaremos falando de cerca de quase 800 mil postos de trabalho no
nosso Estado.

A região fronteiriça, principalmente o Sul de Minas, que tem um desenvolvimento
econômico arrojado e um indice de intercâmbio comercial muito grande com o Estado
de São Paulo, está sendo penalizada, está fechando suas portas, porque o índice de
aumento foi violento. A obrigação de se recolherem 6% sobre as compras efetuadas
fora do Estado está sacrificando e onerando as pequenas empresas, principalmente o
consumidor, para o qual é repassado esse índice de aumento. A cobrança do
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diferencial de aliquota, imposta pela Lei n° 13.437, foi constatada em uma
pesquisa elaborada pelo SEBRAE e pela CDL em Minas Gerais, consultando 4.246
empresas. O índice médio de aumento na carga tributária sobre a pequena e a
microempresa foi da ordem de 96%.

Srs. Deputados, gostaria de lembrá-los aquela sessão em que votamos essa
legislação sobre a microempresa, quando alertamos os colegas para a gravidade da
situação, para o que estava ocorrendo no momento. Pedimos aos Deputados que
olhassem com mais cuidado e critério a questão da pequena e da microempresa, sob
pena de inviabilizarmos o pequeno negócio. Os pequenos negócios, hoje, em sua
grande maioria, sobrevivem às custas da sonegação. Não têm condições de fazer
frente ao volume de impostos que lhes é cobrado. A grande maioria dos pequenos
negócios caminhava para a legalidade, já que, anteriormente, de acordo com a Lei n°
13.437. a microempresa era obrigada a recolher 25% por mês a título de ICMS. Isso
facilitava a vida do pequeno comerciante, dando-lhe condições de se legalizar.

Não acredito que os nossos pequenos comerciantes e industriais sejam sonegadores
contumazes. Ao contrário, qual comerciante e pequeno industrial não quer trabalhar
dentro da legalidade? Por que ele vai querer correr o risco de um fiscal bater a sua
porta e pegar a sua empresa numa situação irregular? Não é esse o objetivo dos nossos
pequenos comerciantes e industriais. Todos querem trabalhar dentro da legalidade.
Mas o Estado precisa dar-lhes dar condições de sobrevivência, para que isso possa
acontecer.

Gostaria, Sr. Presidente, caros colegas, que os senhores avaliassem o projeto por
nós elaborado, para dar-nos sugestões e colaborações para o seu aperfeiçoamento. O
que queremos - acredito que toda a Assembléia também queira - é um novo ciclo de
desenvolvimento para Minas Gerais. Precisamos dar condições às nossas pequenas e
microempresas de sobreviver diante do que estamos vivendo.

Não podemos aceitar passivamente o que está acontecendo, por exemplo, com a
cooperativa de Itambé, que está investindo RSl00.000.000,00 no Estado de Goiás,
porque lá existem subsídios mais atrativos, e a empresa tem melhores condições para
buscar a rentabilidade do capital investido.

Srs. Deputados, por isso fazemos um apelo aos senhores e às autoridades do Estado,
para que tenham boa-vontade a fim de buscarmos um caminho que dê condições de
trabalho a essas quase 800 mil pessoas à frente de seus pequenos negócios.

2 Parte (Ordem do Dia)
1° Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à 2

Parte da reunião, com a 1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. (- Lã:)

"DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N°9
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A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XV do art. 82 do

Regimento Interno, e considerando:
que, por meio do art. 103 do Regimento Interno, foi atribuída às comissões

permanentes competência para deliberação conclusiva sobre proposições;
que, de acordo com a atual sistemática regimental, os requerimentos de autoria de

comissão permanente a que se refere o inciso III do citado artigo são inicialmente por
ela votados e, quando a análise do mérito da proposição incumbe à mesma comissão,
são novamente apreciados pelo órgão;

e que, de acordo com o princípio de economia processual que informa o instituto da
deliberação conclusiva contido no art. 103, seria de todo recomendável dispensar-se a
dupla manifestação da comissão sobre a mesma proposição,

decide que os requerimentos de autoria de comissão permanente que se enquadrem
no inciso III do art. 103 do Regimento Interno e que, em razão de seu conteúdo,
estejam sujeitos à deliberação conclusiva da mesma comissão, não retomarão à
apreciação daquele órgão e serão considerados aprovados quando decorrido, sem
apresentação do recurso, o prazo previsto no art. 104 do Regimento Interno, contado a
partir do recebimento da proposição em Plenário.

Mesada Assembléia, 24 de abril de 2001.
Antônio Júlio, Presidente".

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, em reunião realizada no último dia 17, a

Mesa proferiu a seguinte decisão: (- Lê:)
"DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembléia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, 1, do
Regimento Interno, designa os Deputados Wanderley Ávila, Alberto Pinto Coelho,
João Batista de Oliveira, Kemil Kumaira, Maria Olivia, Márcio Cunha e Doutor
Viana para comporem a Comissão Preparatória das Comemorações do Centenário de
Nascimento do Presidente Juscelino Kubitschek-

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de abril de 2001".
Informa, ainda, que o Projeto de Lei n° 1.159/2000 recebeu, quanto ao mérito,

parecer contrário das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira, às quais foi distribuído, sendo considerado rejeitado, nos termos do art.
191 do Regimento Interno. Informa que o prazo para a apresentação do recurso
previsto no art. 104 do Regimento Interno inicia-se com a publicação deste despacho.

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

nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação, na 57' Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei n°s 88412000, do Deputado Gil Pereira, 1.04212000, do Deputado
Durval Angelo, e 1.411/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, e dos Requerimentos
n°s 2.090 e 2.091/2001, da Deputada Elbe Brandão; pela Comissão de Direitos
Humanos - aprovação, na 69 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.377/2001, do
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Deputado Antônio Andrade, e dos Requerimentos n os 2.079. 2.080. 2.110 a 2.113
e 2.124/2001, dessa Comissão, 2.097 e 2.098/2001, do Deputado Pedro Pinduca,
2.10212001, do Deputado Dinis Pinheiro, e 2.104/2001, do Deputado Djalma Diniz; e
pela Comissão de Turismo - aprovação, na 49" Reunião Ordinária, do Requerimento
n°2.109/2001, do Deputado Sebastião Costa (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XVI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Alencar da Silveira
Júnior, em que solicita a inclusão em ordem do dia do parecer da Comissão de Justiça
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 515/99; nos termos do inciso VIII do
art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.455/2001 (Arquive-se o
projeto); nos termos do inciso VII do art. 232, c/c O art. 140, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja o Projeto de Lei n0
1.398/2001 encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer nos termos do inciso
XXVII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Alencar da
Silveira Júnior e outros, em que solicitam seja devolvido ao Plenário, para exame, o
Requerimento n°2.032/2001; e Dalmo Ribeiro Silva e outros, em que solicitam seja
devolvido ao Plenário, para exame, o Requerimento n° 2.07112001; e, nos termos do
inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Alencar
da Silveira Júnior (2), em que solicita a retirada de tramitação dos Projetos de Lei n°s
576/99 e 93912000; Ainbrósio Pinto (3), em que solicita a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei n°s 1.302 e 1.30412000 e 1.354/2001, e João Batista de Oliveira, em
que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.42712001 (Arquive-se o
projeto.).

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos dos Deputados Geraldo Rezende, em que solicita a inclusão em ordem
do dia da Proposta de Emenda à Constituição n° 17/99 (Cumpra-se.) e Miguel
Martini, em que solicita se oficie ao Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte pedindo cópia das notas taquigráficas da reunião da Comissão de
Administração Pública daquela Casa, transcorrida em 28/3/2001, para subsidiar os
trabalhos da audiência pública a ser realizada pela Comissão de Saúde desta
Assembléia (Oficie-se.).

2" Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à 2"

Fase da 2" Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta.
Tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para verificação de quórum.

0 Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados, número insuficiente
para votação, mas suficiente para a discussão da matéria em pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, em que

solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que o veto à Proposição de Lei n°
14.607 seja apreciado em último lugar entre as matérias em fase de votação. Tendo
em vista a inexistência de quórum para votação, fica prejudicado o requerimento.
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
Complementar no 65, que altera dispositivo da Lei n° 6.624, de 18/7/75, que dispõe
sobre a organização básica da PMMG e dá outras providências. A Comissão Especial
perdeu o prazo para emitir parecer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sra& Deputadas, Deputados, aproveito

o momento desta discussão para parabenizar a Mesa da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, que está com o Projeto Mineirança. O que representa esse
projeto para a Casa e para Minas Gerais?

Guimarães Rosa falava que Minas são muitas. Esse projeto vem trabalhar isso de
uma forma interessante, porque, se Minas são muitas, elas precisam se conhecer. E
podemos conhecer o município pela sua cultura, pela sua gente, pela sua economia.

Esta Casa abriu ontem, com a minha cidade, a querida Janaúba, um plano-piloto do
que representará esse Projeto Mineirança para esta Casa. Janaúba veio e está no
espaço cultural da Casa. Assim, convido todos os funcionários, os colegas Deputados
e os visitantes a passar por lá e ver a beleza da nossa arte.

Muitas pessoas acham que esta Casa não é local de produção de cultura, mas é, sim.
Cultura é negócio, é o momento em que pessoas de todos os rincões podem conhecer
as nossas riquezas, podem conhecer o nosso artesanato e também trabalhar uma
política de emprego e renda para os nossos conterrâneos, um dos problemas que mais
assolam hoje o nosso País. E a Assembléia abre esse espaço, porque não existe outro
lugar, nessas nossas Minas Gerais, que tão bem represente todo e qualquer rincão
mineiro.

Dessa maneira, Deputado Wanderley Ávila, Presidente em exercício, gostaria de,
além de convidar os colegas a passar na exposição e conhecer o que é a arte
gorutubana, o que é o nosso gorutubano, dizer que espero que esse projeto, muito em
breve, possa ser oficializado pela Mesa da Casa.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados que integram a Mesa,

senhores parlamentares em Plenário, senhores da imprensa, senhores jornalistas,
pessoas que nos acompanham pela TV Assembléia e que nos honram com a sua
presença nas galerias, estamos nesta tribuna, na fase de tramitação desse projeto de
lei, para repetir o que já disse algumas vezes.
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Temos dois objetivos distintos, e um deles é exatamente insistir, retardar, fazer

com que as coisas demorem a acontecer, para permitir que haja, por parte da base de
apoio do Governo e, sobretudo, do seu Líder, sensibilidade para trazer a esta Casa a
mensagem anunciada pelo próprio Governador, quando estavam superlotando essas
galerias os estudantes da UNIMONTES e da UEMG.

Naquela oportunidade, o Líder do Governo, colocando a preocupação que o
Governo teve ao opor veto à lei orçamentária, dizia que havia preocupação porque os
recursos para as universidades estariam sendo subtraídos de fluidos importantes para a
indústria no Estado de Minas Gerais. O Governo vetou, mas queria assumir de
público, com os estudantes e seus representantes nesta Casa, o compromisso de que,
alguns dias após, estaria encaminhando uma mensagem que regulamentaria a
predisposição do Executivo de cumprir a emenda à Constituição promulgada por esta
Casa, destinando à UEMG e à UNIMONTES 2% do orçamento. Isso, há mais de 20
dias. Até hoje a mensagem não chegou, e o Governo não se manifestou.

Estamos aqui, e ao telespectador parecemos ter uma insistência desnecessária. O
que queremos, tenho dito e repetido agora, é auxiliar na construção do ensino superior
deste Estado, de forma decisiva, da mesma maneira que esta Casa agiu quando 64
Deputados votaram favoravelmente àquela emenda à Constituição. Vale ressaltar que,
naquela oportunidade, estavam em Plenário exatamente 64 Deputados. Se houve
unanimidade naquele momento, houve a promulgação da emenda à Constituição.
Pode o telespectador ficar se perguntando: se há uma emenda à Constituição
promulgada, ela é auto-aplicável. Se auto-aplicável, por que a insistência em derrubar
o veto do Governador à lei orçamentária?

Queremos explicar por quê. Por que o objetivo? Esse objetivo consiste, sobretudo,
em dar ao Governo o instrumento que precisa para, se desejar. cumprir a emenda à
Constituição promulgada por esta Casa. Sem a dotação orçamentária específica, teria
o Poder Executivo a oportunidade de dizer que estamos deixando de cumprir porque
não esta no orçamento deste exercício. Por isso, a nossa insistência.

Agora vem a outra versão: como fica o fluido para a indústria? O Governo pode,
querendo, com a mensagem que ficou de remeter a esta Casa, suplementar os recursos
destinados àquele fundo, uma vez que, além dos recursos da UEMG e da
IJMMONTES, outros recursos estariam sendo subtraídos por outras emendas que não
vetou. Por isso estamos defendendo isso aqui. Parece-me que estamos cansando a
paciência dos Deputados e dos telespectadores, mas não estamos, porque sabemos
perfeitamente que, na medida em que não houver discussão das matérias ou
encaminhamentos, chegaremos em breve àquele veto, que é o cerne de toda a luta
desta Casa neste momento.

Por isso estou, uma vez mais, nesta tribuna, aproveitando o espaço regimental que
ainda permite discutir o veto à Proposição de Lei Complementar n° 65, para iniciar
colocações sobre ela. Todavia, volto a repetir: a nossa insistência consiste em dar
tempo para permitir a reflexão por parte do Governo e de sua base de apoio,
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sobretudo, para dar tempo ao Líder do Governo de conseguir que o Sr-
Governador entenda que o compromisso feito de forma verbal pode ser cumprido.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Agradeço o aparte concedido pelo nobre
colega, mui respeitado representante de Minas Gerais, divinense, cuja terra natal -
Divino - tive a oportunidade de visitar no último domingo, participando de reunião
com cerca de 210 cidadãos e cidadãs, abordando o nosso trabalho nesta Casa
Legislativa e, portanto, de alguma forma, prestando contas do que estamos fazendo e
de como estamos agindo.

Mostrei-lhes que esta seria uma semana importante, de intenso trabalho no
Legislativo, destacando, principalmente, a questão dos vetos do Governador, movido,
talvez, por pareceres equivocados, os quais prejudicam setores importantes da
sociedade mineira, como o Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 65.
Outros que também merecem atenção são o Veto Parcial à Proposição de Lei n°
14.607, que dispõe sobre a propaganda, e o veto ao orçamento, principalmente
quando se aborda a questão dos 2% da FIEMG.

Não podemos concordar com esses vetos a muitos beneficios à sociedade mineira e
à transparência nas ações de governo. Se alguns dispositivos da lei já estivessem
regulados, não veríamos tantos absurdos como os vistos, ontem, durante a leitura do
relatório da CPI do Fundo SOMMA - presidida pelo Deputado do PFL, Rêmolo
Aloise, tendo como relator o Deputado João Paulo, do PSD, e nós, que nos
agregamos, juntamente com o Deputado Anderson Adauto, na reta final dos trabalhos,
como Vice-Presidente - nem estaríamos trazendo um relatório desses ao Plenário
desta Casa. Com certeza absoluta, hoje, teríamos outro resultado, outra realidade para
apresentar com relação às dez cidades que foram objeto de estudo da CPI, como
amostragem de todo o Estado, entre as cerca de 140 que receberam recursos do
SOMMA. Situações, nobre Deputado Sebastião Costa, como a encontrada na cidade
de São Sebastião do Paraíso não estariam sendo denunciadas- Naquela cidade, as
obras, além de inacabadas, não apresentaram a qualidade estabelecida pelo contrato.
Como foram realizadas em área da União, do Exército, estão fechadas por barricadas,
porque o Prefeito não indenizou o Exército brasileiro, como deveria ter feito.
Portanto, essas obras não estão sendo utilizadas pela população.

Evidente que, se esses fatos não acontecessem, a transparência e a punição seriam
mais efetivas, e não teríamos a situação desses "lalaus" como em São Sebastião do
Paraíso, os quais envergonham a política mineira, envergonham a política do Brasil,
como estamos vendo no noticiário nacional.

Mas, nobre colega, com toda a certeza, se esses vetos não tivessem acontecido, se
essas leis estivessem em pleno vigor, não teríamos outra situação absurda como a da
cidade de Itajubá. E sabemos que o Líder do Governo, Senador Arruda, é da cidade de
Itajubá. Ele fez desmandos naquela cidade durante as eleições, cassando a Oposição
para aparecer num programa de rádio. E vimos lá um verdadeiro absurdo, que já foi
denunciado aqui tanto pelo Deputado Ambrósio Pinto como pelo Deputado Bilac
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Pinto: obras foram superfaturadas, e os recursos públicos não foram aplicados de
forma correta. E outras cidades poderiam ser citadas, mas quero deixar bem claro que
esse relatório da CPI do Fundo SOMMA. trabalho brilhante do relator, Deputado João
Paulo, vem confirmar a necessidade de analisarmos com critério esses vetos, de
discutirmos cada veto de forma detida, atenta e preocupada em fazer o melhor para o
Estado. Não podemos fazer de forma apressada, que já prejudicou a UEMG, que
prejudicou a transparência, como no caso do primeiro veto da pauta, relativo à
questão do controle das obras usadas em publicidade, ou como no da Proposição de
Lei Complementar n° 65, que trata da situação da Polícia Militar no Estado de Minas
Gerais.

Gostaria de deixar bem claro que, além desse absurdo, temos também o veto à lei
complementar do Poder Judiciário, que procura dar agilidade, que procura permitir
que o Poder Judiciário exerça o seu papel constitucional no Estado. E sabemos que
um veto como o da lei complementar do Judiciário acaba permitindo que a
impunidade prevaleça. E hoje o Tribunal de Justiça não tem uma câmara
especializada para julgar agentes públicos municipais, o que, de alguma forma, acaba
emperrando centenas de processos que se encontram nas prateleiras do Judiciário.
Isso é um absurdo, porque a impunidade é a raiz dessas irregularidades. O Ministério
Público deu o exemplo quando criou uma procuradoria especializada em crimes de
Prefeitos Municipais. Mas de que adiantará o Ministério Público agilizar suas
denúncias se lá no Poder Judiciário as coisas não vão ser encaminhadas como
deviam?

Então, não estamos aqui numa atitude protelatória, mas numa atitude que derrube
esses vetos. E, no caso específico do veto em discussão, que ele seja derrubado de
forma efetiva, para que a impunidade não exista como estamos vendo na CPI do
SOMMA. Por isso, foi colocada no relatório final recomendação ao Ministério
Público para o indiciamento dos ex-Prefeitos e dos Prefeitos Municipais que
desviaram recursos do Fundo SOMMA. Foi solicitado também o indiciamento de
Diretores do BDMG, que estabelecem todos os contratos, de forma clara, de forma
transparente. E esta fundamentação é para levar os companheiros à reflexão sobre a
necessidade da derrubada dos vetos. E aqui diz o seguinte sobre todos os contratos
explicitamente do Fundo SOMMA: "Fica desde já acordado que o BDMG e o BIRD
fiscalizarão inteiro cumprimento deste contrato, sem que isso constitua qualquer
espécie de responsabilidade, obrigando o município a permitir o acesso de fiscais" -
de quem? Evidentemente, do BDMG - "devidamente credenciados a todas as
informações. documentos e registros contábeis e administrativos e elementos julgados
necessários".

Está aqui. Se não tivéssemos essa lei do Judiciário, essa lei complementar vetada
pelo Sr. Governador, quem sabe teríamos uni Judiciário mais ágil, para que o BDMG
não se omitisse. Estamos pedindo o indiciamento de Diretores e técnicos do BDMG.
Temos certeza de que o Ministério Público acatará o nosso pedido, porque o trabalho
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da CPI, com pilhas de documentos, mostra claramente a omissão do BDMG.

Nobre Deputado Sebastião Costa, quando encaminhamos, estamos querendo
sensibilizar a base do Governo para votarmos pela derrubada dos vetos, estamos
querendo que a transparência, o processo fiscalizatório e ao mesmo tempo os
resultados efetivos da ação do Governo venham beneficiar a toda a população. Não se
trata de mera atitude protelatória, mas de preocupação com as questões centrais do
Estado.

Quem sabe, não precisaremos da televisão para assistir ao absurdo que estamos
vendo no Senado Federal nem nenhum dos nossos telespectadores que tenha ligado
ontem na TV Assembléia precisaria assistir à leitura do relatório da CPI do Fundo
SOMMA, brilhantemente presidida pelo Deputado Rêmolo Aloise. Nessa análise
detida dos vetos é que vamos ter condições para pensarmos num Estado novo e
diferente.

Queremos olhar o Brasil como o ex-Presidente e Governador quer olhar, mas não
permitindo que os erros que ocorrem no País também aconteçam em Minas Gerais. O
SOMMA foi uma vergonha, e alguns, de forma jocosa, diziam até que não era fundo
SOMMA, e, sim, Fundo "Suma", porque os recursos, em sua maioria, foram levados
pelo ralo da corrupção, da safadeza e da improbidade administrativa.

Essa reflexão vem no momento em que V. Exa. encaminha a discussão do veto.
Acho correto e importante que apreciemos os vetos também com a Casa cheia, com
60 a 70 Deputados presentes. Sabemos que são necessários 39 votos para derrubar um
veto. Nesse processo de discussão e de reflexão, queremos que haja acordo, para que
também a base do Governo se compenetre de que situações como a do SOMMA não
podem continuar acontecendo. Temos que criar leis para impedir que isso aconteça,
para que tais absurdos não se repitam. Não adianta olhar o Brasil se na nossa Casa as
coisas acontecem como lá.

Finalmente, gostaríamos também de encaminhar uma solicitação, uma emenda que
foi apresentada pelo Deputado Anderson Adauto e aprovada por todos da Comissão,
para que os resultados, com a documentação, dessa CPI sejam encaminhados à CPI do
Crime Organizado, que será criada na Assembléia Legislativa. O relatório mostra
claramente quadrilhas agindo na intermediação de recursos e na questão das obras
públicas. Há uma empresa que é recorrente e aparece em vários contratos. O nome se
repete em várias cidades.

Temos de pensar sobre a ação e a atuação dessa empresa, que, há 15 anos, vemos
citada incisivamente: a SEMOP - Serviço de Manutenção de Obra e Pavimentação.
Isso mostra claramente que alguma coisa está errada nessa empresa. Em Pará de
Minas, essa empresa ganhou duas licitações: uma, com o maior preço e outra, com o
menor. Quer dizer. não houve critério.

A ASD Engenharia e Comércio, de propriedade do mesmo engenheiro, Dr. Dano
Rutier, aparece envolvida em irregularidades em licitações. Essa empresa praticou em
Pará de Minas um preço inexeqüivel para uma obra de abastecimento de água e
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esgoto, de R584.229,00. quando a média das outras empresas, CCM, Navas,
Lamar e Marco XX, era de R$ 156.000,00. A CPI comprovou que não eram obras. No
brilhante relatório do Deputado João Paulo, consta que não era uma ohm de troca de
rede, mas uma obra de remanejamento de parte da rede. No caso do calçamento
poliédrico, com essa mesma empresa, aconteceu o inverso. Ela deu o maior preço,
RS8,00, enquanto a CCM deu o preço de R57,14, a Navas, de R57,39, a Lamar, de
R57,49, a Marco XX, de R$7,51 e a COMIM. de RS7,25. A ASD foi beneficiada. E
interessante observar que o calçamento poliédrico ficou três vezes ou 300% mais caro
que a pavimentação asfáltica e os preços de outras empresas.

Ao reivindicarmos que haja transparência e que os vetos sejam derrubados,
queremos que casos como esse e o do Fundo SOMMA não continuem existindo. Que
a impunidade não prevaleça.

Para finalizar, houve uma emenda aprovada, de autoria deste parlamentar. Em
muitas cidades, como Patrocínio e São Sebastião do Paraíso, foram liberadas obras 8,
15 ou 20 dias antes das eleições de 1998 ou tiveram contrato assinado. Tínhamos uma
determinação do Ministério Público e da lei eleitoral proibindo tais liberações.
Pedimos que houvesse um encaminhamento para o Ministério Público, para que
apurasse se não houve também um crime eleitoral. Com  toda a certeza houve, e o ex-
Governador Eduardo Azeredo terá de se explicar quanto a isso.

Sr. Presidente, encaminhar pela derrubada de um veto é encaminhar para não
permitirmos que exista mais SUDAM, SUDENE ou SOMMA, como vimos em Minas
Gerais. Que a corrupção seja punida com rigor e controlada, que criemos mecanismos
para inibi-la. Da forma como os vetos aconteceram, sem critério, aleatoriamente,
estaríamos falando realmente de coisas inúteis, porque não estaríamos criando
mecanismos na lei para proibir que tais coisas aconteçam.

E providencial essa intervenção, esse apelo e esse questionamento que V. Exa. faz.
E preciso que o Plenário esteja cheio, de forma expressiva, para que os vetos sejam
apreciados corretamente. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço ao Deputado Durval An gelo, que, nas
colocações iniciais, fez alusão a uma visita que fizera a meu município de origem, à
minha terra natal. Afirmo-lhe e aos demais colegas a minha certeza de que aquele
município, pela vocação e humildade de seus habitantes, será sempre receptivo a V.
Exa. e a qualquer outro, que lá serão bem tratados, porque sabemos que as pessoas
que lá vão, como o Deputado, trazendo uni fato novo, podem contribuir muito para a
evolução sempre constante da nossa população.

Devo dizer, também, ao Deputado Dunial Angelo, embora não seja essa minha
obri gação, que, quanto à liberação do Fundo SOMMA, sua extinção deveria dar-se
após o final da CPI, cujo trabalho tínhamos o objetivo de ver concluído. Com  relação
à possível participação do ex-Governador Eduardo Azeredo nas liberações, quero crer
que, se elas efetivamente se deram, isso aconteceu longe do Palácio, talvez por meio
de órgãos delegados do Governo. Nesse caso, a pessoa do Governador pode não ter
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qualquer implicação no fato, uma vez que, em campanha eleitoral, não teria tempo
para fazer liberação nesse sentido.

Sendo assim, elas podem ter ocorrido por meio de algum órgão ou de algum
Secretário, com atribuições delegadas, mas não por meio do Governador, e, em
matéria eleitoral, é preciso haver a identidade fisica do agente liberador com o
beneficio concedido.

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Sebastião Costa.
Não quero abusar de V. Exa., mas, já que V. Exa. aproveita a oportunidade para
abordar a questão da CP! do Fundo SOMMA, assim como outros Deputados hoje
fizeram, como relator, não poderia deixar de fazer alguns comentários também. Tenho
- me mantido em urna postura de discrição, que me é peculiar e que está mais de
acordo com a CPI, que adquire algumas características próprias do Poder Judiciário:
na medida em que a constituímos, seus membros passam a experimentar poderes
especiais, que devem ser usados sem a carnavalização do processo.

Não podemos adotar a postura de policiais. Em algumas visitas realizadas pelo
interior do Estado, Vereadores e pessoas interessadas no processo, de forma muito
emotiva e radical, queriam fazer-nos de pistoleiros de aluguel, mas não nos
submetemos a esse papel e mantivemos nossa postura altiva e serena. Entretanto, em
nenhum momento, deixamos de apontar todas as irregularidades constatadas.

A par disso, ainda há pouco, o Deputado Durval Angelo veio ao microfone para
cumprimentar a todos os membros da CPI, inclusive a si próprio, pelo trabalho
realizado de maneira exaustiva. Essa foi a primeira CPI a terminar em sanduíche. Ela
estava condenada por alguns órgãos de imprensa a terminar em pizza, mas isso não
aconteceu, porque terminamos em sanduíche: na última semana dos trabalhos,
passamos encastelados no 15° andar do prédio anexo à Assembléia, inclusive no
período noturno e no sábado e no domingo, comendo sanduíches e tomando
refrigerantes, para que esse trabalho pudesse ter sido apresentado ontem à tarde. Ele
foi resumido em 106 laudas, que nos custaram três horas e meia de leitura e mais 40
minutos de debates e aprovação de emendas.

Apontamos as irregularidades ocorridas em 70% dos municípios investigados. Isso
é muito. Detectamos irregularidades diversas, como a realização de obras sem
licitação, a licitação de obras que não foram realizadas, a permuta de obras que
tinham sido licitadas por outras, licitações fraudulentas e a exigência de contrapartida
em espécie dos particulares que foram beneficiados pelas obras, como aconteceu no
Município de Itajubá. Em Bocaiúva, uma autarquia intercedeu em um processo
licitatório para tomar para si o direito de realizar a obra que, efetivamente, foi a ela
adjudicada. Em um segundo momento, licitada a uma empresa particular, a obra
retomou à autarquia, sendo que a empresa particular ficou com a importância
significativa. Muita ação incorreta foi realizada com os recursos do SOMMA,
recebidos pelo BDMG. A fiscalização deveria ser feita pelo BDMG, a despeito de não
possuir, no rol das competências das suas atribuições, a competência para fiscalizar os
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municípios, pois essa competência é das Câmaras Municipais, dos Tribunais de
Contas e do Ministério Público. Mas esse Banco, como acabara de ler o Deputado
Durval Ângelo, nos contratos, reservou a si o direito de fazer as investigações, que
deixou de fazer. Se fossem realizadas as mínimas fiscalizações, os problemas mais
simples seriam detectados. Certamente, o dinheiro público teria sido utilizado com
uma maior reverência e um maior zelo. O Fundo SOMMA acabou-se, mas o BDMG
não. Certamente esse Banco, até pela lei que foi votada aqui, em seu art. 80, continua
com a competência de levar o fomento financeiro aos municípios e, então, deverá
utilizar esses recursos com um maior respeito e uma maior reverência. Por essa razão,
estamos denunciando a omissão do BDMG. Como constatamos, os municípios que
possuíam também o poder de fiscalização, já que as obras eram realizadas no seu
interior, assumiram a postura mais digna de terem sido fiscalizados do que de
propriamente fiscalizar. Eles mais mereciam ser fiscalizados do que fiscalizarem,
porque se mancomunaram com essas irregularidades apontadas pela CPI, juntamente
com as empresas privadas. Portanto, a CRI não terminou em pina, mas terminou em
sanduíche, apontando as irregularidades clamorosas e vergonhosas em 70% dos
municípios que investigamos. A CPI no Brasil, nobre Deputado Sebastião Costa,
depois da Constituição Federal de 1988, adquiriu uma conotação inteiramente
peculiar. O Poder Legislativo já toma para si um pedaço da parcela que seria a missão
e a atribuição funcional primeira do Poder Judiciário. Em Brasilia, quem cassou o
Presidente CoIlor não foi o Poder Judiciário, mas o próprio Poder Legislativo. O
Poder Judiciário o absolveu, O Poder Legislativo está muito mais próximo da
população. O Poder Judiciário deve tomar isso como exemplo. As CPIs estão
entrando na seara do Poder Judiciário, realizando as tarefas que seriam próprias desse
Poder, que, ás vezes, por sua lerdeza e falta de instrumentalização, não consegue
realizar a justiça a tempo e à hora. Estamos fazendo isso. Entramos em uma parcela
importante da atuação que seria própria do Poder Executivo quando partimos para as
nossas bases e promovemos reuniões, elaboramos o orçamento participativo e
promovemos audiências públicas para a realização de obras. Então, participamos de
um Poder Legislativo multiforme, com atribuições múltiplas, ficando mais perto da
população. Cumprimento não apenas a CPL mas também os parlamentos municipais,
estaduais e federal, que, a despeito de não possuírem recursos, estão efetivamente
traduzindo a vontade do eleitorado e da população. Muito obrigado. Parabéns pelo
assunto que abordou nesta tarde.

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço a intervenção do Deputado João Paulo.
Também sou testemunha do trabalho desenvolvido pela CPI do Fundo SOMMA.
Mas, voltando ao tema que nos traz à tribuna, concordo com a mensagem trazida á
apreciação desta Casa pelo Deputado Paulo Piau. O art. 1° traz as atribuições que a
Polícia Florestal tem, por força de lei. O art. 2° diz: "Cabe à Polícia Florestal rural,
além das atribuições e competências já disciplinadas em normas anteriores, o
policiamento ostensivo do meio rural, compreendendo a família rural, seu patrimônio,
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seus bens produzidos ou armazenados na unidade de produção, em consonância
com o segmento ambiental, que é parte integrante do processo produtivo, dentro do
conceito de desenvolvimento sustentável. O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 dias. a contar da data de sua publicação". Vejam que a Policia
Florestal tem como atribuição fiscalizar as florestas, a fauna e a flora. Com  essa
proposição, nós e o Deputado Paulo Piau permitiríamos que entrasse, em parte, na
seara da Polícia Militar, exercendo, como esta faz, o controle de violências ocorridas
na zona rural. No momento em que as autoridades se mobilizam para combater o
crime nos grandes centros, é natural que os delinqüentes se refugiem na zona rural.
Assaltos têm acontecido na zona rural, praticados por inexperientes orientados e
dirigidos por marginais que atuam nos centros urbanos. O Deputado proponente
queria o fim da burocracia das atribuições para permitir que a Polícia Florestal, além
de seu papel preponderante, também exercesse essa ação fiscalizadora, quando em
diligência na zona rural de nosso Estado. Os que orientaram o Sr. Governador a opor
veto a essa mensagem devem ser pessoas que vivem nos centros urbanos, sem as
dificuldades daqueles que habitam a zona rural. E importantíssima a paz no campo,
que possibilitaria, a muitos, o retomo às origens.

Quando se propõe medida dessa natureza, aparece alguém que, vivendo em
gabinetes e talvez em prédio de apartamentos, faz determinada sugestão, e o Sr.
Governador, por razões simplistas, apõe veto à proposição, justificando-o, e
encaminha a matéria a esta Casa-

0 Deputado Kemil Kumain (em aparte)* - Acompanhei com muita atenção seu
brilhante pronunciamento e gostaria de inserir algumas posições que avaliamos serem
importantes nesse contexto. V. Exa. tratou, com muita ênfase, do problema do veto do
Governador em relação ao Fundo SOMMA, impedindo que pudéssemos nos
aprofundar no estudo das denúncias feitas pela CPI. Ouvimos o Deputado João Paulo
dando demonstrações de que, cumprindo o dever constitucional, trabalhou juntamente
com a comissão especial para levantar todas as denúncias.

No entanto, o que percebemos é que existe, por parte do Governador do Estado e de
seus assessores, o entendimento de que as CPJs em Minas não devem prosperar. Mas,
através da imprensa, não só mineira, mas nacional, o Governador do nosso Estado faz
denúncias contra o Governo Federal. Evidentemente, com uma incoerência tal que
somente aqueles menos avisados entendem que é um discurso a favor da ética e da
moralidade.

Nós, que estamos na trincheira da oposição, queremos denunciar a todo instante,
assim como V. Exa. faz hoje desta tribuna, que o entendimento do Governo mineiro
não é o mais correto em relação às CPIs que estão e que estiveram sendo efetuadas
em nosso Poder Legislativo. Ainda agora temos a CPI da Saúde, que precisa apenas
da prorrogação de 60 dias para concluir seu trabalho. Mas o Palácio da Liberdade
orienta seus Deputados da base do Governo de forma a não dar oportunidade para que
Minas Gerais conheça profundamente as denúncias na área da saúde.
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Neste momento que estamos vivendo, de tanta corrupção, tantos desmandos e

falcatruas, anunciados a partir do Congresso Nacional, no cenário da Republica,
assistimos, pasmos, às denúncias de Deputados que têm também- em suas lideranças
maiores, fatos contundentes contra a moralidade pública-

Ainda há pouco ouvi denúncia contra o PSDB, feita pelo Líder da Maioria,
Deputado Luiz Tadeu Leite, que atribui isso ao Presidente da República Aliás, esse é
o discurso que ainda conseguem fazer para justificar o Governo mineiro como
denunciante de tudo aquilo de ruim que acontece no Pais.

Ontem assistimos, neste Plenário, a discursos inflamados das Lideranças do
Governo do Estado. Quero agradecer o Deputado Dalmo Ribeiro pelo maravilhoso
discurso que pronunciou, representando a Liderança da Maioria, no qual se referiu à
presença, neste Plenário, da grande figura do Deputado Aécio Neves, Presidente da
Câmara Federal. Veja V. Exa.: é um jovem líder mineiro, que escolheu a social-
democracia como linha de conduta ideológica pela qual prossegue em sua vida
pública.

Aécio Neves é uma demonstração de que o PSDB visa, tão-somente, trazer para o
Brasil aquilo que está dando certo no resto do mundo. Quase toda a Europa, hoje,
exerce, no seu trabalho diário de governo, exatamente a social-democracia, por meio
da qual, evidentemente, países do Primeiro Mundo encontraram as soluções de seus
problemas.

Agora, ilustre Deputado Sebastião Costa, quero que V. Exa., ao receber os nossos
cumprimentos, saiba que não se pode, de forma alguma, considerar como um bojo só
todo um partido político, que é feito de santos e de pecadores. Existem os santos e os
pecadores tanto no PSDB quanto no PFL. como também no PMDB e no PT, que é um
partido que tem primado pela defesa da moralidade.

Gostaria ainda de aproveitar este ensejo, ilustre Deputado Sebastião Costa, para
dizer que o atual Governo de Minas Gerais não tem sabido justificar as falcatruas
cometidas em suas entranhas. Tenho recebido inúmeras cartas do interior do Estado
nas quais são feitas denúncias com relação a órgãos públicos, que devem sofrer
fiscalização do próprio Governador do Estado.

Ainda agora recebi uma denúncia dizendo o seguinte: na cidade de Felixlândia,
existe um PSIU, posto de serviços que o Governo centralizou para ajudar na solução
de pequenos problemas do povo. E o que está acontecendo? Um Deputado da base do
Governo, ligado ao Sr. Itamar Franco, foi lá e conseguiu, assim como se conseguiu
aquela lista da votação do Senado, que, hoje, é motivo de comentário em todo o País -
evidentemente, falo de uma falcatrua minúscula se comparada ao que aconteceu no
Congresso Nacional -, endereços das pessoas usuárias dos serviços, para que fossem
remetidas cartas dizendo que aquela era urna realização daquele Deputado. Na
verdade, aquele nada mais é que um trabalho conjuntural, que ocorre em todo o
Estado de Minas Gerais e que dá oportunidade para que as pessoas mais carentes,
mais pobres possam ter, pelo menos, a sua documentação de cidadão.
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Sr. Deputado, citei esse exemplo, mas não quero que ninguém veja nele motivo

para ridicularizar o orador que está falando neste momento. Esse exemplo serve para
mostrar que o Governo atual de Minas Gerais precisa ser passado a limpo, em razão
dos fatos que têm ocorrido em todo o Estado.

Veja V. Exa. essa disputa que está ocorrendo no partido do Governador em torno da
convenção do próximo mês, a qual tem dado oportunidade para o Vice-Governador
do Estado prometer estradas, asfaltamentos e obras com dinheiro que não pertence a
ele nem sequer ao Governo do Estado. Esses recursos estão sendo negociados com o
Banco Mundial, mas ele está prometendo realizar obras, exatamente para catalisar
votos em favor cia chapa que defende dentro de seu partido.

Pergunto: quais são esses recursos que está prometendo? Recursos que não poderia
prometer, por dois motivos: primeiro, a autoridade deste Estado, quer queira, quer não
queira, é do Governador do Estado. E, quando este quer anunciar obras, não outorga
esse direito ao Vice-Governador- E também uma falcatrua fazer com que promessas
sejam levadas a efeito para iludir este povo humilde do nosso Estado.

Não posso deixar de parabenizar, mais uma vez, o Deputado Sebastião Costa pelo
seu trabalho, pela sua conduta e inteligência, pela forma correta como coloca os
problemas de Minas Gerais. Não é sem razão, mas pelas razões maiores que V. Exa. é
Líder do PFL.

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço ao Deputado Kemil Kumaira.
Certa feita, daquele microfone em que o Deputado Kemil fez seu aparte, lembrei a

um colega nosso que os partidos políticos não devem, simbolicamente, ser tratados
como a figura de linguagem que conhecemos como metonímia, em que se julga, em
que se lê a parte pelo todo ou o todo pela parte. Devem ser vistos como agremiações,
em tomo das quais se congregam pessoas que têm alguns princípios comuns, mas não,
os mesmos hábitos. E natural que haja pessoas em um ou outro partido. Quanto maior
for o partido, mais sujeito a ter, em seus quadros, pessoas de conduta incompatível
como desejo da maioria.

Portanto, concordo em gênero, número e grau com as colocações de V. Exa. quando
faz alusão aos incidentes ocorridos em âmbito nacional e estadual.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Sebastião Costa, quero dizer
que apóio V. Exa. Sou também favorável à derrubada do veto, porque a Policia
Florestal tem de proteger os nossos produtores rurais contra os roubos de gado, de
produtos da nossa cultura.

Aproveito a oportunidade para falar do grande evento que acontece nesta Casa, a
exposição em que os nossos produtos de Janaúba estão sendo mostrados- A arte
gorutubana, que está sendo mostrada na galeria de arte do espaço cultural desta Casa,
é um evento de iniciativa parlamentar e que contou com o trabalho e a dedicação dos
competentes servidores do Legislativo. Sinto-me à vontade, como ex-Prefeito e
Deputado Estadual por dois mandatos, pois também sou do Norte de Minas, da cidade
de Janaúba. Sou profundo conhecedor da perfeição do artesanato produzido pelo5
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artistas da minha cidade. Estou aqui para dar minha parcela de contribuição na
divulgação do evento. Convido aqueles que nos vêem para prestigiar essa bela
exposição de cultura e arte. Quero agradecer e parabenizar o nosso Presidente,
Deputado António Júlio, pelo apoio institucional que nós, gorutubanos, temos
recebido nesta Casa. Quero dizer também que Janaúba se destaca através de nossos
artistas, que trazem para Minas Gerais os nossos produtos. Obrigado.

O Deputado Sebastião Costa - Estamos preocupados também com esse setor
produtivo do Estado e com a zona rural dos nossos municípios, onde, com muita
freqüência, têm ocorrido furtos e assaltos com características urbanas, revelando que,
quando há um cerco da polícia nos centros urbanos, os delinqüentes migram para a
zona rural. Por isso, volto a repetir: não é a mera iniciativa processual ou de um
projeto que justifica a manutenção do veto, porque a competência da Polícia Florestal
está sendo ampliada. As ações das outras polícias não estão sendo diminuídas em
nada. O fato de o Governo dizer que o batalhão florestal foi extinto e que foram
criadas as companhias não significa que essas companhias deixaram de pertencer a
uma organização que tem o dever de manter a ordem, a paz e prevenir os crimes.

Quando a Assembléia for apreciar esse veto, tenho a certeza de que haverá
sensibilidade para o fato de que está apenas sendo aumentada a atribuição da Polícia
Florestal, não diminuindo, em nada, a competência da ação preventiva que a Polícia
Militar deve exercer. Portanto, se necessário, por ocasião do encaminhamento de
votação, voltarei, a fim de lembrar-lhes que a atribuição da Polícia Militar não está
sendo reduzida, mas ampliada a ação da Polícia Florestal, para que, além de defender
a fauna e a flora, preservando o meio ambiente, preserve também as vidas daqueles
que vivem no campo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, apesar de pedirmos um tempo, certamente

não demoraremos 1 hora na discussão do projeto que trata da reorganização da
policia. Vejo em Plenário o Deputado João Batista de Oliveira, que preside com muita
competência a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que tem relação
com o assunto que abordaremos.

Essa proposta visa, Deputado João Batista de Oliveira, exatamente levar um pouco
de segurança, um pouco de policiamento ao campo. Esse projeto foi vetado pelo
Governador, mas fiquei feliz, por um lado, porque a única alegação de S. Exa. é a de
que esse projeto tem vicio de iniciativa. Portanto, o próprio Governo não questiona o
mérito desse projeto, que é aproveitar a presença da Policia Florestal, que já está no
campo, quejá está no meio rural e, como diz o caipira, já conhece o caminho da roça,
para ajudar na segurança do campo. O campo, hoje, não pode guardar café, não pode
guardar soja, não pode deixar bens ali expostos, porque a pressão da própria polícia
no meio urbano está fazendo com que os marginais dirijam-se ao meio rural, onde, na
verdade, a falta de policiamento deixa vulnerável as propriedades agrícolas. Estão
acontecendo muitos furtos, inclusive com reféns.
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Gostaríamos, Sr. Presidente, de pedir a compreensão dos nossos companheiros
para dar um pouco de segurança e colocar a Policia Florestal a serviço da segurança
do meio rural. Compreendemos e fazemos um elogio ao trabalho da Policia Florestal
praticamente é a policia que cuida do meio ambiente. Inicialmente, quando esse
projeto passou pelas comissões e veio a Plenário, a grande preocupação dos
Deputados era se a aprovação desse projeto não prejudicaria o trabalho da Policia
Florestal ligado ao meio ambiente. E argumentamos que não haveria e não teria
sentido se houvesse qualquer prejuízo para a fiscalização da Polícia Florestal nesse
trabalho importante de proteção do meio ambiente. Mas ela pode fazer algo mais:
ajudar a Polícia Militar a também olhar o campo. Em vez de a Polícia florestal olhar
apenas o caminhão de carvão, o caminhão de lenha, poderia também conferir uma
carga de café, uma carga de soja ou mesmo um veículo que transita, o que hoje não é
função da Polícia Florestal. Podemos avançar no Estado de Minas Gerais, criando a
polícia florestal e rural.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Nobre Deputado Paulo Piau,
gostaria de cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Mais uma vez, nós, que já
discutimos esse projeto na Comissão de Agropecuária, gostaríamos de trazer o nosso
apoio e dizer que V. Exa. fala sobre um assunto de extrema importância, porque,
nesse momento, as cargas estão sendo muito visadas. Não só as cargas estão sendo
roubadas, mas os armazéns das fazendas estão sendo assaltados e estão atraindo até
traficantes que mascararam a droga dentro de um produto agrícola.

Gostaria também de dizer que a Polícia Militar tem de repensar o problema, já que
reconhece a importância desse assunto. Atualmente, a policia está desativando os
policiamentos dos distritos, como Curimataí, em Buenópolis, Conselheiro Mata, em
Diamantina. São distritos de 500 a 1000 habitantes, que tinham destacamento, mas a
policia está desativando esses destacamentos.

Esse policiamento da Policia Florestal poderia contribuir para fazer circular a
informação na comunidade. As pessoas são tão poucas e conhecidas que quando
aparece um fato diferente todo mundo sabe. Agora não há nem destacamento local
para ser acionado.

Queria trazer o nosso apoio e dizer a V. Exa. que estamos trabalhando junto à nossa
bancada para a derrubada desse veto, até para mostrar de que lado estamos, Deputado
Paulo Piau. A Polícia precisa pensar na sociedade como um todo. No momento em
que a violência explode no meio urbano, o campo está se tomando refúgio para as
pessoas que estão sendo reprimidas aqui. E necessário oferecer segurança para as
pessoas que estão trabalhando no campo. Até para que continuem lá. Senão, daqui a
pouco, a Polícia terá 99% de seu efetivo nas grandes cidades trabalhando sempre na
repressão e não na prevenção. O projeto de V. Exa. está voltado muito mais para a
prevenção do que para a repressão.

Quero cumprimentá-lo e dizer que a Comissão de Agropecuária e eu, como
Deputado da Casa, estamos totalmente favoráveis à derrubada do veto, para que o



610
Comando da Policia Militar e o Governador do Estado possam repensar essa
posição. Não adianta alegar que é falta de recurso, porque quando se cria nova
obrigação necessariamente um novo recurso é criado. No caso, a Policia tem que
enxugar e modificar-se. Já que está cortando despesas e desativando destacamentos de
distritos poderia perfeitamente fortalecer os destacamentos das florestais. Parabéns.
Muito obrigado.

O Deputado Paulo Piau (continuando)* - Agradeço o apoio do Deputado João
Batista de Oliveira. Nessa alteração não há, inicialmente, despesa para o Estado.
Depois é que haverá necessidade de se aumentar o contingente da Polícia Militar. No
meio urbano, no Brasil, a relação população-policial está muito larga, porque uni
policial atende a muita gente. Essa proporção precisa ser mais estreita.

Nesse primeiro momento, compreendendo a situação do Estado; não estamos
pensando em aumentar o contingente dos policiais. Mas se houver o serviço e o
apoiamento,já temos, pelo menos psicologicamente, ... os bandidos diriam o seguinte:
"No campo também tem alguém cuidando do policiamento". Sem dúvida vai haver
dar diminuição significativa dos assaltos e roubos no meio rural.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Paulo Piau, como Líder do
PSDB, quero dizer que estaremos ombreados com V. Exa., com todo o PFL, para a
derrubada desse veto, por considerarmos a sua grande necessidade e por reconhecer
que essa questão precisa ser aprofundada na Casa. Sei que V. Exa. está trabalhando
para isso.

O que se coloca é que foi um policial militar destacado para a Polícia Florestal. Ora,
está muito mais habilitado a prestar serviço de segurança do que, propriamente, de
fiscalização de florestas. Certamente, esse policial não recebeu treinamento,
capacitação para fiscalizar florestas, dando segurança e proteção aos moradores da
área rural.

Nada mais lógico do que derrubarmos esse projeto. E que os policiais que lá se
encontram - não é preciso aumentar o efetivo - dêem essa atenção. Assim, vai
melhorar a prestação desse serviço. O Estado deve fazer isso mesmo. E obrigação e
dever do Estado prover a sociedade de segurança. Tenho certeza de que os Lideres
dos partidos e todos os Deputados vão ter a sensibilidade de entender a oportunidade
desse projeto e votarão pela derrubada do veto.

Vamos apresentar um projeto de aprimoramento, possivelmente melhorando
aqueles que vão prestar o serviço florestal, a vigilância do meio ambiente, com mais
capacitação e treinamento, suprindo, assim as duas necessidades, as duas
deficiências.

Parabéns a V. Eta. Tenho certeza de que esta Casa será sensível a isso e derrubará
esse veto, porque os moradores da área rural estão desprotegidos totalmente. Nada
mais justo que tenham essa segurança. Somente pelo fato de derrubarmos esse veto,
os bandidos ficarão mais preocupados. Hoje, eles sabem que há impunidade total. O
morador e o pequeno produtor rural, principalmente - porque os grandes têm como se
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defender -. estão sofrendo todo o tipo de violência, num total desamparo. Com  a
derrubada do veto, a polícia começará a fazer a vigilância.

Se o veto for mantido, o que acontecerá? O Estado tem de dar segurança. Então,
terá de destacar policiais de outros setores, da própria área urbana, para prestar esse
serviço. Ele é obrigado a prestar esse serviço. A derrubada do veto vai facilitar para o
próprio Estado e para a Polícia Militar.

Parabéns. O PSDB está junto com V. Exa. Estaremos lutando pela derrubada desse
veto. Tenho certeza de que esta Casa o derrubará.

O Deputado Paulo Piau* - Agradeço ao Deputado Miguel Martini. V. Exa, está
fazendo considerações muito procedentes. Lembrei-me de um fato e vou citá-lo, antes
de conceder aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Um produtor chamado Chiquinho Campos, do Município de Presidente Olegário,
reclamava, há tempos, que não podia deixar sacas de café no seu armazém porque a
seguradora queda cobrar uma taxa muito alta para fazer o seguro da mercadoria. Ele
teve de transportar o café para armazéns da área urbana, pagando. São coisas dessa
natureza que encarecem o produto e o cafezinho para o consumidor. Esse é um
exemplo que quero citar para mostrar que precisamos, de fato, ter a policia no meio
rural, de modo mais ostensivo.

Está muito em moda - houve até a prisão do Fernandinho "Beira-Ma?' - os
traficantes de drogas usarem as estradas vicinais, de terra. Portanto, é mais um fator
de segurança, até para a sociedade urbana, a policia marcar presença no meio rural,
orientada e objetivamente. O que precisa acontecer, Deputado Dalmo, é uma
reorientação do trabalho da Polícia Florestal, sem prejuízo - volto a dizer - da sua
função relativa ao meio ambiente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Paulo
Piau. Ouço atentamente V. Exa., que traz um tema muito importante, relativo à
segurança.

Gostaria de fazer um registro, Deputado Paulo Piau, sobre a admiração que sinto
por V. Exa., que tem prestado relevantes serviços ao nosso Estado. V. Exa. participou
ativamente na Comissão do MICRO GERAES, na do Narcotráfico e em muitas
outras, ora como membro, ora como Presidente. V. Exa. foi Presidente da Comissão
de Agropecuária. Agora, para felicidade deste parlamentar, V. Exa. ocupa o cargo de
Presidente da Comissão de Educação.

Gostada muito, ilustre Presidente da minha Comissão, pedindo vênia a V. Exa., de
fazer uma reflexão rápida e sucinta, já que hoje estamos comemorando o Dia
Nacional da Família na Escola. Por meio da nossa Comissão, que busca, semeia e
cultiva a melhor educação para os nossos filhos, quero fazer uma reflexão, Deputado
Paulo Piau, sobre a situação caótica e constrangedora que estamos vivendo.

Admiramos muito a política do Ministro Paulo Renato, mas há necessidade de uma
reflexão mais profunda, principalmente tendo em vista o que estamos vivenciando
quanto à liberação do FIES. Estamos atravessando uma situação das mais dramáticas
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para responder aos alunos universitários do Estado, pois não temos como
demonstrar-lhes e à população quais foram os critérios usados para a concessão e
liberação dos recursos do Fundo. Muitos foram classificados, e poucos, os escolhidos.

Posso afirmar a V. Exa. que, por meio de uma pesquisa deste modesto Deputado,
soubemos que inúmeras escolas, com mais de 1.200 candidatos inscritos no FIES,
ofereceram de três a cinco vagas, mostrando um desrespeito flagrante ao estudante
que, esperançoso, busca o incentivo do Governo Federal.

E necessário buscarmos um mecanismo adequado, para dar um basta a essa situação
e evitar que os alunos universitários fiquem, apenas, sonhando com créditos que
jamais lhes serão concedidos, apesar de o Governo Federal, em vários canais de
televisão, ter demonstrado preocupação quanto ao assunto. Isso, apenas, traz mais
expectativa para os alunos e as ími1ias, além de causar o constrangimento de o aluno
apresentar fiadores, certidões de Bancos e toda a documentação exigida, e não receber
nenhuma informação fundamentada por parte das universidades e das mantenedoras
do ensino.

Neste dia em que comemoramos a família na escola, nada adiantará se nós,
parlamentares e educadores, ficarmos pregando que precisamos ter uma educação de
boa qualidade, pois não estamos dando continuidade aos que sonham com escolas de
nível, que tenham condições de dar-lhes uma profissão.

Deputado Paulo Piau, permita-me a ousadia, mas o momento não poderia ser mais
oportuno. V. Exa., dirigindo a Comissão de Educação, já tem demonstrado
dinamismo, determinação, cultura e vontade de trabalhar pelo ensino e pela cultura de
Minas. Assim, pedimos sua ajuda para que esses fatos não ocorram mais em Minas
Gerais. As escolas, ao apresentarem o número de vagas, devem definir o número de
vagas do FIES, a fim de que os alunos não tenham sonhos, como vêm fazendo, sem
que possam realizá-los.

Em Belo horizonte, temos poucas universidades que contemplaram alunos com
esse crédito: para 1.200 alunos, tivemos 5 ou 10 vagas. Portanto, é necessária uma
política agressiva, a fim de que aquele que venha a postular seu direito líquido e certo
não fique, somente, à espera de informações.

Proponho a V. Exa., como meu Presidente, que façamos uma comissão especial
para discutir, efetivamente, esse assunto. No ano passado, sob a Presidência do
Deputado Sebastião Costa, apresentamos várias discussões, inclusive, junto à
Comissão de Defesa do Consumidor e à Caixa Econômica, mas não obtivemos
nenhuma resposta. Nós, educadores, não podemos conviver com uma situação dessa
grandeza e natureza. Nos telefones de todos os gabinetes, os alunos esperam
informação sobre os recursos e o deferimento da inscrição. Faltam critérios,
informações e esclarecimentos aos alunos. Neste momento, com a dedicação e a
determinação de V. Exa., deveríamos requerer uma comissão especial para que essa
discussão seja feita com maior precisão, para que todos os representantes das
Universidades possam vir esclarecer a população universitária de Minas Gerais com
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relação às vagas disponíveis, para que não fiquemos somente na expectativa de
1.200 inscritos para 5 vagas. Isso é pior que um vestibular e traz um constrangimento
e um abatimento aos familiares que não têm condições de pagar o estudo dos seus
filhos. Perdoe-me, mas este é o momento mais oportuno para dizer isso, levando-se
em consideração a política de que estamos participando, ou seja, a da educação e da
família na escola. A família é a "celiula mate?' da sociedade. Temos de resgatar a
continuidade dos estudos para os nossos filhos. Fico muito feliz ao apartear V. Exa.
em um momento ímpar em que defende tão bem os destinos do nosso povo mineiro.
Espero que comungue do mesmo pensamento nesta discussão tão importante relativa
ao crédito educativo de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Piau* - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Embora o
assunto que trouxe à tribuna seja o policiamento rural, essa questão da educação, do
entusiasmo e da auto-estima está relacionada ao crime e às condições sociais. V. Exa.
demonstrou a sua sensibilidade e o seu envolvimento com a comunidade. Neste
momento, estamos sendo cobrados, como lideranças de toda a comunidade, com
relação a este descalabro que se chama FIES.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Deputado Paulo Piau, por quem
nutrimos o maior respeito e consideração, pois sempre trouxe para a discussão no
Plenário desta Casa questões atuais e de interesse do povo de Minas Gerais, da boca
de V. Exa., nunca saiu uma preocupação menor. A seriedade e o compromisso com a
ação legislativa que V. Exa. demonstra é motivo de orgulho para todos nós. Somos
colegas e, há seis anos, iniciamos juntos o nosso trabalho aqui. E bom que a questão
que trago, a despeito de toda a problemática do veto que está sendo debatido, seja no
momento da intervenção de V. Exa. Isso engrandece muito o pronunciamento deste
Deputado.

Nobre colega Deputado Paulo Piau e Srs. Deputados, esta tribuna da Assembléia
Legislativa é a do debate democrático, da discussão franca e da ação do Deputado de
acordo com o que a Constituição estabelece como sendo seus deveres fundamentais,
ou seja, de exercer o seu papel de debater questões relacionadas com a sua ação
legislativa e com a sua ação fiscalizadora.

Podemos admitir que, no afã de defender essas questões maiores, algum colega se
exceda, cometendo erro. Mas aqui já tivemos gestos de grandeza de muitos que
reconheceram o erro. Por três momentos, nas últimas quatro semanas, vieram a esta
tribuna, trincheira maior da discussão democrática, questões menores, que não estarão
inscritas nas páginas deste Legislativo, o que, no futuro, talvez lamentemos. Refiro-
me, diretamente, a três intervenções do Deputado Irani Barbosa, que, com palavras
chulas, impróprias ao debate parlamentar, expressou-se de forma inconveniente ao
parlamento democrático. Mas tudo isso é menor diante de um fato maior: aqui
ouvimos inverdades e acusações que não correspondem à realidade dos fatos. A boa
filosofia já dizia que a verdade é a adequação do intelecto à realidade, ou, como nos
ensina Guimarães Rosa, a verdade não está no inicio nem no fim, mas no meio da
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travessia. Ou, quem sabe, que verdade? Talvez aquela que, no processo de
crucificação de Jesus, deixou Pilatos sem urna resposta definitiva por não ter
aguardado ou esperado. O Deputado Irani Barbosa fez julgamentos dogmáticos e
pesquisei documentos que mostram que a argumentação do parlamentar foi falaciosa.
Não temo fazer com ele esse debate porque temos que oferecer ás gerações futuras os
fatos como realmente o são, de forma correta. E isso que engrandece o Legislativo.
Não quero dizer que o parlamentar não tinha o direito de criticar ou denunciar erro de
um Promotor ou Juiz. Eu mesmo já encaminhei à Corregedoria denúncias sérias,
relativas a um Promotor da cidade de Andradas, Sr. Nívio Leandro Preveatto.
Encontro-me aguardando o parecer da Corregedoria e, caso não se pronuncie,
estaremos encaminhando um processo contra o referido Promotor, cuja ação, na
cidade, ultrapassou os limites do bom-senso, para não dizer que se trata de ação mais
partidária. Há pouco, passou pelo Plenário o Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
bem conhece essa realidade. E se outras denúncias precisarem ser feitas as faremos.

O Deputado trouxe para cá o debate sem mencionar os mecanismos próprios do
Poder Judiciário, onde já fiz representação contra uma Juíza de Tombos e estou
aguardando a manifestação da Corregedoria do Poder Judiciário.

Se houver omissão, talvez possamos exceder e denunciar, mas fico aguardando. E
interessante, o colega Deputado não tomou essa medida. Chegou e afirmou de forma
definitiva as questões.

Chamou de bandido um Juiz da comarca. Isso é prejulgamento. Quem vai dizer se o
Juiz tem ou não responsabilidade é o Poder Judiciário. Além de ter usado palavras
indevidas, faltou com a verdade, porque disse que o Juiz de Ribeirão das Neves soltou
seu irmão. Walterson de Souza Lima, que era traficante. Todos ouvimos isso.

Quero deixar bem claro que o processo do irmão do Juiz está inscrito sob o
0242865704/9. E importante saber que esse processo tramitou na 12' Vara Criminal
de Belo Horizonte, e não no juízo de Ribeirão das Neves.

Qualquer um saberia - não vou exigir que o Deputado saiba disso - que o prefixo
em cada processo é diferente, e o de Ribeirão das Neves é 231; como 27 é o de Betim;
o da minha cidade, Contagem, é 79; e o de Belo Horizonte é 024, no SISCON.

Esse processo não foi da alçada do Juiz de Ribeirão das Neves. Trago aqui
documentos importantes contra o irmão do Juiz, inscritos com o n° 024991. Na
realidade, o Deputado não se equivocou, sabia muito bem do que estava falando.
Faltou com a verdade, isso é grave em uru parlamento.

Na 12' Vara Criminal, o irmão do Juiz de Ribeirão das Neves foi condenado a três
anos de reclusão. Está aqui a sentença condenatória. Posteriormente, houve acórdão
proferido pela 1' Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Talvez o Deputado Irani
Barbosa tenha dificuldade para entender 1' instância, 2' instância, o que é 12' Vara
Criminal, mas explicando com jeito, de forma detalhada, entenderá o que é recurso na
2' instância. Ele mesmo disse que não tem estudos e que não entende, mas quem
escreveu para ele sabia e ele sabia que estava cometendo uma injustiça.
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Nessa Câmara estão os Desembargadores Zulinan Galdino, Luis Carlos

Biazutti, Gudesteu Biber, Edelberto Santiago e Sérgio Rezende. Qualquer um dos
colegas Deputados sabem que falei nome de gente muito séria, não é necessário exigir
grande conhecimento para isso. Mas ele falou sobre toda uma Câmara Criminal do
Tribunal, generalizando. Não quero dizer que não possa haver Desembargador que
cometa crime ou que se esconda atrás do cargo, mas quero casos concretos, e não
injustiças.

Essa Câmara. em 22/8/2000, reduziu a pena de três para dois anos de reclusão, em
face do art. 19 da Lei n° 6368, de 1966, e concedeu "sursis" ao condenado, nas
condições estabelecidas no juízo da execução. Está aqui a sentença e o relatório do
Desembargador Zulman Galdino. Não o conheço, mas pelas companhias da Câmara,
pessoas da mais alta seriedade, não poderia chamar Desembargadores de traficantes.

Talvez fosse exigir demais do Deputado pedir que fizesse consulta ao Aurélio, para
saber o que isso significa: na audiência de monitória, realizada em 3fl012000,
presidida pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz Titular da Vara de Execuções de Belo Horizonte,
Dr. Cássio de Souza Salomé. estando presente o Promotor Marco Antônio Piccone
Soares, foi dado o "sursis".

Estão aqui documentos comprovando que, na realidade, foi maldade, mentira torpe
essa acusação do Deputado Irani Barbosa. Nenhum de nós quer que Deputados sejam
envolvidos de forma equivocada. Estamos vivendo uma criminalização muito grande
da política, das instituições políticas na sociedade, e isso não é bom.

Precisamos ser firmes e duros, mas não podemos faltar com a verdade. Podemos
errar, sim, na busca da verdade, mas intencionalmente faltar com a verdade é
inconcebível. Então, Deputado Paulo Piau, sabedor da sua seriedade, do seu desejo,
da sua busca da verdade, entendemos que essa foi outra inverdade do Deputado.

E gostaria de fazer um registro: não conheço o Juiz de Ribeirão das Neves. A única
coisa que sei é que, é inovador na questão da execução das penas, na aplicação de
penas alternativas. E respeitadíssimo pelas pastorais católica e evangélica que atuam

z	em Ribeirão das Neves.
Outro dia, ouvi aparte do Deputado Antônio Genaro sobre um rapaz da sua Igreja -

parece que se chama Toninho -, que faz um trabalho maravilhoso com viciados, com
ex-presidiários. Aliás, ele mesmo é um deles e talvez possa dar informações sobre
esse Juiz, que é inovador e que trabalha em condições totalmente adversas, já que
existe apenas uma vara em Ribeirão das Neves. Aliás, quanto a isso, os Deputados
representantes dessa cidade já deveriam, há muito, ter denunciado e reivindicado a
melhora dessa situação.

Finalmente, gostaria de falar sobre os dois Promotores, Leonardo Duque Barbabela
e Rodrigo C. Fonteboa. Vou agilizar: houve uma denúncia de omissão.

Não vou repetir aqueles adjetivos que o Deputado Irani Barbosa citou, porque, com
tantos deles. na hora em que se precisa de substantivos, não se tem nada. Além disso,
os adjetivos são de baixo calão. Talvez, no fervor de uma briga, possamos até
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pronunciá-los, mas, de forma fria, num debate desses, não tenho coragem de fazê-
lo, mesmo porque acho de uma indignidade usar apenas esses argumentos para se
pronunciar.

Mas disse que tanto os Juízes quanto os Promotores, com relação aos
estabelecimentos prisionais existentes em Ribeirão das Neves, são omissos. Isso é
mentira. Com todo o acúmulo de processos, no ano 2000 foram feitos, naquela
comarca, que tem uma única vara, que serve a 120 mil eleitores e mais de 200 mil
habitantes e que tem a maior população carcerária do Estado, 147 livramentos
condicionais, 7 indultos, 71 extinções de pena, 207 comutações de pena, 178
remissões da pena por trabalho e estudo.

Aliás, essa foi a primeira comarca de Minas que considerou o estudo para remissão
de pena; que reconheceu que cada três dias estudados equivaleriam a um dia de
remissão de pena. Isso é inédito. Realmente, é uma visão de Juízes e Promotores
irmanados, que têm preocupação com os presos.

Houve ainda 101 progressões de regime; 39 regressões de regime; 3 prisões
domiciliares, além de concessões de saídas temporárias, liberações de pecúlio,
autorizações para trabalho externo e outros incidentes. Ressalte-se que, em todos os
incidentes, livramento condicional, indulto e comutação de pena, houve a participação
do egrégio Conselho Penitenciário, órgão colegiado de execução penal integrado pelo
Procurador da República, por Procuradores, Promotores da Justiça, advogados,
criminalistas de renome e professores universitários.

Isso não é correto. O próprio Deputado deveria aqui destacar que, no dia 9/8/99,
esses mesmos Promotores pediram a interdição da cadeia pública municipal. Isso fez
corri que sua capacidade fosse ampliada. Temos hoje uma vara, que, com todas as
dificuldades, realmente trabalha em favor do preso. Testemunhos poderiam ser dados
pela Pastoral Carcerária. Este Deputado e o Deputado Sargento Rodrigues lá
estiveram na última negociação da fuga. O Deputado Sargento Rodrigues tem ido lá
em outros momentos, e o Deputado João Leite lá esteve várias vezes. Podemos
constatar que a realidade carcerária em Minas seria outra, se tivéssemos Juízes e
Promotores como esses de Ribeirão das Neves. Está tudo aqui documentado. Não é
conversa à-toa- Cada um desses dados aqui estão para mostrar que novamente o
parlamentar faltou com a verdade num lugar sagrado, onde só cabe alguma inverdade
por engano, na busca sincera de acertar.

Sobre o Conselho Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves e o Hospital
Municipal São Judas Tadeu, o Deputado vinculou os Promotores e os Juizes à
administração passada, do PSDB. E uma inverdade. Se o seu candidato ganhou as
eleições em Neves, é porque foram limpas, mesmo ouvindo ofensas daquele
parlamentar. Por isso garantiu-se a seriedade no processo eleitoral- E mais ainda:
todos nós acompanhamos esse processo. O Prefeito Aílton - aquele envolvido com
atraso de pagamento dos servidores, com desvios, com tantas irregularidades -, após
as eleições, foi tirado do cargo, devido a denúncias dos Promotores, enquanto



ÃT
617

Deputados daquela cidade, como o Deputado bani Barbosa, omitiram-se. Ele não
representou, não agiu como deveria agir. Se esses representantes da magistratura e do
Ministério Público estivessem coniventes, agiriam dessa forma? O Prefeito quis dizer
que estava sendo perseguido. Mas tiveram uma sabedoria muito grande, não agiram
antes do processo eleitoral para não dizerem que o estavam determinando. Aconteceu
no dia seguinte às eleições. Isso é o correto, demonstra bom-senso. Não é só com a lei
que se governa, mas também com o bom-senso.

Sobre o Conselho Municipal de Ribeirão das Neves, a Presidente da Câmara
Municipal, Maria das Graças de Oliveira Almeida, Gracinha Barbosa, publicou um
decreto legislativo assinado somente por ela, o Decreto n° 1.201. Ela cassou o
Conselho Municipal de Saúde. Que absurdo! Suspendeu a prerrogativa de
funcionamento do Conselho Municipal Só que isso é determinado por uma lei
federal. E da alçada do Executivo. Ao mesmo tempo, ele tem mandato determinado, e
só poderia ser tirado qualquer membro por decisão judicial. Ela não pode interferir na
questão executiva, muito menos retirar o Conselho Municipal de Saúde. Sabe o que
ela fez quando cassou o Conselho Municipal de Saúde, no dia 2/2/2001? O Conselho
Estadual de Saúde de Minas Gerais deliberou, em reunião ordinária, em 12/2/2001, a
suspensão imediata do processo de habilitação da gestão plena do sistema de saúde do
município, o que acarretou imediatamente a não-liberação dos recursos financeiros do
município. Isso foi tão absurdo que o próprio Prefeito Dirceu Pereira, que é apoiado
pela Vereadora Gracinha Barbosa, redigiu um manifesto, que publicou e encaminhou
ao Judiciário, no qual diz: "Este Executivo é contrário à elação disposta no Decreto n°
12/2001, pelo que o tem sem efeito".

A palavra "elação", se o Deputado não sabe, conforme o Aurélio, significa altivez,
arrogância. O Prefeito Dirceu Pereira chama o ato da Presidente da Câmara de
arrogante, porque extrapolou as suas funções. O Judiciário e o Ministério Público
deveriam calar-se diante disso? Em hipótese nenhuma. Restabeleceu-se o
funcionamento do Conselho. Tenho aqui o decreto autoritário e ditador da Presidente
da Câmara. Seria a mesma coisa que o Deputado Wanderley Ávila editar um decreto
cassando o Conselho Estadual da Saúde. Se editasse um decreto determinando que o
Atlético fosse campeão, nós, atleticanos, até gostaríamos, mas não seria válido,
porque estaria contra a realidade. De qualquer maneira, isso não seria função dele.

A denúncia foi a respeito do Hospital Municipal São Judas Tadeu, da Fundação
Pró-Saúde de Ribeirão das Neves. Os Promotores e o Juiz foram chamados -
infelizmente, terei de dizer essas palavras, pedindo desculpas se vou ferir ouvidos
sensíveis de alguém - de corruptos, safados e capitães do crime organizado de
Ribeirão das Neves. Creio que nenhum parlamentar tenha ouvido, neste Plenário,
expressões desse nível contra alguém. Isso agrediu e feriu a todos. O Deputado Irani
Barbosa, ao se exprimir dessa maneira, não teve a solidariedade dos colegas.

Houve, então, uma cadeia de irregularidades e de absurdos. A Presidente da
Câmara, Gracinha Barbosa, cassou a Fundação de Saúde, que foi criada por lei
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municipal. A concessão de direito real de uso do hospital foi dada na época em
que o Deputado Eduardo Brandão era Prefeito. Essa concessão real de uso é uma
privatização do hospital, mas não será a Câmara Municipal ou o Prefeito, por decreto,
que acabará com um ato jurídico perfeito. O contrato que estabeleceu a concessão de
direito real de uso - que vence em setembro - só poderia ser suspenso devido a
irregularidades. Agora, sim, a Prefeitura está dando o passo certo, entrando com uma
ação administrativa, a fim de identificar as irregularidades. Assim, o hospital voltará a
ser do povo. A culpa não é do Prefeito, dos Promotores ou do Juiz. Apenas
cumpriram o que a lei determina, ou seja, a Vereadora não podia, por decreto,
determinar essa cassação. Será que ela julga que Ribeirão das Neves se tomará uma
republiqueta de bananas, que aquele que gritar mais alto, que der uma de valente, que
der tiros, que der socos será considerado rei? Em hipótese alguma. Isso é um absurdo.

Portanto, presto solidariedade ao Juiz e aos dois Promotores. Tenho a certeza de
que não precisam disso, porque seus nomes são conhecidos pela sociedade daquele
município, pelo Judiciário, pelo Ministério Público. Temos, nesta Casa, Sr.
Presidente, a Corregedoria. Não podemos permitir que tais fatos continuem
acontecendo. As denúncias têm de ser fundamentadas, não podemos baixar o nível
das discussões. Não estou querendo cassar o direito de ninguém.

Quero repudiar as denúncias contra a jornalista, que foram gratuitas. Não é crime
alguém ter empresa. Se assim o fosse, muitos Deputados seriam considerados
criminosos. Ela sofreu um ataque pessoal, baixo, e também o Deputado Adelino
Carneiro Leão.

Deputado bani Barbosa, política não se faz assim. V. Exa., hoje, está entrando com
a CPI do Ministério Público para apurar essas denúncias. Esse é o procedimento
correto. No requerimento. o Deputado não usa baixaria, por isso o assinei. Todos
esses documentos serão encaminhados à CPI que V. Exa. pediu que fosse criada,
agindo corretamente, mas, com toda a certeza, o feitiço vai virar contra o feiticeiro.
Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, terminarei o meu pronunciamento
tecendo comentários sobre a mensagem do Sr. Governador a respeito do projeto que
dá atribuição à Policia florestal para também fazer o policiamento ostensivo no meio
rural. O Governador diz que o projeto é inconstitucional, porque, como iniciativa de
Deputado, "está em franco desacordo com o que preceitua a Constituição do Estado
no art. 66, alínea 'f. segundo o qual os projetos sobre a organização da Polícia Militar
constituem matéria da iniciativa privativa do Governador do Estado". Realmente, o
Governador tem razão ao fazer essa colocação, mas temos já precedentes nesta Casa
de projetos com vicio de iniciativa, de grande importância para a sociedade mineira,
que foram sancionados pelo Governador do Estado. Acreditamos que esse seria o caso
e que esta Casa deveria derrubar o veto. Também ele diz que é contrário ao interesse
público, porque significaria retrocesso no processo funcional da Polícia Militar, que
extinguiu seu batalhão de Policia Florestal. Esse argumento não é verdadeiro porque
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choca com a Proposição de Lei n° 65, que foi encaminhada ao Executivo e que
diz, no seu art. 38, que modificaria, colocando batalhões, companhias, pelotões e
grupos da Polícia Florestal e Rural. Portanto, isso não diminui, mas valoriza a nossa
Polícia Florestal. O § l' do art. 2° da proposição de lei diz que a atribuição de que
trata o "caput" desse artigo será exercida preferencialmente pelas Polícias Florestal e
Rural. Esse "preferencialmente" significa uma complementação dos trabalhos da
própria Policia Militar. Jamais poderíamos tirar dela essa prerrogativa de fazer a
segurança, seja na zona rural, seja no meio urbano. A Polícia Militar é uma só e é
responsável por todo esse processo de segurança e policiamento ostensivo para dar
guarida ao cidadão mineiro.

Gostaria de mencionar um caso específico, como o do Município do Prata, que tem
quase 5.000km 2 . Para ir de um extremo ao outro, gastam-se horas pelas estradas
vicinais, que nem sempre são boas. Portanto, para ir da sede do município aos
distritos gasta-se de 1h30min a 2 horas. E um tempo muito longo. Também o
município de Sacramento, na pessoa do Sr. Osvaldo Manzan, Presidente do Sindicato
Rural, está pedindo que façamos algo para diminuir a violência que ronda o campo.

Dentro desse contexto, gostaríamos de pedir aos Deputados que dissessem não ao
veto do Governador, não por problema político, não por problema partidário de
Oposição, mas simplesmente porque precisamos de alternativas para dar segurança ao
homem do campo-

Fala-se aqui do Fundo de Financiamento para o Ensino Superior - o FIES. Quero
fazer rápido comentário, porque o povo de Minas Gerais, aliás, de todo o País, está
apreensivo. E que o Governo Federal lançou, neste primeiro semestre, apenas 20 mil
créditos educativos. E um número absolutamente pequeno para as pessoas que
necessitam de um financiamento para continuar os estudos de nível superior.

Sr. Presidente, temos assistido a cenas e temos certeza de que V. Exa. também
passa por momentos em que é questionado e recebe pedidos para ajudar a resolver
problemas de pais, mães, parentes e do próprio aluno, que, muitas vezes, tem que
deixar uma faculdade. Isso é lamentável. Volto a repetir que esse é o lado que
questionamos, essa posição social do Governo Fernando Henrique Cardoso. A partir
do momento em que o Brasil tem apenas a metade dos alunos de curso universitário
que deveria ter (....). Deveríamos ter muito mais universitários no País.

Um estudante faz o seu esforço, passa pelos ensinos fundamental e médio e
consegue adentrar a universidade, mas é obrigado a deixar os estudos porque não tem
recursos financeiros e o País não lhe pode dar sustentação, nem mesmo uru crédito
que seja reembolsável. O crédito educativo não é de graça. Trata-se de um
financiamento que deve ser pago. Como disse o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem
que ter fiador e garantias. Mas nem assim o Governo Federal está concedendo
empréstimo aos nossos jovens e universitários.

j	A avaliação do Presidente Fernando Henrique Cardoso é baixa. Hoje foi divulgado
mais um resultado de pesquisa. Isso ocorre por esses motivos, por não ser criado um
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crédito educativo. Mas a corrupção está por aí, como na SUDAM, na SUDENE e
nos BANPARAs da vida. E por que não dizer, até mais próxima de nós do que
imaginamos? A televisão tem exposto essa corrupção toda no País. Estudantes da
faculdade têm sido obrigados a deixar o seu curso porque não tem dinheiro para
pagar. Isso é revoltante.

Já que estamos falando de policiamento na zona rural, isto tem tudo a ver a revolta,
a indignação de uma pessoa dessas, que muitas vezes não encontra o seu caminho
certo e pane para lados piores para contrariar a lei. Nessa situação é que surgem
muitos criminosos. Não queremos dizer ou justificar o fato de haver criminosos por
essa razão, porque a pessoa deve enfrentar a vida como é. Mas, evidentemente, a
frustração pode levar a pessoa a seguir o caminho do mal.

Portanto, mais uma vez, parabenizamos a Federação de Pais e Alunos do Estado.
que hoje também comemorou, numa promoção do próprio Governo, o Dia da Família
na Escola. Não devia haver esse dia, porque a família precisa estar integrada à escola
todos os dias. Mas já que isso não existe, é melhor que comemoremos o Dia da
Família. Espero que cada família, cada pai, mãe e parente se conscientize e faça-se
mais presente junto às nossas crianças, aos nossos jovens e nas escolas, porque a
educação não é responsabilidade apenas da família nem só da escola. Educação é uma
responsabilidade da família e da escola. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, não há

quórum para a continuação dos trabalhos. Portanto, solicito o encerramento da
reunião.

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

regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os
Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã,
dia 25, às 9 horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas , nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária da mesma data,
ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada
na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATADA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇÕES
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de dezembro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Antônio Andrade,
Bené Guedes, Rogério Correia, Cristiano Canêdo (substituindo este ao Deputado
Olinto Godinho, por indicação da Liderança do PTB). Irani Barbosa (substituindo o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do PSD) e Rémolo Aloise
(substituindo o Deputado Eduardo Herrneto, por indicação da Liderança do PFL),
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, o Presidente dá ciência dos oficios recebidos e publicados no
"Diário do Legislativo" de 14/1212000, por meio dos quais foi encaminhada
documentação requerida pela Comissão. Após, esclarece que os referidos documentos
serão anexados aos autos da Comissão e poderão ser consultados por seus membros.
Informa, ainda, que a reunião se destina a ouvir os Srs. José Geraldo de Carvalho,
Diretor-Geral; Norma Sueli de Oliveira, Diretora de Análises Formal de Contas;
Marconi Augusto Fernandes de Castro Braga, Diretor de Auditoria Externa, e José
Tanajura Carvalho, Diretor de Informática, todos servidores do Tribunal de Contas do
Estado, os quais não compareceram nem justificaram sua ausência. Logo após, passa
a palavra ao Deputado Antônio Andrade, que tece comentários relativos às atividades
da CPI. A Presidência esclarece que a Comissão tomará as providências legais
cabíveis para que os intimados sejam ouvidos oportunamente. Passa-se à discussão e
votação de proposições da Comissão, ocasião em que o Deputado Antônio Andrade
apresenta requerimento em que solicita a suspensão dos trabalhos da Comissão, pelo
prazo de até 60 dias, para que possam ser ouvidos os técnicos do Tribunal de Contas
do Estado. Submetido a votação, é o requerimento aprovado, O Presidente leva ao
conhecimento dos Deputados que o teor da reunião está registrado nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Miguel Martini - Antônio Andrade - Bená

Guedes.
ATA DA 3" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

BNDES
Às dez horas e trinta minutos do dia quatro de abril de dois mil e uru, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Sebastião Costa e José Henrique,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Em seguida, o Presidente suspende a reunião por alguns
minutos. Reabertos os trabalhos, a Presidência informa que ficou acordado entre os
membros da Comissão que sera encaminhada solicitação ao Colégio de Líderes
pedindo a prorrogação do prazo de funcionamento da Comisão por mais 60 dias.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de abrilde 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Durval Angélo - Sebastião Costa - Luiz Menezes.

ATA DA 663 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Às quatorze horas e trinta minutos do dia onze de abril de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Doutor Viana e
Dinis Pinheiro, membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também,
os Deputados Ivair Nogueira, Maria José Haueisen e Agostinho Silveira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Arlen Santiago,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e debater com
convidados o tema 'transporte alternativo'. A Presidência informa, ainda, o
recebimento de proposições, para as quais desi gnou os seguintes relatores: Projetos de
Lei n°s 1.39912001 (relator: Deputado Bilac Pinto) e 1.376/2001 (relator: Deputado
Dinis Pinheiro). Em seguida, o Presidente determina a retirada de pauta do Projeto de
Lei n° 1.28612000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por não cumprir pressupostos
regimentais. Continuando, a Presidência registra a presença do Sr. Maj. Paulo Márcio
Dinis, Comandante da 1' Companhia de Trânsito da PPMG; do Sr. João Afonso
Baeta. Diretor de Transporte Metropolitano do DER-Ma, representando o Secretário
de Transporte e Obras Públicas; do Cel. José Guilherme, representando o Presidente
do SETRANSP; dos Srs. Wagner Caetano, Diretor de Projetos Especiais da
BHTRANS; Eduardo Lucas. Gerente de Marketing e Comunicação da BHTRANS,
representando o Presidente desse órgão; Sezilmar Araújo, representante da CIJT-
GBH; Charbel Maroun, representando o Presidente da COOPERVANS; Neemias de
Souza, Presidente da FETRAEMG; Jair Ribeiro Alves dos Santos. Presidente da
AlTA, e Antônio Roberto Leandro, representante do colegiado do SINTrASP-MG.
Em seguida, o Presidente passa a palavra ao Deputado Ivair Nogueira, para suas
considerações iniciais, na qualidade de autor do requerimento que suscitou a
realização da reunião. Logo após, abre-se amplo debate entre os Deputados e os
convidados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Arlen Santiago, Presidente - Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Doutor Viana.

ATA DA 58' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As quinze horas do dia dezessete de abril de dois mil e um, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Aílton Vilela, Pedro Pinduca e Paulo Piau (substituindo
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este ao Deputado Alberto Bejani, por indicação da Liderança do PFL), membros
da supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado
Aílton Vilela, assume a Presidência e, havendo número regimental, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pedro Pinduca,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria a constante na pauta. Encenada essa fase, a Mesa recebe requerimentos do
Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita seja manifestado apoio aos Vereadores à
Câmara Municipal de Recife, PE, e aos Deputados Estaduais de Pernambuco, que
arregimentam forças para impedir o fim da SUDENE, em vista das ameaças do
Governo Federal de extingui-la; e seja formulado convite ao Superintendente da
SUDENOR para participar de discussão, nesta Comissão, sobre o PRONAF II.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela - Pedro Pinduca.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.426/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n° 1.426/2001 pretende
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova Gameleira,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade possui caráter educativo, assistencial e sociocultural. Além das

atividades que abrangem as áreas mencionadas, empreende ações visando resolver as
pendências da comunidade relacionadas com moradia, transporte e lazer, buscando
sempre zelar pela melhoria das condições dos moradores do município em que está
situada e onde trabalha em prol dos menos favorecidos.

Portanto, a Associação de que trata o projeto merece o titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.42612001 na

forma original.
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Sala das Comissões, 25 de abril de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.399/2001
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n° 1.399/2001 visa

autorizar o DER-MG a assumir a responsabilidade pela manutenção da estrada que
menciona.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma proposta.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer, obedecido o
disposto no art. 188, c/c o art. 102, XII, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento objetiva autorizar o DER/MG a trazer para sua

responsabilidade a manutenção da estrada de rodagem Franciscópolis-Itambacuri.
Segundo informações prestadas pela Diretoria de Manutenção desse órgão a

estrada, situada na região Nordeste do Estado, com aproximadamente 80 km de
extensão, não está incluída no Plano Rodoviário Estadual - PRE -, encontrando-se,
portanto, sua manutenção a cargo das Prefeituras das cidades de Franciscópolis e
Itambacuri.

De fato, cabe aos municípios a gestão e manutenção de suas estradas. No caso em
estudo, porém, as Prefeituras responsáveis pela conservação da referida estrada têm
poucos recursos: não tendo condições de mantê-la adequadamente. A proposta
merece, pois, uma análise mais acurada.

A Lei n° 11.403, de 21/1/94, que reorganiza o DERJMG, lança sobre o assunto, no
seu Capitulo II, que trata da finalidade e competência cia autarquia, a seguinte luz:

"Art. 20 - O DER-MG tem por finalidade assegurar soluções adequadas de
transporte rodoviário de pessoas e bens, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Art. 3° . ........................................................................
III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação,

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de sua
jurisdição, ou em outras, mediante convênio com as entidades de direito público
interessadas.

VIII - articular-se, mediante convénio, ajuste, contrato ou acordo, com entidades
Públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviárias e de transporte no Estado."
(Grifos nossos.)

Vê-se, pelo exposto, que a nobre intenção do autor da proposição encontra pleno
amparo na referida lei, que insere no rol de atribuições do DER-MG a manutenção e
conservação de rodovias até mesmo por convênio, contrato ou outro ajuste que o
valha.
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Cabe ressaltar que essas cidades se situam em importante região produtora,

tendo sua economia centrada na agricultura e pecuária com expressivo rebanho
bovino, dependendo, obviamente, de uma adequada malha viária para escoamento e
devida comercialização de seus produtos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.399/2001, no

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Arlen Santiago, Presidente - Rêmolo Aloise - Ermano Batista.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.42912001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em exame institui o Sistema

de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 16/3/2001, a proposição foi distribuída a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188. c/c o art. 102,111,

do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas do Estado de Minas Gerais, com vistas a conferir maior agilidade e
eficácia na busca dessas pessoas.

Nos termos da proposição, tal sistema terá atualização periódica, de modo a que se
retirem do cadastro os registros das pessoas que já tiverem sido encontradas.

O art. 3° obriga os órgãos públicos a reservar espaços nas suas repartições, em
locais de maior circulação de pessoas, para a afixação de cartazes e similares
contendo dados das pessoas desaparecidas.

O art. 60 determina que os contracheques dos servidores públicos tragam, na parte
externa, fotos com mensagens sobre as pessoas desaparecidas.

Ressalte-se que a proposição condiciona a divulgação de dados de crianças e
adolescentes desaparecidos à prévia autorização expressa de seus pais ou
responsáveis, em conformidade com a Lei Federal n°8.069, de 1990.

Vê-se, pois, que o ato legislativo que se pretende instituir objetiva proporcionar à
população relevante serviço de utilidade pública, de inegável alcance social. Assim, o
projeto em exame busca conferir densidade normativa ao preceito constitucional
constante no art. 10. inciso VI, da Carta mineira, segundo o qual compete ao Estado
manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do
patrimônio.

Outrossim, o Estado, ao disponibilizar à sociedade tal serviço, confere efetividade
ao comando constitucional presente no art. 226 da Lei Maior, que diz competir ao
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Estado promover especial proteção á família, base da sociedade. De fato, as
famílias que se vêem privadas de entes queridos em razão de desaparecimentos
teriam, por meio do serviço previsto na proposta legislativa ora em exame, teriam
maiores possibilidades de reencontrar tais pessoas.

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

do Projeto de Lei n° 1.42912001.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza Cruz -

Ermano Batista - Márcio Kangussu - Eduardo Hermeto - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.45012001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Maria José Haueisen, tem como objetivo
tomar obrigatória a impressão do nome do responsável cível e criminal em formulário
emitido por fornecedor de produto ou serviço no Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/3/2001 7 foi o projeto distribuído a esta
Comissão para receber parecer preliminar quanto aos aspectos da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
Depreende-se da leitura do projeto em exame que seu objetivo é dar maior

transparência às relações entre os fornecedores e os consumidores assim considerados
pela Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
A referida norma, de fato, inovou nosso mundo jurídico ao instituir a desconsideração
da personalidade juridica em caso de falência, insolvência, má gestão ou em outras
hipóteses que possam levar prejuízos àquele que se encontra no pólo mais fragilizado
da relação de consumo.

Nessas circunstâncias, muitas vezes o consumidor é induzido a erro por não saber
quem é o responsável pela pessoa jurídica com a qual está contratando. Muitas dessas
empresas são administradas de forma oculta exatamente para prejudicar o exercício
do direito daquele eventualmente lesados. Acreditamos, por outro lado, que o projeto
de lei em análise restabelecerá, em muitos casos, as saudáveis relações entre o cliente
e o proprietário do estabelecimento, situação há muito desgastada pela selvageria da
concorrência desleal.

A Lei de Imprensa (Lei n° 5.250, de 1967) traz-nos um paradigma. Por força da
referida norma, os responsáveis pelo órgão de imprensa são obrigados a identificar-se,
como forma de facilitar a responsabiização em caso de danos a terceiros, seja sob o
aspecto cível ou criminal.

No caso vertente, vislumbramos uma sugestão que poderá ensejar, como já dito, a
facilitação da defesa do consumidor em juízo ou fora dele, em caso de lesão, já que a
pessoa fisica juridicamente responsável pelo dano será facilmente identificada.
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Do ponto de vista da competência do Estado para legislar sobre a matéria em

foco, entendemos ser aplicável a regra do art. 24, V. da Constituição Federal, que
delega ao ente federado prerrogativa para legislar sobre consumo. Já a Carta mineira,
em seu art. 61, permite ao parlamentar deflagrar o processo legislativo em matérias
dessa natureza. Assim sendo, está a Deputada subscritora da proposição plenamente
legitimada no caso em tela.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.450/2001.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001 -
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio Kangussu - Dilzon

Meio - Agostinho Silveira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 24/412001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Divino Manoel da Silva,

ocorrido em 15/4/2001, em Espírito Santo do Dourado. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Agostinho

Severiano Sobrinho, ocorrido em 16/4/2001, em Ervália. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA 235 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25/4/2001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Álvaro Antônio

Sumário: Comparecimento - Abertura - l Parte: i 2 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagens n°5 193 e 194/2001 (encaminham os Projetos de Lei nos
1.510 e 1.51112001. respectivamente). do Governador do Estado - Oficios - 2 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n°54/2001 - Projeto de Lei n° 1.512/2001 - Requerimentos n°s 2.150 a
2.153/2001 - Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (2), do Colégio de
Líderes e dos Deputados Márcio Cunha, Agostinho Silveira, Mauri Torres, Elaine
Matozinhos, Paulo Piau e Antônio Júlio - Proposição Não Recebida: Requerimento do
Deputado Marcelo Gonçalves - Comunicações: Comunicações da Comissão do
Trabalho e da Deputada Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Agostinho Silveira, Bené Guedes, Amilcar Martins e Carlos Pimenta - 2 a Parte
(Ordem do Dia): 12 Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Decisão
da Presidência - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
Sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°53/2001 - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento dos Deputados Antônio Júlio e Elaine
Matozinhos; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Paulo Piau; aprovação - Requerimento do Deputado Boné Guedes; deferimento;
discurso do Deputado Marcelo Gonçalves - Requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leão; deferimento; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão -
Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; deferimento; discurso do Deputado
Sargento Rodrigues - Requerimento do Deputado João Leite; deferimento; discurso
do Deputado João Leite - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - 22 Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Chamada para verificação de quórum; existência de número regimental
para discussão - Discussão de Proposições: Requerimento do Deputado Marco Régis;
prejudicialidade - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
14.605; encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 14.604; emissão de parecer pelo relator; encerramento da
discussão - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.634;
designação de relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão -
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.655; designação
de relator; utilização pelo relator do prazo regimental para emissão do seu parecer -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.661; designação
de relator; emissão de parecer pelo relator; discurso do Deputado Ilely Tarqüinio;
questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Maun Torres - Wanderley

Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aliton Vilela -
Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Djahna Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Emiano Batista - Fábio
Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h13min, a lista de

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

I a Parte
l Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Doutor Viana, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Bené Guedes, 1°-Secretário "ad hoc". lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM N° 193/2001 *

Belo Horizonte, 24 de abril de 2001.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido a exame e

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis o imóvel que especifica.

No ano de 1965, o Estado recebeu em doação do Município de Virginópolis o
imóvel de que trata o projeto. No local, foi construído um posto de saúde, por longos
anos mantido pela administração estadual.

Com a municipalização das ações e dos serviços de saúde, decorrente da
implantação do Sistema único de Saúde, assumiu o Município de Virginópolis o
comando daquela unidade, posteriormente transformada em centro de saúde.
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É propósito do município ampliar as suas instalações, com vistas ao

atendimento mais eficiente de sua comunidade. Contará, para tanto, com
financiamento do REFORSUS - Reforço a Reorganização do SUS. Ocorre, entretanto,
que, para viabilizar essa operação, o imóvel, necessariamente, deve ser de domínio do
município. Daí a sua reivindicação, que me pareceu justa e de interesse público. A
Secretaria de Estado da Saúde, ouvida a respeito, manifestou-se favoravelmente à
devolução do imóvel, o mesmo ocorrendo com a Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu alto apreço
e especial consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco. Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.51012001

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginápolis o imóvel que
especifica.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Virginópolis o
imóvel de propriedade do Estado constituído de um terreno e de benfeitorias, com a
área de 1.883m2, situado na Rua Padre Félix, 115, no Centro de Virginópolis, com as
seguintes confrontações: pela frente, numa extensão de 14,60m, com a Rua Padre
Félix; pela direita, numa extensão de 129m, com uma escola em construção; pela
esquerda, numa extensão de 129m, com propriedade do Dr. César Batista Coelho;
pelos fundos, numa extensão de 14.60m, com o ribeirão Santa Cruz havido por
doação, consoante a escritura pública transcrita sob o número 9.183. do Livro 3-0, a
fis. 24, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Virginópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se às obras de
ampliação do Centro de Saúde de Virginópolis.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de três anos, contados da lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Fiscalização Financeira para

parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 194/2001*
Belo Horizonte, 24 de abril de 2001.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia Assembléia

Legislativa, o projeto de lei anexo, que altera os artigos 2° e 23 da Lei n° 10.366. de
28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, acompanhado da exposição subscrita
pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, Presidente do Conselho Administrativo da
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autarquia, em que justifica a necessidade da proposta legislativa.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu elevado apreço e
especial consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.511/2001

Altera os artigos 2° e 23 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe
sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM.

Art. 1°- Os incisos II e III do artigo 2° da Lei ri0 10.366, de 28 de dezembro de
1990, alterado pela Lei n° 12.565, de 7 de julho de 1997, passam a vigorar com a
seguinte redação, ficando o dispositivo acrescido dos § 1' e 2°:

"Art. 2°- ....................................................................................
II - estipêndio de contribuição: a soma paga ou devida a titulo de remuneração ou

de retribuição, referente a vencimentos, gratificações, inclusive de função, adicionais
por tempo de serviço, abonos provisórios, proventos de aposentadoria, vantagens
pessoais por direito adquirido e indenizações;

III - estipêndio de beneficio: o último estipêndio de contribuição do segurado;

§ 1° - Excluem-se do estipêndio de contribuição o abono-família e os pagamentos
eventuais de natureza indenizatória.

§ 2° - Incluem-se no cálculo do estipêndio de contribuição as deduções eventuais e
as parcelas descontadas por ausência ao serviço ou aplicação de penalidade.".

Art. 20 - O "caput" do artigo 23 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23 - O valor global da pensão será igual ao estipêndio de beneficio do
segurado.".

Art. 3° - Esta lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

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

* - Publicado de acordo como texto original.
OFICIOS

Do Deputado Federal Romel Anizio Jorge, informando - em resposta ao
Requerimento n° 1.881/2001, do Deputado Duas Rodrigues - que vem lutando
contra a política leiteira do Governo, que privilegia os produtos importados. (- Anexe-
se ao Requerimento n°1.881/2001.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, (3), comunicando, em
atenção aos Requerimentos n°s 1.941 e 1.944/2001, do Deputado Geraldo Rezende,
que os assuntos (respectivamente, a não-exigência da conclusão do ensino
fundamental para os atuais servidores contratados que venham a se submeter a
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concurso público para o car go de Auxiliar de Serviços Gerais; a consideração do
tempo de serviço prestado pelos servidores dos quadros funcionais do Estado para
efeito de classificação em concurso público) foram encaminhados à Secretaria da
Educação, para exame (- Anexe-se aos Requerimentos n°5 1.941 e 1.942/2001.);
encaminhando a informação prestada pela Secretaria de Transportes relativa ao
pedido feito pelo Oficio a 0 2.969/2000, do Deputado Anderson Adauto, relacionado à
liberação de recursos decorrentes do convênio firmado entre aquela Pasta e a
Prefeitura Municipal de Bonfim, para a execução das obras da rodovia Bonfim - Rio
Manso. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Márcio Barroso Domin gues, Secretário da Segurança Pública, informando,
em resposta aos Requerimentos n°s 1.971 e 1.972/2001, do Deputado Geraldo
Rezende, os quais tratam, respectivamente, da construção das cadeias públicas dos
Municípios de Centralina e Tupaciguara, que a Lei n° 13.720, de 17/11/2000, proíbe
que aquela Pasta construa estabelecimentos prisionais. (- Anexe-se aos
Requerimentos n°s 1.971 e L972/2001.)

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando, em
resposta ao Oficio n° 74/2001, da Comissão de Saúde, as informações solicitadas,
conforme os registros disponíveis. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Murulio de Avellar 1-lingel. Secretário da Educação, informando o
recebimento da 2' parcela de recursos para o Programa de Alimentação Escolar de
2001. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Teima Blandina Wenceslau, Prefeita Municipal de Minas Novas,
agradecendo o oficio em que se comunicou a liberação de recursos para o transporte
escolar. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Janes, Presidente da Câmara Municipal de Viamão, RS, encaminhando
cópia de requerimento em que Vereador formula moção de apoio à retirada da
tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei Federal n° 4.147/2001. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Gelson Luiz de Moura, Presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba,
solicitando a formulação de lei que garanta desconto nos preços de medicamentos
para os maiores de 65 anos e os deficientes físicos e mentais. (- A Comissão de
Saúde.)

Do Sr. Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves, Presidente da COMIG, agradecendo
voto de congratulações pelos dez anos dessa Companhia, formulado a partir do
Requerimento n° 1.837/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG, em atenção ao
Oficio n° 627/2001/DLE, da Comissão de Fiscalização Financeira, que encaminhou
convite para reunião dessa Comissão, solicitando um prazo maior para organizar
todas as informações requeridas pelo Banco Central. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Lounval Gonçalves de Oliveira, Juiz Federal, agradecendo o voto de
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congratulações por sua posse como Diretor do Foro da Justiça Federal de Primeiro
Grau, Seção Judiciária de Minas Gerais, formulado por esta Casa a partir de
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silvera, Coordenadora-Geral de Convênios da
Fundação Nacional de Saúde, encaminhando cópia de documentação referente ao
Convênio n° 1.873/2000- (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional
de Assistência Social (2), comunicando a transferência de recursos, nos meses e nos
valores que menciona, para o Fundo Estadual de Assistência Social, e para o Fundo
Municipal de Assistência Social. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Adelson de Freitas Pereira. Vice-Presidente da Junta Comercial do Rio
de Janeiro, informando que não há, nos registros desse órgão, empresas com as
denominações de LABIOFAM S.A. nem de CUBAVET Ltda. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Antônio José Polanczyk, Presidente da Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira,
prestando informações solicitadas no requerimento da Comissão de Transporte
encaminhado por meio do Oficio n° 5201200 1/DLE.

2° Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°54/2001

Altera os arts. 55, 56, 58 e 62 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art.

64, § 4°, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° - Acrescente-se ao art. 55 o seguinte parágrafo único:
"Art. 55 - ....................................................................
Parágrafo único - Em nenhuma hipótese, a Assembléia Legislativa deliberará

mediante processo de votação secreta.".
Art. 2° - O § 3.° do art. 56 passa a vigorar com a seguinte redação:
tI 56 - ...............................................................................
§ 3° - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro

de vinte e quatro horas, à Assembléia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de
seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa.".

Art. 30 - O § 2° do art. 58 passa a vigorar com a redação seguinte:
"ArtS8- ...............................................................................
§ 2° - Nos casos dos incisos 1, II e VI, a perda de mandato será decidida pela

Assembléia Legislativa, pelo voto da maioria de seus membros, por provocação da
Mesa ou de partido político representado na Assembléia Legislativa, assegurada
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ampla defesa"

Art. 4°- Os incisos XVI, XVII e XXIII do art. 62 passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 62 -	 .....................
XVI - aprovar, pelo voto da maioria dos seus membros, a exoneração, de oficio, do

Procurador-Geral de Justiça, antes do término de seu mandato;
XVII - destituir, na forma da lei orgânica do Ministério Público, pelo voto da

maioria dos seus membros, o Procurador-Geral de Justiça;
XXIII - aprovar. previamente, após argüição pública, a escolha:".
Art. 5"- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2001.
Sargento Rodrigues - Ailton Vilela - Fábio Avelar - José Milton - Márcio Kangussu

- Marco Régis - Kemil Kumaira - Irani Barbosa - Mauro Lobo - Adelmo Carneiro
Leão - Alberto Bejani - João Batista de Oliveira - Alvaro António - Cabo Morais -
Eduardo Brandão - Ambrósio Pinto - Maria Olivia - Luiz Menezes - Rogério Correia -
João Paulo - Durval Angelo - Elaine Matozinhos - Chico Rafael - João Pinto Ribeiro -
Edson Rezende - Márcio Cunha - Maria José Haueisen - Ivo José - José Henrique.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por escopo extinguir o
voto secreto no âmbito das atividades do Poder Legislativo como forma de fornecer
maior transparência e moralidade aos atos desta Assembléia.

Com efeito, o parlamento mineiro, adotando a proposta, dará manifestação
inequívoca de seu compromisso com a construção de um Legislativo democrático,
capaz de produzir ação eficiente, transparente e responsável, tomando-se mais
legítimo perante a sociedade que representa-

Não se justifica o voto secreto em nenhuma Casa Legislativa, uma vez que o povo,
de quem todo poder emana, tem o direito de conhecer as manifestações de seus
representantes. Além disso, é fundamental que fique extinta qualquer possibilidade de
fraude em processos de votação nas Assembléias. Temos assistido, estupefatos, aos
recentes fatos ocorridos no Senado Federal, onde, consoante declaração de um dos
Senadores envolvidos e uma ex-Diretora do PRODASEN, foi quebrado o sigilo em
uma votação secreta de suma importância para a Nação, qual seja a cassação de um
Senador da República. Não podemos ter a certeza de que determinado sistema possa
ser absolutamente inviolável; é essencial que sejam vedadas quaisquer possibilidades
de fraude, mormente quando relativo a matérias tão sérias como as submetidas a voto
secreto em nossa Constituição Estadual.

Observamos, portanto, que, atacando o duplo objetivo de fornecer à sociedade
ciência acerca do desempenho de seus representantes e assegurar o voto parlamentar
livre e imune à fraude, apontamos, no âmbito de nosso Estado e de nossa
competência, esta proposta como mecanismo eficaz para atingirmos esses objetivos;
afinal, nada mais legítimo que o povo saber como votam seus representantes.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.
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201 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.512/2001

Dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - MICRO GERAES - e
estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos administrativo,
tributário. creditício e de desenvolvimento empresarial a elas aplicável e dá outras
providências:

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo 1

Disposições Preliminares
ArL 1° - Fica assegurado à microempresa e à empresa de pequeno porte tratamento

diferenciado e simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de
desenvolvimento empresarial, conforme estabelecido nesta lei.

Capítulo II
Seção 1

Da Definição
Art. 2° - Para os efeitos dessa lei, considera-se:

- microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual regularmente constituída e
a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS que promova operações
de circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual ou
intermunicipal e de comunicação e que aufira receita bruta anual igual ou inferior a
R5277.598,80 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e
oitenta centavos), conforme as faixas definidas no Quadro 1 do Anexo 1 desta lei;

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual regularmente
constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS que
promova operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços de
transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação e que aufira receita bruta
anual superior a R5277598,80 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e noventa e
oito reais e oitenta centavos) e igual ou inferior a R$ 1.365.240,00 (um milhão
trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta reais), conforme o Quadro II do
Anexo 1 desta lei.

§ 1° - A existência de mais de um estabelecimento da mesma empresa dentro do
Estado não descaracteriza a microempresa e a empresa de pequeno porte, desde que a
soma da receita bruta de todos os estabelecimentos da empresa não exceda os limites
fixados nos Quadros 1 e IJ do Anexo 1 e suas atividades, consideradas em conjunto,
enquadrem-se nas normas desta lei.

§ 2° - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar receita bruta anual
acumulada superior a R$277.598,80 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e
noventa e oito reais e oitenta centavos) e igual ou inferior a RS1.365.240,00 (um
milhão trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta reais) será reclassificada,
a partir do mês subseqüente, como empresa de pequeno porte, de acordo com a
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respectiva faixa de classificação.

§ 3° - A empresa de pequeno porte que, no decorrer do exercício, apresentar receita
bruta:

- superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e inferior a
R$1.365.240,00 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta
reais) será reclassificada, a partir do mês subseqüente, de acordo com a sua nova faixa
de classificação;

II - inferior ao limite previsto para a sua faixa de classificação será reclassificada, a
partir do mês subseqüente, de acordo com a sua nova faixa de classificação;

III - a mudança de faixa de classificação não autoriza a restituição de importância já
recolhida em razão da classificação anterior.

§ 4° - A mudança de faixa de classificação de que tratam os § 2° e 3° deste artigo
não autoriza a restituição de importância já recolhida em razão da classificação
anterior.

Seção II
Da Equiparação da Microempresa Coletiva (MIEC)

ML 30 Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei:
- as cooperativas e associações de produtores artesanais e de comerciantes

ambulantes que realizem operação em nome dos cooperados, assim definidas as
pessoas físicas, sem estabelecimento fixo, que, individualmente, apresentem receita
bruta anual igual ou inferior a R$68.262.00 (sessenta e oito mil duzentos e sessenta e
dois reais);

II - as associações de pequenos produtores da agricultura familiar que realizem
operações em nome dos associados, que, individualmente, apresentem receita bruta
anual igual ou inferior a R568.262,00 (sessenta e oito mil duzentos e sessenta e dois
reais).

Capítulo III
Da Apuração da Receita Bruta Anual

Art. 4° - Para fins de apuração da receita bruta anual, será considerado o período
compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro do ano base.

§ 1° - A receita bruta anual da microempresa e da empresa de pequeno porte será
apurada com base:

1 - no custo dos produtos vendidos, acrescido das despesas do estabelecimento,
inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento de serviços de transporte e
de comunicação, e da margem de lucro liquida a ser estabelecida pelo Poder
Executivo, relativo a cada setor de atividade econômica;

II - no custo das mercadorias vendidas, acrescido das despesas do estabelecimento,
inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento de serviços de transporte e
de comunicação, e da margem de lucro liquida a ser estabelecida pelo Poder
Executivo, relativo a cada setor de atividade econômica;

III - no custo dos serviços prestados, acrescido das despesas do estabelecimento,
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inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento de serviços de
transporte e de comunicação, e da margem de lucro liquida a ser estabelecida pelo
Poder Executivo;

IV - no preço do serviço cobrado, na geração, emissão, transmissão, retransmissão,
repetição, ampliação ou recepção de comunicação de qualquer natureza, por qualquer
processo.

§ 20 - O valor constante nos documentos fiscais, ou o lançado na escrita fiscal ou
contábil, se for o caso, prevalecerá sobre o valor apurado na forma do parágrafo
anterior, se superior.

§ 3° - A apuração da receita bruta da microempresa e da empresa de pequeno porte
será feita acumulando-se, mensalmente, o valor total de todas as operações ou
prestações realizadas.

§ 40.. A receita bruta apurada na forma do parágrafo anterior compreenderá todas as
receitas operacionais auferidas pela empresa.

Art. 50 - Verificado o início ou o encerramento da atividade no decorrer do período
a que se refere o " caput" desse artigo, o limite da receita bruta será apurado
proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento.

Parágrafo único - A apuração proporcional da receita bruta não se aplica a empresa
que exerça atividade tipicamente transitória, devidamente comprovada nos
documentos fiscais e nos de sua constituição.

Art. 6° - Não serão considerados, para efeito de apuração da receita bruta anual, os
valores correspondentes:

- ás entradas de bens ou de mercadorias destinadas ao ativo permanente, inclusive
o serviço de transporte com eles relacionado, respeitado o disposto no § 1° do art. 4°;

II - às operações de devolução de mercadoria para a origem e ás transferências de
mercadoria para outro estabelecimento da mesma empresa, situado no Estado,
respeitado o disposto nos § 20 e 3° do art. 40.

Parágrafo único - Na apuração da receita bruta mensal, exclusivamente para os
efeitos de cálculo do imposto de que trata o inciso II do art. 24 e do abatimento do
depósito previsto no inciso III do art. 23, não serão considerados os valores referentes
a:

- saída de mercadoria adquirida com o imposto retido por substituição tributária;
II - operação e prestação amparadas pela não-incidência do ICMS;
III - saída de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal em razão do disposto

no inciso VII do art. 17;
IV - saída de mercadoria realizada com suspensão do ICMS;
'/ - prestação de serviço de transporte iniciada em outra unidade da Federação.

Capítulo IV
Do Enquadramento e do Reenquadramento

Seção 1
Do Enquadramento
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Art. 7°- São requisitos para enquadramento no regime de que trata esta lei:

- para empresa em atividade, declaração formal do titular ou do representante legal
à Secretaria de Estado da Fazenda de que a receita bruta realizada no ano anterior,
apurada na forma do art. 40, foi igual ou inferior aos limites fixados no art. 2°,
observado o disposto no art. 11;

II - para empresa que venha a iniciar atividade, declaração formal do titular ou do
representante legal à Secretaria de Estado da Fazenda de que a receita do ano em
curso, apurada na forma do art. 4°, não excederá os limites fixados no art. 2°,
observada a proporcionalidade em relação aos meses de efetivo funcionamento e o
disposto no art. li;

Parágrafo único - Na hipótese de a receita bruta do primeiro ano de atividade
ultrapassar o limite declarado, será observado o disposto no art. 22.

Art. 8° - O enquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte será
efetuado na forma definida em regulamento, observado o disposto no artigo anterior.

§ 1° - Os benefícios previstos nesta lei aplicam-se a partir do enquadramento.
§ 2° - Para a microempresa em inicio de atividade, o Poder Executivo dispensará,

no primeiro ano de funcionamento, tratamento diferenciado e simplificado para efeito
de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 3°- O regime previsto nesta lei para a empresa em início de atividade aplica-se, a
partir do enquadramento e para a empresa já constituída, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao do enquadramento.

Seção II
Do Reenquadnmento

Art. 9° - Após o primeiro ano de atividade, a empresa que perder pela primeira vez
a condição de empresa de pequeno porte em decorrência de excesso de receita bruta
poderá, mediante requerimento, reenquadrar-se, por mais uma vez, a partir do
exercício seguinte, sem prejuízo do recolhimento normal do ICMS relativo às
operações ou às prestações realizadas a contar do desenquadramento e até a data do
reenquadnmento.

Art. 10 - O reenquadramento da microenipresa e da empresa de pequeno porte que
tenham sido desenquadradas na forma prevista no art. 19 poderá ser autorizado por
mais urna única vez, depois de decorrido o prazo de cinco anos, contado da data do
desenquadramento, mediante comprovação do pagamento integral do crédito
tributário porventura devido ou, se for o caso, da reparação do dano ambiental
causado.

Capítulo V
Das Vedações

Art. 11 - Estão excluídos do regime desta lei a empresa:
- que participe ou cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento)

do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das empresas
interligadas se situar dentro dos limites fixados no art. 2 0 desta lei;
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II - que tenha sido desmembrada ou resulte do desmembramento de outra

empresa ou da transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em empresa
autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido até 31 de dezembro de 1999;

III - que possua estabelecimento situado fora do Estado;
IV - de transporte ou o transportador autônomo que, mediante contrato, preste

serviço para outra empresa transportadora;
V - que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em nome do seu

titular ou representante legal, ressalvada a hipótese de parcelamento do crédito
tributário;

VI - que seja responsável ou cujo titular ou representante legal, no exercício de sua
atividade econômica, seja responsável pela prática de infração à legislação ambiental;

VII - cujo titular ou sócio participe ou tenha participado do capital de outra empresa
que tenha praticado as infrações previstas no inciso III e os atos de que tratam os
incisos IV a VIII do art. 19, observado o disposto no § 3° deste artigo.

§ 10 - O disposto no inciso 1 deste artigo não se aplica à participação da
microempresa ou da empresa de pequeno porte em centrais de compras, em bolsas de
subcontratação ou em consórcio de exportação ou de venda no mercado interno.

§ 20 - A vedação a que se refere o inciso II deste artigo não se aplica a sucursal que
seja vendida e, em razão disso, sofra mudança na sua razão social, mesmo que
continue com marca sob a forma de franquia.

§ 30 - As vedações a que se referem os incisos VI e VII deste artigo prevalecerão
pelo prazo de cinco anos, contado da prática da infração, desde que a empresa ou, se
for o caso, o titular ou representante legal tenha comprovado o pagamento integral do
crédito tributário porventura devido e a reparação do dano ambiental causado, se
houver.

Capitulo VI
Do Tratamento Tributário e Fiscal

Seção 1
Do Tratamento Tributário e Fiscal Aplicável à Microempresa

Art. 12 - A microempresa definida nos termos desta lei fica sujeita ao pagamento
mensal do ICMS apurado da seguinte forma:

- a que optar pelo sistema de base fixas fica sujeita ao pagamento mensal do
ICMS, conforme disposto na coluna "d" do Quadro III do Anexo II, de acordo com a
sua faixa de enquadramento definido no Quadro 1 do Anexo 1, sendo-lhe vedado
efetuar a transferência de crédito de ICMS nas operações e transferências que realizar,
como também apropriar-se de créditos fiscais devidos nas suas aquisições;

II - se optar pelo sistema normal de débito e crédito, o imposto é não cumulativo,
compensando-se o que for devido em cada operação relativa a circulação de
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e de comunicação
como montante cobrado nas anteriores, por este ou por outro Estado;

a) apurará o ICMS pelo sistema normal de débito e crédito, e o valor devido a titulo
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de imposto resultará da diferença a maior entre o somatório do imposto referente
às mercadorias saídas e aos serviços de transporte ou de comunicação prestados e o
somatório cobrado relativamente à entrada real ou simbólica de mercadoria, inclusive
energia elétrica, ou bem para uso, consumo ou ativo permanente, e o recebimento de
serviço de transporte ou de comunicação, e o valor do imposto a recolher, em cada
mês, corresponderá ao saldo devedor, reduzido aos percentuais fixados na coluna "e"
do Quadro III do Anexo II;

b) o valor do ICMS a pagar, conforme opção realizada no inciso II deste artigo, será
obtido deduzindo-se do saldo do ICMS a recolher os abatimentos previstos no
Capítulo X, observado o disposto no art. 26;

c) fica assegurada a microempresa optante pelo sistema normal de débito e crédito a
realização de transferência integral do ICMS incidente em suas operações e
prestações para os seus clientes, processando o destaque devido em suas notas fiscais;

d) fica assegurado a microempresa optante pelo sistema normal de débito e crédito
o processamento do abatimento integral , sob a forma de crédito, do ICMS cobrado
relativamente à entrada real ou simbólica, de mercadoria, inclusive energia elétrica,
ou bem para uso, consumo ou ativo permanente, e o recebimento de serviço de
transporte ou de comunicação.

Seção II
Do Tratamento Tributário e Fiscal Aplicável à Empresa de Pequeno Porte

Art.13 - A empresa de pequeno porte definida nos termos desta lei fica sujeita ao
pagamento mensal do ICMS, apurado da seguinte forma:

- o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte
interestadual e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores, por este ou
por outro Estado;

II - o ICMS será apurado pelo sistema normal de débito e crédito, e o valor devido
a título de imposto resultará da diferença a maior entre o somatório do imposto
referente às mercadorias saídas e aos serviços de transporte ou de comunicação
prestados e o somatório cobrado relativamente à entrada real ou simbólica de
mercadoria, inclusive energia elétrica, ou bem para uso, consumo ou ativo
permanente, e o recebimento de serviço de transporte ou de comunicação, e o valor do
imposto a recolher, em cada mês, corresponderá ao saldo devedor, reduzido aos
percentuais fixados na coluna "e" do Quadro III do Anexo II;

III - O valor a pagar será obtido deduzindo-se do saldo do ICMS a recolher os
abatimentos previstos no Capitulo X, observado o disposto no art 26;

IV— fica assegurada a transferência integral do JCMS incidente em suas operações e
prestações para os seus clientes, processando o destaque devido em suas notas fiscais;

'/ - processará o abatimento integral , sob a forma de crédito, do ICMS cobrado
relativamente à entrada real ou simbólica de mercadoria, inclusive energia elétrica, ou
bem para uso, consumo ou ativo permanente, e o recebimento de serviço de transporte
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ou de comunicação.

Seção III
Disposições Gerais

Art. 14 - O regime previsto nesta lei será adotado opcionalmente pelos
contribuintes, em substituição ao sistema normal de apuração do ICMS.

§ 1° - Os contribuintes relacionados no inciso II do art. 12 e no art. 13 terão
assegurado o destaque do imposto nos documentos fiscais que emitirem.

§ 2° - Os contribuintes relacionados no inciso anterior ficam dispensados do estorno
proporcional dos créditos do ICMS em razão das reduções do imposto devido previsto
nesta lei.

§ 3° - Exercida a opção prevista no § 1° deste artigo, o regime adotado será
aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo contribuinte, vedada a alteração antes
do término do exercício, ressalvadas as hipóteses de desenquadramento previstas no
art. 17 e, mediante requerimento do interessado, por concessão fundamentada da
autoridade fazendária.

§ 4° - Na hipótese de desenquadramento a pedido do interessado, fica vedado, no
primeiro ano de fruição desta lei, o reenquadramento no mesmo exercício de sua
ocorrência.

§ 50 - Os contribuintes relacionados no inciso II do art. 12 e no art. 13 terão a
garantia de que o imposto relativo aos créditos de mercadorias originárias de empresa
industrial situada em território mineiro terá o seu valor para apropriação multiplicado
pelo índice de 1,06% (um inteiro e seis centésimos por cento).

AniS - A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se aplica a:
- prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição

tributária;
II - recolhimento do imposto devido por terceiro, a que o contribuinte se ache

obrigado em virtude de substituição tributária:
IJI - mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de inscrição;
IV - entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem

destinado a uso, consumo ou ativo permanente do estabelecimento, e serviço iniciado
ou prestado no exterior;

V - entrada em território mineiro, em decorrência de operação interestadual, de
petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos dele derivados, bem como
de energia elétrica, quando não destinados a comercialização ou industrialização;

VI - aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de
documento fiscal ou acobertada com documento falso ou inidóneo;

VII - operação ou prestação de serviço desacobertada de documento fiscal ou com
documento falso ou inidôneo.

Art. 16- A microempresa e a empresa de pequeno porte são obrigadas, na forma e
nos prazos fixados em regulamento, sem prejuízo das demais exigências legais, a:

- fazer cadastramento fiscal;
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II - conservar, para exibição ao Fisco, todos os documentos relativos aos atos

negociais que praticar, até mesmo os relacionados com as despesas, observados os
prazos decadenciais;

III - prestar as declarações exigidas pelo Fisco e aquelas com vistas à preservação
da quota-parte do ICMS devida aos municípios;

IV - emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação ou prestação que
realizar, assegurado o destaque do ICMS, nas hipóteses previstas na alínea "c" do
inciso lldoart. 12eno inciso IV do art. 13;

V - recolher o imposto devido na forma e nos prazos estipulados na legislação
tributária.

Parágrafo único - A microempresa e a empresa de pequeno porte poderão ser
dispensadas da escrituração normal de livros fiscais e da emissão dos demais
documentos fiscais, conforme disposto em regulamento.

Capitulo VII
Do Desenquadramento

Art. 17 - Perderá a condição de microempresa e de empresa de pequeno porte
aquele que:

- deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento. em razão de
superveniência de situação prevista no art. 11 desta lei;

II - ultrapassar os limites de receita bruta anual previstos no art. 2°, observado o
disposto nos arts. 9° e 10;

III - praticar as seguintes infrações:
a) omitir informação a autoridade fazendária, com vistas a suprimir ou reduzir

tributo;
b) deixar de recolher, no prazo legal, por três períodos consecutivos, na qualidade

de sujeito passivo de obrigação, valor de tributo descontado ou cobrado que deveria
recolher aos cofres públicos;

c) adquirir ou manter em estoque mercadoria desacobertada de documento fiscal
relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso;

d) adquirir ou manter em estoque mercadoria acobertada com documento inidôneo,
salvo se o fato for espontaneamente comunicado ao Fisco, e comprovado o efetivo
recolhimento do imposto, antes da ação fiscal;

e) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatória, nota fiscal ou documento
equivalente referente a venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação;

deixar de registrar, no livro Registro de Entradas, documento referente a
aquisição de mercadoria e serviço, no prazo fixado em regulamento;

IV - praticar ato qualificado em lei como crime contra a ordem tributária, além dos
previstos neste artigo;

V - praticar ato ou realizar atividade consideradas lesivas ao meio ambiente, sem
prejuízo da obri gação de reparar o dano causado e das cominações legais cabíveis;
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VI - constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o verdadeiro
sócio, acionista ou titular;

VII - causar embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livro ou documento de exibição obrigatória;

VIII - opuser resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicilio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as
atividades da pessoa jurídica ou da firma individual ou onde se encontrem bens de
posse ou propriedade da empresa.

§ 1° - O desenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte
retroagirá à data da ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas neste artigo e
produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência.

§ 2° - Nas hipóteses previstas nos incisos 1 e II deste artigo, a microempresa e a
empresa de pequeno porte comunicarão o fato à repartição fazendária de sua
circunscrição até o 15° dia do mês subseqüente àquele em que ocorrer o
desenquadramento, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° - Em qualquer das hipóteses previstas no inciso III deste artigo, o
desenquadramento será determinado de oficio e retroagirá à data da prática da
infração que lhe deu origem, sem prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for
o caso, da ação penal cabível.

§ 4° - Nas hipóteses previstas nos incisos IV a VIII deste artigo, o
desenquadramento será determinado de oficio e retroagirã à data da prática da
infração, sem prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for o caso, da ação
penal cabível.

Capítulo VIII
Das Penalidades

Art. 18 - A pessoa jurídica e a firma individual que, sem observância do disposto
nesta lei, se enquadrarem como microempresa e empresa de pequeno porte ficam
sujeitas às seguintes consequências:

- havendo espontaneidade na denúncia do fato:
a) pagamento do ICMS devido, como se isenção ou redução alguma houvesse

existido, com todos os acréscimos aplicáveis à mora previstos na Lei n° 6.763, de 26
de dezembro de 1975;

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa e empresa de
pequeno porte;

II - quando a irregularidade for apurada pelo Fisco, além da exigência do tributo
com todos os acréscimos legais e do cancelamento da inscrição, será aplicada em
dobro a multa prevista no inciso II do art. 56 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, admitidas as reduções nele previstas.

Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, poderão ser aplicadas, ainda, as multas
por descumprimento de obrigação acessória, previstas na Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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Art. 19 - A pessoa jurídica, a firma individual ou a pessoa fisica que se

mantiverem enquadradas no regime desta lei mesmo tendo perdido a condição de
microempresa e de empresa de pequeno porte, por excesso de receita bruta ou por
superveniéncia de situação impeditiva prevista no art. II, ficam sujeitas às seguintes
consequências:

- havendo espontaneidade na denúncia do fato:
a) pagamento do ICMS devido pelas operações ou prestações praticadas após o fato

determinante do desenquadramento, com todos os acréscimos aplicáveis à mora
previstos na Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, se for o caso;

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa e empresa de
pequeno porte;

II - quando a irregularidade for apurada pelo Fisco, além da exigência do tributo
com todos os acréscimos legais e do cancelamento da inscrição, será aplicada em
dobro a multa prevista no inciso II do art. 56 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro
de 1975, admitidas as reduções nele previstas.

Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, poderão ser aplicadas, ainda, as multas
por descumprimento de obrigação acessória previstas na Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

An. 20 - A exigência do tributo, com os acréscimos e penalidades legais. na  forma
do artigo anterior, também se aplica aos casos em que a irregularidade se refira à falta
de pagamento do ICMS em decorrência de inadequada posição nas faixas de receita
bruta anual, constantes nos Anexos 1 e II desta lei.

Capitulo IX
Das Cooperativas e Associações de Produtores Artesanais e de Comerciantes

Ambulantes e das Associações de Pequenos Produtores da Agricultura Familiar
Seção 1

Do Tratamento Tributário e Fiscal
Art. 21 - As cooperativas e associações de produtores artesanais e de comerciantes

ambulantes e as associações de pequenos produtores da agricultura familiar,
observado o disposto em regulamento, ficam obrigadas a:

- requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
II - recolher, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados ou associados,

apurado mediante a aplicação do percentual de 0,5%(cinco décimos por cento) sobre a
receita bruta global apurada no mês anterior, observado o disposto no parágrafo único
do art. 6° desta lei;

III - emitir documentos fiscais;
IV - entregar demonstrativo de apuração do ICMS;
V - entregar, anualmente, declaração de movimentação econômica e fiscal;
VI - informaras movimentações de filiados ocorridas em seu cadastro;
VII - manter sistema de controle das operações, individualizado por cooperado ou

associado;
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VIII - observar o disposto no inciso 1 do art. 12 desta lei.
§ 1° - Fica isenta do ICMS a saída de mercadoria de propriedade do cooperado ou

associado e a ele destinada, quando promovida pela cooperativa ou associação de que
faça pane, nas condições previstas neste artigo.

§ 2° - As cooperativas e as associações de que nata este artigo respondem,
solidariamente com seus cooperados ou associados, pelas obrigações decorrentes de
operação por eles realizada.

Capítulo X
Dos Abatimentos

Seção 1
Do Abatimento dos Depósitos em Favor do FUNDESE

Art. 22 - Os contribuintes enquadrados no regime de que trata esta lei, inclusive as
cooperativas e associações definidas no art. 30, poderão abater do ICMS devido no
período o valor correspondente ao depósito efetuado em beneficio do Fundo de
Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, criado pela Lei n° 11396, de 6 de janeiro de 1994, até o limite mensal
de:

- RS25,00 (vinte e cinco reais), quando se tratar de microempresa relacionada no
inciso Ido art. 12;

II - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) da receita bruta mensal, pelos
contribuintes relacionados no inciso lIdo art. 12 e no art13 desta lei;

III - 0,5% (cinco décimos por cento) da receita bruta mensal, quando se tratar de
cooperativa de produtores artesanais, de comerciantes ambulantes e dos contribuintes
relacionados no inciso II do art. 12, observado o disposto no parágrafo único do art.
6°.

Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o depósito será
efetuado dentro do prazo normal fixado para o recolhimento do ICMS.

Seção II
Da Política de Estímulo ao Emprego

Art. 23 - Os contribuintes relacionados no inciso II do art. 12 e no art. 13 poderão
abater mensalmente do ICMS devido o valor resultante da aplicação do percentual
previsto no Anexo III desta lei, correspondente ao número de empregados
regularmente contratados, tomando-se como base o último dia de cada mês,
observado o disposto no art. 26 desta lei.

Parágrafo único - O abatimento previsto neste artigo fica condicionado à
comprovação da regularidade da situação dos empregados, nos âmbitos
previdencíário e trabalhista.

Seção III
Da Política de Estímulo à Capacitação Gerencial e Profissional

Art. 24- Os contribuintes relacionados no inciso II do art. 12 e no art. 13 poderão
abater, mensalmente, do ICMS devido no período, 50% (cinqüenta por cento) do
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valor despendido a titulo de treinamento gerencial ou de pessoal, vinculado a sua
atividade econômica, observado o disposto no art. 26.

§ 1° - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado á comprovação,
perante a autoridade fazendária competente, do efetivo dispêndio, mediante
apresentação do recibo do pagamento.

§ 2° - Os contribuintes relacionados no inciso II do art. 12 e no art. 13 poderão
atualizar o valor despendido a titulo de treinamento gerencial ou de pessoal, vinculado
a sua atividade econômica, definidos no "caput" deste artigo, com base na variação
acumulada pelo IOPI-DI, ou por índice oficial que venha a substituí-]o.

Seção IV
Da Política de Estimulo ao Investimento em Novas Tecnologias

Art. 25 - A empresa de pequeno porte poderá abater mensalmente do ICMS devido
no período 45% (quarenta e cinco por cento) do valor despendido a título de
investimento em máquinas, equipamentos, instalações ou aquisição de novas
tecnologias necessários ao desenvolvimento de sua atividade económica, observado o
disposto no art. 26.

§ 1° - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado à apresentação da
nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem pelo prazo mínimo de 12 meses,
contado da data de sua aquisição, observado o seguinte:

- ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a um ano, a contar da data
da sua aquisição, o abatimento de que trata o "capul" deste artigo será cancelado a
partir do mês em que foi efetuada a venda;

II - na hipótese do inciso 1, o valor equivalente ao dos abatimentos efetuados será
recolhido, monetariamente atualizado, por meio de documento de arrecadação
distinto, no prazo fixado em regulamento.

§ 2° - A transferência de propriedade do bem, a qualquer título, suspende
automaticamente a utilização do beneficio correspondente ao bem objeto da
transferência, observado, se for o caso, o disposto nos incisos 1 e II do § 1° deste
artigo.

§ 3° - Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - EU -, cuja
utilização tenha sido autorizada pela autoridade fazendária, o limite de abatimento a
que se refere este artigo será de 100% (cem por cento) do valor de aquisição,
observado o seguinte:

- o beneficio alcança também o valor dos acessórios necessários ao funcionamento
do equipamento, inclusive o leitor ótico de código de barras;

II - o abatimento será efetuado a partir do mês em que se verificar o inicio da
efetiva utilização do equipamento;

III - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a dois anos, a contar do
início da sua efetiva utilização, o abatimento de que trata este parágrafo será
cancelado a partir do mês em que foi efetuada a venda;

IV - na hipótese do inciso III, o valor equivalente ao dos abatimentos efetuados será
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recolhido, monetariamente atualizado, por meio de documento de arrecadação
distinto, no prazo fixado em regulamento.

§ 40 - A transferência de propriedade do ECF, a qualquer título, suspende
automaticamente a utilização do beneficio correspondente à aquisição do
equipamento, observado, se foro caso, o disposto nos incisos III e IV do § Y.

§ 50 - Os contribuintes relacionados no inciso II do art. 12 e no art. 13 poderão
atualizar o valor do incentivo definido no "caput" deste com base na variação
acumulada pelo IGPI-DI, ou por índice oficial que venha a substituí-lo.

Seção V
Das Disposições Gerais

Art. 26 - O total dos abatimentos a que se referem os arts. 23 a 25 não poderá
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do valor apurado na forma da letra do inciso II
doart. l2edoart. 13.

§ 1° - Os abatimentos de que tratam os arts. 22 a 25 serão efetuados a partir do mês
em que ocorrer a opção por eles.

§ 2° - O direito aos abatimentos previstos nos arts. 22 a 25 fica condicionado ao
recolhimento tempestivo do ICMS.

§ 30 - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de desenquadrarnento
previstas no art. 19, a microempresa e a empresa de pequeno porte terão cancelados,
automaticamente, os benefícios previstos neste capítulo.

§ 40 - Verificada a infração de que tara o inciso III do art. 17, serão suspensos os
benefícios previstos neste capitulo, a partir do recebimento do auto de infração até a
quitação ou o parcelamento do crédito tributário decorrente.

§ 5° - Para os fins desta lei, a suspensão de benefícios caracteriza-se pela perda do
direito ao abatimento das parcelas que seriam deduzidas do ICMS devido, na forma
disposta neste capitulo, durante o período em que vigorar a suspensão.

Capitulo XI
Do Apoio Creditício

Art. 27 - Os dispositivos da Lei n° 11.396, de 6 janeiro de 1994, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1° - Fica criado o Fundo de Fomento e Desenvolvimento SocioeconõmicO do
Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, com o objetivo de dar suporte financeiro e
adotar linhas de crédito especificas setoriais e regionais nos programas de fomento e
desenvolvimento das microempresas, das empresas de pequeno porte, de cooperativas
e médias empresas localizadas no Estado de Minas Gerais.

Art. 3°- ...........................................................
iii - os retornos, relativos a principal e encargos, de financiamentos concedidos com

recursos do fundo. ressalvados os retornos originados das operações financiadas por
recursos das doações destinadas ao Programa de Apoio Creditício ao
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de
Minas Gerais FUNDESE - GERA MINAS, regulamentado pelo Decreto n° 39.755,
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de 21 de julho de 1998, os quais integrarão o mencionado Pro2rama GERA
MINAS, bem como os rendimentos das aplicações temporárias de caixa, integrarão as
linhas de crédito específicas setoriais e regionais dos programas de fomento ao
desenvolvimento e terão a sua destinação definida em reunião do Grupo Coordenador,
cuja ata será publicada no diário oficial do Estado.".

Capitulo XII
Do Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Art. 28 — Fica criado o Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, com a participação dos órgãos estaduais competentes e das entidades
vinculadas ao setor, o qual será regulamentado por decreto, no prazo de noventa dias.

§ 1°— São atribuições do Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte:

— acompanhar e monitorar a divulgação e implantação do Programa de Fomento
ao Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado
de Minas Gerais — MICRO GERÀES -;

II - acompanhar e monitorar as linhas de crédito especificas setoriais e regionais e
os programas estruturados e implantados no FIJNDESE e, em especial, os financiados
pelas doações realizadas pelos contribuintes optantes pelo MICRO GERAES;

1H — assessorar a formulação de políticas de apoio e fomento ao segmento dos
pequenos negócios mineiros, propondo ajustes e aperfeiçoamentos necessários à sua
implementação;

IV - promover a integração entre órgãos governamentais, de apoio e de
representação, bem como da sociedade civil organizada, que atuam no segmento das
microernpresas, dos microprodutores rurais, das empresas de pequeno porte e dos
produtores rurais de pequeno porte;

V - implementar ações que levem à consolidação e integração dos diversos
programas de apoio ao segmento das microempresas e das empresas de pequeno
porte.

§ 2° - Compete à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e à Secretaria
de Estado de Indústria e Comércio acompanhar e avaliar a implementação efetiva
desta lei, visando ao seu cumprimento e aperfeiçoamento.

Capítulo XIII
Disposições Finais

Art. 29 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos anualmente, mediante
aplicação da variação do índice Geral de Preços - Disponibilidade interna - IGP-DI -'
apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua falta, de outro índice nacional de
preços.

Parágrafo único - O Poder Executivo publicará os valores atualizados na forma
deste artigo até o último dia útil do mês dejaneiro de cada ano.

An. 30 - A utilização dos beneficios definidos nesta lei dependerá da freqüência
pelos contribuintes definidos no art. 2°, nos próximos trezentos e sessenta dias, em
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curso de capacitação gerencial básico, a ser ministrado pelas entidades
empresariais, o qual será realizado sem nenhum ônus para os integrantes dessas
organizações.

Mi. 31 - A Secretaria de Estado da Fazenda poderá propor convénio a ser celebrado
com entidade representativa de classe de contribuintes, visando à simplificação de
procedimento relacionado com o cadastramento fiscal da microempresa e da empresa
de pequeno.

Parágrafo único - A baixa de inscrição estadual independe de baixa em qualquer
outro órgão público, devendo o interessado entregar, na repartição fazendária, os
livros e documentos fiscais exigidos para as providências cabíveis.

Art. 32 - Os órgãos da administração pública direta e indireta do Estado dispensarão
tratamento especial à microempresa e à empresa de pequeno porte, assim definidas
nesta lei, na compra de material de consumo e de equipamento permanente.

Art. 33 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à microempresa e à empresa de
pequeno porte, no que couber, as disposições da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e a legislação relativa ao ICMS.

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

Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 10 dejaneiro de 2002.

Art. 36 - Revogam-se as disposições em contrário, respectivamente, as da Lei n°
13.437 , de 30 de dezembro de 1999, mantidas as disposições relativas ao tratamento
fiscal aplicável ao microprodutor rural e ao produtor rural de pequeno porte. previstos
na Lei n° 10.992, de 29 de dezembro de 1992.

Sala das Reuniões, de de 2001.
Chico Rafael

ANEXO 1
(a que se refere o art. 2 0 da Lei n, 21 de de 2001)

* - A Tabela dos Quadros dos Anexos 1, II e III foram publicadas na edição do
"Diário do Legislativo" de 27.4.2001.

Justificação: A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, sensível às demandas das
microempresas e das empresas de pequeno porte do Estado, aprovou a constituição e
implantação da Comissão Especial do MICRO GERAES, a qual produziu, em
parceria com a sociedade mineira, este projeto de lei.

Os pequenos negócios mineiros totalizam 247.375 empresas, ou seja, 81,7% das
302.814 empresas ativas no Estado e contribuintes do ICMS.

Nos trabalhos desenvolvidos, verificou-se que existem 201.558 microempresas,
45.817 empresas de pequeno porte, 49.399 empresas na modalidade de débito e
crédito, 5.940 empresas isentas ou imunes, 94 microprodutores rurais e 6 produtores
rurais de pequeno porte.

Nossas empresas estão sofrendo com a concorrência internacional no próprio
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território, devido à exigência de maior competitividade dos empreendimentos,
independentemente de setor, localização especial e porte; processaram mudanças nos
seus sistemas de gestão, reduziram os níveis hierárquicos de sua estrutura, sem que
isso tenha possibilitado aumento de competitividade capaz de suportar as exigências
do mercado.

Tais mudanças são produto da exigência de competitividade e de especialização, as
quais são obtidas por meio da adoção de novas modalidades de gestão e produção,
muitas vezes acompanhadas da utilização de novas tecnologias, inclusive de
comunicação e informática.

A Assembléia Legislativa acredita que o processo de construção do
desenvolvimento sustentado do Estado requer que o poder público trace políticas que
criem condições favoráveis para que os empreendimentos de micro e pequeno porte
possam sobreviver e se fortalecer, constituindo fator para ampliar e consolidar postos
de trabalho e gerar renda, conforme a determinação dos § 1° e 2° do art. 233 da
Constituição mineira; " 1° - O Estado dispensará tratamento jurídico diferenciado à
microempresa e ã empresa de pequeno porte, assim definidas em lei, com a
simplificação ou a redução destas por meio de lei."; "§ 2' - O Estado, para consecução
dos objetivos mencionados no parágrafo anterior, poderá adotar sistema tarifário
diferenciado na forma da lei".

A Comissão Especial do MICRO GERAES, em 517/2000, foi constituída com base
nessa filosofia; seu trabalho encontra-se registrado no relatório final, em que foi
explicitada a necessidade de alteração da Lei n° 13.437, que havia ocasionado
aumento de carga tributária, conforme os dados levantados por meio da pesquisa
realizada pela Federação das CDLs-MG, em que foram ouvidas 4.246 empresas
optantes pelo MICRO GERAES, no período compreendido entre 20 de maio e 20 de
junho de 2000.

Na pesquisa realizada pelo SEBRAE-MG intitulada "Impacto do Diferencial de
Aliquota sobre o ICMS Apurado na Nova Metodologia do Programa MICRO
GERA.ES", com o objetivo de medir o impacto da cobrança do diferencial da alíquota
de 6%, cuja cobrança havia sido imposta pela Lei n° 13.437, de 1999, regulamentada
pelo Decreto n° 40.987, de 2000, foi constatado que para determinados setores o
impacto médio provocado ficou entre 134,72% para a indústria e 238,25% para o
comércio, e o impacto médio foi de 196,84%.

Constatou-se nessa pesquisa encaminhada à Comissão pelo SEBRAE-MG que o
que leva a pequena e a inicroempresa mineira a comprar fora do Estado são fatores
como o preço (37%), a qualidade (21,50%) e a ausência de similar no mercado
mineiro (38,69%).

Considerando a tradição vivida pelo Estado de Minas Gerais, de promulgar
legislação que promova o desenvolvimento desse seguimento, sendo que em 29/12192
foi promulgada a Lei n° 10.992, que constituiu exemplo para o Brasil, onde os limites
de caracterização de microempresa por setor e por receita bruta anual era; indústria.
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faixa 4, R5210.614,00; comércio, faixa 3, RS122.450,00; prestação de serviços,
faixa 2, RS93.062,00; rural (microprodutor), faixa 2, R893.062,00. A empresa de
pequeno porte possuía a seguinte caracterização, por setor e por receita bruta anual:
indústria, faixa 6. R$602.454,00; comércio, faixa 5, RS4I 1.431.00; prestação de
serviços, faixa 3, R$195.920,00; rural (produtor de pequeno porte), faixa 3,
R$195.920,00.

A filosofia praticada na Lei ri 0 10.992 constituiu inspiração para a Lei Federal n°
8.864, de 28/3/94, na qual o conceito de microempresa foi definido em 250.000
UFIRs, e o conceito de empresa de pequeno porte em 720.000 UFIIRs. Se o valor foi
de R$1,00 por UFIR, o total será de. respectivamente R$250.000,00 e R$720.000,00.

Relembramos que a Lei Estadual n° 10.992, de 1992, já considerava o valor de
R5210.614,00 para a microempresa, faixa 4, do setor da indústria e, para a empresa de
pequeno porte, faixa 6, o valor de R5602.454,00, do setor indústria.

Em 5112/96 assistimos à promulgação da Lei Federal ri' 9.317, que foi responsável
pela adoção de uma nova legislação para o segmento, pois dispõe sobre o regime
tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

A lei federal que instituiu o SIMPLES caracterizou a microempresa como aquela
organização capaz de gerar receita bruta anual igual ou inferior a R$120.000,00 e a
empresa de pequeno porte como a organização com receita bruta anual igual ou
inferior a R$720.000,00.

O segmento dos pequenos negócios mineiros rogava ao Governo do Estado de
Minas Gerais que modernizasse a Lei n° 10.992, de 1992, adotando as medidas que a
complementasse e atualizasse de acordo com a realidade, em sintonia com o clamor
nacional que havia possibilitado a promulgação do SIMPLES na esfera federal, para
que fossem adotados programas integrados que verdadeiramente promovessem o
desenvolvimento, a modernização e a competitividade dessas empresas, que
representam mais de 60% das empresas existentes.

Nessa ocasião, em âmbito nacional, lutava-se pela reforma tributária e fiscal do
sistema tributário, crença divulgada e explicitada em vários pronunciamentos do
Ministro da Fazenda e do Superintendente da Receita Federal, de que a promulgação
do SIMPLES representava o primeiro passo para a reforma tributária e fiscal, pois
esse sistema abrigava mais de 70% das empresas existentes.

Relembramos que a filosofia adotada pelo SIMPLES agrega uma série de impostos
e contribuições, sendo que no âmbito do JPI, para os pequenos negócios, desconsidera
o princípio da não-cumulatividade.

No processo de elaboração da Lei Estadual n° 12.708, de 29112/97, foi ignorado o
principio da não-cumulatividade do JCMS, para as pequenas e microempresas, como
havia ocorrido com o IPI.

Na ocasião o Governo do Estado acordou com o segmento que, caso a adoção do
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novo sistema provocasse aumento de carga tributária e perda de competitividade
no mercado, pela ausência de possibilidade de transferência de crédito, a lei seria
revista e adequada.

O segmento concordou também em trocar a isenção anteriormente praticada - em
1995, eram 170.483 microempresas - pelo pagamento mensal do valor de RS25.00. os
quais, por meio de opção seriam destinados ao FUNDESE. O público alvo desse
Fundo eram as microempresas e as empresas de pequeno porte, estando inseridos
nesse contexto as cooperativas e as associações de produtores artesanais e de
comerciantes ambulantes e as associações de pequenos produtores de agricultura
familiar, conforme determinação do art. 235 da Constituição do Estado.

Destacamos que esse Fundo foi instituído pela Lei n° 11. 396, de 6/1/94, mas
carecia de urna fonte de recursos que o capitalizasse e viabilizasse o mecanismo que
materializaria o suporte financeiro aos programas de fomento e desenvolvimento das
pequenas e microempresas e das cooperativas e associações de produtores artesanais e
de comerciantes ambulantes e as associações de pequenos produtores de agricultura
familiar localizadas no Estado de Minas Gerais.

No parágrafo único do art. 1° da Lei n° 11.396, de 1994, encontramos a
determinação de que o FUNDESE incorporaria a subconta Fundo de
Desenvolvimento Econômico e Social - Programa de Apoio à Microempresa -
FUNDES-FUMICRO -, aberta na forma da Lei n'8.402, de 6/7/83.

Ressaltamos que o apoio crediticio especifico, particularizado, compatível com a
rentabilidade auferida pelas empresas desse segmento, as quais não possuem
tecnologia para uma produção com alto percentual de valor agregado, demanda
crédito e financiamento com prazos e taxas compatíveis com os parâmetros adotados
no mercado internacional, e não os utilizados pelo Sistema Financeiro Nacional, os
quais inviabilizam esses empreendimentos.

O Programa de Fomento ao Desenvolvimento identificado junto ao segmento como
necessário pela Comissão Especial do MICRO GERAES é o elaborado neste projeto
de lei, o qual possui como missão:

- segundo a ótica de fomento ao desenvolvimento:
estimular o desenvolvimento sustentado do Estado de Minas Gerais;
corrigir distorções regionais;
estimular setores de atividades que possam ser maiores absorvedores de mão-de-

obra;
traçar políticas que criem condições favoráveis ao fortalecimento e sobrevivência

das microempresas e das empresas de pequeno porte;
colaborar para a integração competitiva das pequenas e microempresas no mercado

nacional e internacional;
apoiara profissionalização e a especialização da atividade empresarial;
estimular processos de informatização e de adoção de novas tecnologias, de modo a

promover a modernização das pequenas e mícroempresas para torná-las mais
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produtivas e competitivas;
II - segundo a ótica de política tributária:
aumentar o número de empresas ativas;
aumentar o número de empresas com o perfil de empresa de pequeno porte e

produtor de pequeno porte;
estimular a formalização de setores de atividades econômicas existentes em Minas

Gerais, por meio da melhoria de fluxo de informações oriundas das MPEs;
estruturação, construção e conquista de um novo ciclo de industrialização, que será

constituído de empresas de pequeno porte e produtores de pequeno porte;
elevar a participação do segmento das MPES no total da geração do PIB mineiro,

em médio e longo prazos.
Diante da relevância da matéria, solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação do

projeto que ora apresentamos-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de Fiscalização

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

Ni' 2.150/2001, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado corri vistas a que preste informações a respeito do processo de
escolha da empresa responsável pela propaganda alusiva ao dia 21 de abril.

Ni' 2.151/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que envie à Comissão, mensalmente,
relatório da aplicação dos recursos provenientes da cobrança da taxa de segurança
pública.

N°2.152/2001, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que preste as informações que menciona,
referentes a consumo de energia.

N°2.153/2001, do Deputado Amilcar Marfins, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas a que preste informações relativas a seus gastos
com a campanha presidencial de 2002.

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo ao Presidente
da Assembléia com vistas à criação de um banco de dados com informações sobre
violação de direitos humanos no Estado.

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja determinado à Consultoria da
Casa que realize estudo sobre a aplicação dos recursos originados da cobrança da
Taxa de Segurança Pública. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja constituída comissão de Deputados
para acompanhar o término da primeira etapa e o início da segunda etapa das obras da
ETE-Arrudas. (- A Comissão de Transporte.)

Do Deputado Agostinho Silveira, solicitando voltem a ser elaboradas pela
Consultoria da Casa as "informações prévias" sobre matérias em tramitação,
destinadas a subsidiar a apreciação destas. (- A Mesa da Assembléia.)
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Elaine

Matozinhos, Paulo Piau e Antônio Júlio.
Proposição Não Recebida

- A Mesa, nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento Interno, deixa de
recebera seguinte proposição:

REQUERIMENTO
Do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja constituída comissão especial

para ouvir o traficante Fernando "Beira-Mar". (- A Presidência deixa de receber o
requerimento nos termos do inciso lido art. 173 do Regimento Interno.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão do Trabalho e da

Deputada Maria Olivia.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho Silveira.
O Deputado Agostinho Silveira* - Sr. Presidente, Deputados que compõem a Mesa,

meus prezados e nobres pares nesta Casa, pessoal da imprensa, das galerias, trago
alguns fatos que reputo de extrema importância para a educação dos jovens em Minas
Gerais. Estou de posse, Sr. Presidente, do modelo de um convênio autorizado, em
meados do ano 2000, pelo Ministro da Educação e Cultura deste País. Paulo Renato, a
quem devo admiração e respeito, por ser um grande conhecedor da educação
nacional.

Tomo a liberdade de ler o objetivo do convênio estendido pelo Governo Federal,
por meio do Ministério da Educação, aos Estados membros que a ele aderissem. Esse
convênio é celebrado entre os Ministérios da Justiça. da Educação, por intermédio das
Secretarias da Educação, de Ciência e Tecnologia, enfim, entre as secretarias dos
Estados membros da Federação. (- Lê:) "Pelo presente instrumento, o Ministério da
Justiça, o DENATRAN, o Ministério da Educação, com sede em Brasília, e as
Secretarias Estaduais de Educação, pertencentes aos Governos dos Estados, e os
Departamentos Estaduais de Trânsito celebram o presente convênio de cooperação
técnica.

Cláusula primeira: do objeto
O presente convênio tem por objeto a implantação e operacionalização do projeto

Educação/Segurança no Trânsito, instituído pelos DENATRANS em consonância
com as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB -, no âmbito das
escolas de ensino médio, integrantes da rede pública estadual, visando ao
aprimoramento da formação dos futuros condutores na faixa etária de 16 a 25 anos, na
forma do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério da Justiça e o
da Educação e o respectivo Plano de Trabalho, em anexo, que passam a fazer parte
integrante e inseparável deste convênio.

Cláusula segunda: das obrigações"
Estão listadas todas as obrigações inerentes ao Ministério da Educação e, volto a



rs

655
dizer, com menos ônus para as Secretarias Estaduais de Educação, entre elas o
apoio técnico, de pessoal, científico. (- Lê:)

coordenar os eventos de sensibilização e desenvolvimento de coordenadores e
professores junto às mesmas escolas;

- promover a elaboração dos instrumentos necessários, objetivando a execução de
planejamento e acompanhamento por parte das escolas;

- promover o desenvolvimento de materiais e recursos didáticos específicos para
aperfeiçoamento dos conteúdos;

- disponibilizar os recursos financeiros que se fizerem necessários, visando dar
cumprimento ao acordado na cláusula primeira deste convênio.

Da Secretaria
- garantir, no âmbito da rede escolar pública estadual, o compromisso de

desenvolvimento do projeto, com as disciplinas envolvidas e com a adesão de toda a
comunidade docente;

- viabilizar a constituição de um núcleo local com o apoio do DENATRAN para
que os DETRAN5 possam dar vazão à qualidade desejada.

Das Comuns
Cabe à Secretaria de Estado:
- efetuar troca de informações técnicas e científicas de interesse dos convenentes;
- dar apoio logístico, visando cumprir as metas deste convênio.
Cláusula terceira: dos recursos financeiros
Os recursos financeiros que se fizerem necessários para o cumprimento do

determinado na cláusula primeira deste convénio serão oriundos, inicialmente, do
Fundo de Educação e Segurança no Trânsito - FUNSET -, na forma do Acordo de
Cooperação firmado entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação,
conforme anexo.

Cláusula quarta: dos aditamentos
Sempre que julgado necessário ao bom andamento dos trabalhos, poderá o presente

convênio ser modificado ou prorrogado, de comum acordo entre os convenentes.
Cláusula quinta: da vigência
O prazo de vigência do presente convénio é de 30 meses, a partir da data de sua

assinatura."
Esse convénio já é de conhecimento de alguns colegas desta Casa. Surgiu por

iniciativa do Ministro da Educação, Dr. Paulo Renato, após tomar conhecimento de
que, no parlamento mineiro, tramitava uma proposição de lei, protocolada em agosto
de 1999, a qual partiu deste Deputado, com a intenção de introduzir, nos
estabelecimentos públicos de ensino médio integrantes do sistema estadual de ensino,
na parte diversificada do currículo, a disciplina Formação de Condutores de Veículos.

(- Lê:) "Parágrafo único - A Secretaria da Educação, com a colaboração do
DETRAN, elaborará, para a orientação dos estabelecimentos de ensino, sugestão de
conteúdo de formação dos condutores de veículos, bem como providências e
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divulgação de texto de distribuição de material didático correspondente,
obviamente com apoio do dinheiro do Governo Federal".

Esse projeto encontrava-se absolutamente amparado pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade, porque passou pelo crivo da comissão
competente e recebeu esse parecer, que está em meu poder. A seguir, o projeto foi
encaminhado à Comissão de Educação; houve demora; a proposição foi distribuída, e
o relator designado, Deputado João Pinto Ribeiro, achou por bem pedir um parecer da
Secretaria da Educação. E esta fez exarar, depois da diligência, esse parecer que está
em meu poder, dizendo que não tinha nada contra a introdução da matéria na grade
curricular do ensino médio nas escolas públicas do Estado.

O parecer do ilustre Deputado foi derrotado e, num segundo momento, o projeto
recebeu parecer pela aprovação, da mesma comissão, que tomou conhecimento de que
Brasília já estava liberando dinheiro para quem aceitasse essa matéria na grade
curricular. Aprovado num segundo momento, na Comissão de Educação, por meio de
um pedido meu ao Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição seguiu os
trâmites e converteu-se no Projeto de Lei n° 1.492, que foi aprovado em 1° e em 2°
turnos.

Cumpridas todas as fases legais, foi encaminhado ao Governador do Estado, para
sanção. As razões do veto do Governador estão assentadas na LDB. Não culpo o
Governador, culpo a assessoria, que prestou a ele informações equivocadas quanto à
legalidade. A LDB autoriza a introdução, porque existe até dinheiro disponível para
que o Estado não gaste nada.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, depois de uma pesquisa exaustiva, chegamos à
conclusão de que 98% dos jovens de 16 a 25 anos não têm a oportunidade de
freqüentar auto-escolas porque não têm dinheiro sequer para pagar a condução, muito
menos, arranjar emprego. A intenção era dar a 98% dos jovens, que ainda se
encontram matriculadas na rede pública do ensino médio, a oportunidade de sair da
escola com a devida consciência e formação sobre os riscos, deveres e
responsabilidades daqueles que conduzem veículos automotores. No entanto, foi
negada essa oportunidade a essa grande massa de jovens; se tivessem oportunidade de
ter carteira de habilitação - quem sabe? - não conse guiriam seu primeiro emprego
mais rapidamente. Mas, lamentavelmente, neste País, campeia a injustiça, campeia a
miséria e campeia o desrespeito ao cidadão.

Sabemos perfeitamente que apenas uma minoria, aqueles que nascem em berço de
ouro, pode ter os pais bilionários, dando aos filhinhos de 15 anos de idade veículos
automotores para exporem as suas próprias vidas e as alheias. Neste País, não se da ao
jovem pobre das escolas públicas a oportunidade de se habilitar para conseguir
emprego, sem cair nas malhas daqueles que os exploram, de forma abusiva, por meio
das auto-escolas, que nada ensinam, apenas iludem a pessoa e tomam seu dinheiro.

Lamentavelmente, nossa intenção, em defesa dos mais humildes, não obteve êxito
Lamento e volto a dizer que o Governador Itamar Franco é um homem sensível,
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apenas foi mal orientado ao vetar essa proposição, que, absolutamente, não estaria
onerando os cofres públicos do Estado, porque há dinheiro disponível e incentivo do
Ministério da Educação.

Mas, ontem, nesta Casa, havia o entendimento de que essa matéria era de boa
qualidade e os Deputados derrubariam o veto do Governador- A derrubada do veto
não seria uma ofensa a S. Exa. o Dr. Itamar Franco. Pelo contrário, seria dar-lhe,
grande estadista, a oportunidade de rever a sua posição. Estaria abraçando, por sua
sensibilidade, e estendendo às escolas da rede pública estadual essa matéria tão
importante para a nossa juventude.

Entretanto, de 52 Deputados, 37 votaram favoravelmente à derrubada do veto, e 15
votaram por sua manutenção. Não estou aqui porque isso faz pane da democracia.
Trata-se do direito da discordância. Não estou criticando os 15 Deputados que
votaram contra a derrubada do veto. Estou, apenas, fazendo um apelo ao templo
individual, à consciência de cada um, para uma reflexão.

Por que não votaram contra o apelo do Deputado Agostinho Silveira? Votaram
contra o pobre, contra o aluno da escola pública; votaram para favorecer os 2% de
milionários que, aos 15 anos, já dirigem veículos automotores- Impediram que Minas
Gerais tivesse o dinheiro de Brasília, para bancar a formação daquele que precisa da
habilitação até para trabalhar e sobreviver com dignidade.

Agradeço aos meus pares, aos 37 Deputados que votaram com o povo de Minas,
com o jovem pobre, com o adulto que inicia a vida e procura essa oportunidade.
Parabenizo a sensibilidade, o coração e o espírito público dos 37 Deputados- E
lamento profundamente o ato covarde dos 15 Deputados que não votaram contra o
Deputado Agostinho Silveira, mas contra o povo, contra a oportunidade de manter a
independência do parlamento. Aos 15 Deputados que votaram pela manutenção do
veto, faço o nosso pedido de reflexão.

Encerroconcitando os meus pares, pois não tenho "rabo preso". Sugiro que
apoiemos o pedido do Deputado Sargento Rodrigues de acabar com o painel. Voto
tem de ser dado na cara do povo de Minas Gerais. Estamos aqui para isso. O Governo
terá, sem dúvida, como identificar a sua base, o povo terá o direito de ver os homens
de coragem e de valor que os representam, e a Oposição terá oportunidade de
contestar, por meio de idéias. Essa é a beleza da democracia. Por isso, o meu voto é
favorável a que se quebre, no parlamento de Minas, o voto espúrio, o voto fechado,
escondido, dos covardes. Voto tem de ser dado da tribuna, olhando nos olhos do povo
que o elegeu- Não tenho medo de votar, porque voto conscientemente e pelos
interesses do povo de Minas Gerais. Muito obrigado

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes-
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs, Deputados, Sras. Deputadas,

pessoas presentes nas galerias, amigos da imprensa, com muita satisfação ocupo esta
tribuna, neste momento, para falar de uma cidade que me acolheu como seu filho, há
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muitos anos, fazendo-me dela cidadão honorário. Obri gado a essa cidade que, por
quatro vezes consecutivas, juntamente com muitas outras cidades de Minas, trouxe-
me para esta Casa. Tenho muita honra de representar Leopoldina, que completa, na
próxima sexta-feira, 127 anos de emancipação político-administrativa. Leopoldina é
uma cidade ordeira, progressista. culta, que já deu grandes nomes para a política de
Minas e do Brasil, uma vez que já tivemos um Presidente da República, o
inesquecível mineiro Carlos Luz.

No período do arbítrio, ela foi extremamente prejudicada. Entrou em declinio, teve
fábricas fechadas, escolas, como a criada pelo Ministro da Educação Clóvis Salgado,
também leopoldinense. O CEFET Leopoldin& orgulho nosso, foi fechado. Era urna
escola de ensino profissionalizante.

Ao longo do tempo, a nossa geração, com a abertura e o novo período que se
instalou no País, o regime democrático, começou a resgatar aquilo que a cidade
perdeu. Tive o privilégio de, como Secretário Municipal e Vereador que fui naquela
cidade, como representante do FUNRURÀL, Presidente de liga de esporte e do Lyons
Clube, participar intensamente dessas mudanças que ocorreram. A classe política, a
empresária e a rural de Leopoldina, evidentemente, deram uma grande contribuição
para que isso acontecesse.

Quando adentramos esta Casa, convivemos com o Governador Newton Cardoso, a
quem somos muito gratos. Convivemos, posteriormente, com o Governador Hélio
Garcia, que, da mesma forma, sempre ajudou muito Leopoldina. Convivemos, com
muita honra, com o Governador Eduardo Azeredo, a quem muito devemos.
Finalmente, estamos convivendo com o Governador Itamar Franco, com quem temos
mantido um diálogo cordial e amigo.

Graças a Deus, com os quatro Governadores com quem tive o prazer de trabalhar,
mantive sempre um tratamento cordial e sincero. Pertenço a uma esfera que faz
política com mais tranqüilidade. Não tenho inimigos, e procuro construir e manter a
ética com meus colegas Deputados, a quem respeito muito e que são muito bem-
vindos em nossa região. Faço questão, sempre que posso, de enaltecê-los, já que
muitos desta Casa, de uma forma ou de outra, mesmo sem pertencer à região da Zona
da Mata, têm-nos ajudado, e isso é motivo de orgulho para nós, que aqui militamos.
Queremos uma Minas, cada vez mais, maior e melhor, para todos os mineiros.

Nesse período de vacas magras e de dificuldades imensas, em Leopoldina as coisas
continuam a acontecer. Recentemente, conseguimos com o Secretário Muriuio Hingel
um recurso de cerca de R5100.000,00, para a recuperação do Conservatório de
Música Elias Salgado.

Tivemos, lá, também, a visita do jovem Secretário Frederico Penido, que está
reerguendo nossa Superintendência Estadual de Recursos Humanos e Administração.
que estava perdendo seu poderio, uma vez que seu próprio Diretor, não sabemos
porquê, havia se mudado para a cidade de Muriaé, levando o cargo e o cano do
Estado. Ficamos em urna situação dificil, mas, agora, estamos conseguindo colocar a
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Superintendência no seu devido lugar

Conseguimos, na semana passada, a assinatura de um convênio entre o Secretário
do Estado da Habitação, o Prefeito José Roberto de Oliveira e a Caixa Econômica
Federal, para a construção de 300 casas populares na cidade.

Tivemos também a felicidade de lá ver chegar, capitaneado pelo Dr. Cláudio
Leitão, um grupo de Caratinga que comprou o prédio da TELEMJG por
R$350.000,00 e já tem a licença para instalar sua faculdade de direito.

Além de sua posição geográfica excepcional, Leopoldina tem o CEFET, que já se
tomou atração não só para os nossos, mas para todos os jovens da região, em um raio
de 100km. Essa instituição deverá levar para lá também o curso superior de
engenharia, que já existe em Belo Horizonte.

Há ainda a UNTPAC, levada pelo Deputado Federal Bonifácio Andrada, a qual
funciona muito bem e oferece, agora, o curso de magistério e de informática.

A cidade está recebendo apoio e o crédito de que poderá se desenvolver muito. Em
curto e médio prazos, Leopoldina poderá transformar-se em cidade universitária.
Hoje, já é um pólo têxtil, pois, no Governo Eduardo Azeredo, conseguimos, com a
ajuda do Governador e do Secretário da Indústria e do Comércio, levar para lá a
INEGA, que, juntamente com a APA e a MAGMAR, está transformando a cidade em
um pólo têxtil.

Tudo isso acontece em uma cidade que, outrora, estava a reboque das outras. Hoje,
Leopoldina está se transformando em uma cidade de vanguarda. Resgatamos também
a educação e a saúde, através das Superintendências que lá fizemos instalar, quando
de nossa atuação política juntamente ao Governador Newton Cardoso, no que se
refere à educação, e, depois, ao Governador Hélio Garcia, no que se refere à saúde.
Tivemos também o Luz de Minas II, um resgate e um marco para a região, com o
atendimento de cerca de 16 mil trabalhadores rurais. Agora, estamos trabalhando com
o apoio do Governador Itamar Franco, para que a BR-267 receba os melhoramentos
de que tanto carece.

Hoje, ela é a "rodovia da morte". O Deputado Alberto Bejani, quando chegou a esta
Casa e viu o meu projeto para fazer com que essa rodovia fosse recuperada, abraçou a
causa. Solicitamos ao Dr. José Elcio, do DNER, que faça, o mais rápido possível, os
melhoramentos de que aquela rodovia tanto carece. Portanto, ao fazer essas
considerações, gostaria de dizer que Leopoldina recebeu, do Secretário Manoel Costa
e do Governador Itamar Franco, os beneficios para a instalação das oficinas, a fim de
que tenhamos um grande circuito integrado de turismo rural. Essa é uma característica
da nossa região, que é muito bonita e que pode atrair os turistas, pois há muitas
pousadas e hotéis - fazenda. O projeto do Governador e do Secretário Manoel Costa é
para implementar com muita força o turismo rural na cidade de Leopoldina e,
conseqüentemente, nas outras cidades da Zona da Mata.

Nesta oportunidade, em que Leopoldina completa 127 anos de emancipação
político-administrativa, um jovem dessa cidade, Luiz Geraldo Coutinho, conhecido
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como Lalado, pioneiramente, fez corri que Leopoldina se igualasse a Governador
Valadares. Todos sabem que a cidade de Governador Valadares possui o pico do
Ibituruna, onde o vôo livre é uma marca extraordinária. Leopoldina possui
características próprias para essa natureza de competição e fará o seu primeiro
circuito de parapente, que é uma das principais competições nacionais e vem reunindo
mais de 200 pilotos em cada uma das etapas realizadas, O CBP acontece em cinco
etapas, cada uma tem, como premiação mínima. R$1300.00 por dia de prova e
troféus até o 100 colocado, sendo que os primeiros colocados já terão as suas
passagens garantidas para o próximo mundial de parapente. Leopoldina sediará a
terceira etapa, com uma programação que começa na sexta-feira, com o
reconhecimento da rampa e com um coquetel de abertura. Devo dizer que,
modestamente, colaborei para que isso acontecesse porque, no Morro do Cruzeiro,
onde tenho uma propriedade de 3alq., localiza-se a rampa, que foi classificada como a
ideal para que esse vôo livre acontecesse. O dia 28 será o primeiro dia oficial da
prova, a partir das 11 horas. O domingo será o segundo dia oficial da prova, a partir
das 11 horas, e o dia 30, segunda-feira, será o terceiro dia oficial da prova, a partir das
11 horas. O vôo livre é um esporte que fascina as pessoas de todas as idades.
Leopoldina tem um dos vãos mais urbanos do País. Todos os habitantes e os que
transitam pela BR-1 16 podem apreciar o evento com uma visão privilegiada.

Ao fazer esse anúncio, convido todos os mineiros que residem onde a TV
Assembléia está chegando a participar desse evento de grande importância-
Infelizmente, em Leopoldina, a TV Assembléia está fora do ar por questões técnicas.
A cidade está muito feliz por entrar no rol daquelas que têm o privilégio de ter vôos
livres.

Neste momento, em nossa cidade, está acontecendo algo importante. Como ex-
atleta e ex-Presidente do Esporte Clube Ribeiro Junqueira, clube da mais alta tradição
e cujo maior troféu foi uma entrevista dada pelo treinador Telê Santana, de uma
página inteira, ao "Jornal do Brasil". Telê Santana, mineiro de Itabirito e um homem
extraordinário do esporte, fez uma deferência a esse clube.

Mas falou com o coração e com o amor que nutria por um clube que viu jogar na
sua Itabii-ito, aos II anos de idade. Telê Santana classificou Ribeiro Junqueira como
um time modelo à época, o que fez com que ele montasse o São Paulo, que se tomou
campeão mundial de futebol. E esse clube, agora, começa a renascer das cinzas, em
função de um trabalho de base, iniciando pela disputa, no domingo passado, do
campeonato de juniores. E, em junho, teremos Leopoldina como sede de uma das
chaves da Taça BH de Juniores, e estaremos recebendo o Bahia, o Vasco e um clube
do Japão ou da Holanda, ainda não foi definido.

Obrigado aos Srs. Deputados pela paciência em me ouvir e nossos agradecimentos
ao Presidente por ter permitido a conclusão de minhas palavras, mesmo extrapolando
o tempo que me foi concedido.

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

tribuna para, mais uma vez, denunciar um crime que se comete contra os interesses do
povo mineiro, crime esse cometido por ninguém menos do que o Governador Itamar
Franco. Refiro-me, evidentemente, a essa farra com o dinheiro público, a esse uso
indevido do dinheiro dos contribuintes de Minas Gerais para financiar uma campanha
publicitária sem igual na história de Minas, envolvendo "outdoors", "banners",
camisetas, televisão, enfim, uma campanha de porte jamais visto em nosso Estado,
para, pura e simplesmente, reafirmar a candidatura do Governador Itamar Franco à
Presidência da República.

Não poderia ficar calado no momento em que se comete esse crime contra o povo
mineiro. Foi justamente por essa razão que protocolei hoje, na Procuradoria-Geral de
Justiça, uma representação, dirigida ao Dr. Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, contra o Sr. Itamar Augusto Cautiero
Franco, por prática de ato ilegal e em desvio de finalidade, solicitando que se apurem,
efetivamente, os fatos a que me refiro, amplamente divulgados na imprensa mineira.
E, uma vez apurados esses fatos, que se exija o ressarcimento desse dinheiro aos
cofres públicos de Minas Gerais. Que o Governador Itamar Franco seja condenado a
devolver cada tostão que tomou do povo mineiro para bancar sua campanha como
candidato à Presidência da República.

E preciso que se pergunte com muita clareza ao povo mineiro se é de seu mais
legítimo interesse e urgência bancar, com o dinheiro público, as inúmeras viagens que
o Governador tem feito pelo Brasil afora para fazer proselitismo político e campanha
como candidato à Presidência da República; se é do interesse do povo de Minas
Gerais financiar viagem do Governador, fazendo campanha por Curitiba e por todos
os recantos deste Pais. E mais, é preciso saber se é do interesse de Minas Gerais, que
tem tantas prioridades e dificuldades nas áreas da saúde, educação, manutenção e
construção de novas estradas de rodagem, de construção de casas populares e tantas e
tantas outras prioridades, se é do mais relevante interesse do povo mineiro que o
Governador banque uma campanha milionária, da qual não se sabe e não se consegue
dimensionar o custo; que vá para Ouro Preto e em praça pública faça proselitismo e
campanha como candidato à Presidência da República.

Pergunto a todos os mineiros se é do interesse de Minas Gerais pagar, como já foi
confessado por vários participantes, dezenas de ônibus levando estudantes àquela
praça em Ouro Preto e muitos deles confessando que lá estavam achando que era para
assistir a show musical. Ou, então, porque o Governador fez promessa de que levaria
unidade da TJEMG para o seu município.

Quero saber se é do interesse do povo de Minas Gerais, que o Governador faça essa
farra, esse abuso, esse desrespeito com os mineiros, usando o dinheiro público, um
dinheiro que não é dele e que foi recolhido através dos contribuintes. E um dinheiro
sofrido do povo pobre de Minas Gerais, e o Governador com descaramento faz uma
campanha dessa natureza.
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É por isso que protocolei esse requerimento, fazendo a minha representação ao

Ministério Público, que, no passado, demonstrou grande autonomia, grande
capacidade de investigação, grande poder de fogo, demonstrando sobretudo que não
se intimida perante o poder e os poderosos.

Solicito a esse Ministério Público, que é honra e glória do povo de Minas Gerais,
como uma das instituições mais respeitadas que temos, que se pronunciou há poucos
dias alertando o Governador sobre esse abuso que estava cometendo com o dinheiro
do povo mineiro, que esse mesmo Ministério Público, que já se manifestou num
primeiro momento, agora apure cabalmente esse crime que se comete contra Minas
Gerais e que exija do Governador o ressarcimento, até o último centavo, do dinheiro
público que está sendo desviado. Isso é crime, corrupção. Essa é a palavra que se usa
para esses casos. A palavra é exatamente essa. Essa é a opinião de muitos mineiros e
de muitos partidos. A imprensa cobriu fartamente os episódios aos quais me refiro. E
diante da manifestação do Ministério Público, o que ouvimos foram palavras de
desrespeito por parte do Governador e por pane do Secretário Hargreaves, dizendo
que vai continuar a campanha, não obedecendo o Ministério Público, e que não é
obrigação do Governo ouvir o chamamento daquele órgão.

Essa é também a opinião de outros mineiros, de outros partidos políticos e quero
dar apenas alguns exemplos: como todos sabem, não tenho nenhuma, repito, nenhuma
ligação com o Partido dos Trabalhadores, mas tenho em mãos entrevista publicada no
"Diário do Comércio" do dia 23 de abril com o ex-Prefeito de Belo Horizonte Patrus
Manias, com o título: Itamar abriu mão de governar Minas para fazer campanha".

Nessa entrevista, o ex-Prefeito afirma que "o dia 21 de abril é uma data que
pertence ao povo brasileiro e á consciência cívica dos brasileiros, especialmente dos
mineiros, e não deve ser instrumentalizada para fins partidários ou eleitorais".
Continua mais adiante, dizendo: "Estamos insatisfeitos com o Governador, que
praticamente abriu mão de governar Minas Gerais para fazer uma campanha, a nosso
ver ainda prematura, à Presidência da República, entregando o Estado nas mãos do
Vice-Governador Newton Cardoso, com quem ternos históricas e profundas
diferenças".

Também nós, do PSDB. temos históricas e profundas diferenças com o Vice-
Governador Newton Cardoso. Esse é outro crime cometido pelo Governador:
abandonar os interesses de Minas e entregar o Governo do Estado a esse senhor, que
tanto mal já fez ao povo, ao Estado e ao Governo de Minas Gerais. E por essa razão
que, além dessa representação que protocolei hoje na Procuradoria-Geral de Justiça
do Estado de Minas Gerais, já entre guei um requerimento à Mesa Diretora da
Assembléia, formulado nos seguintes termos: (- Lê:)

"O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 233, inciso XII, do Regimento
Interno, requer a V. Exa. seja encaminhado, por intermédio da Mesa da Assembléia,
pedido de informação ao Governador do Estado, sobre qual o montante de recursos do
erário público foi gasto em suas ações com vistas à campanha presidencial do
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próximo ano, especialmente em viagens para fora do Estado e em campanhas
publicitárias" Esse requerimento também já está protocolado na Mesa da Assembléia
Legislativa, e aguardo uma informação do Governo do Estado sobre quanto foi gasto
na campanha do dia 21 de abril, quanto foi gasto na campanha do Governador Itamar
Franco como candidato à Presidência da República. Mas, para espanto de todos nós, a
informação que temos, hoje, é a de que, não satisfeito com a farra que fez com o
dinheiro público, anuncia agora uma nova campanha. Não basta o quanto torrou do
dinheiro do povo na campanha de 21 de abril. Aliás, diga-se de passagem, uma
campanha que teve resultado pífio, um fracasso - a palavra é esta. Quem assistiu ao
que aconteceu no dia 21 de abril, em Tiradentes, ficou impressionado com o ridículo
daquela solenidade, que não tinha povo, não tinha gente, que não tinha ninguém. Mas,
não satisfeito com isso, ele ainda está disposto, e anuncia agora uma nova campanha,
como se não bastasse aquele desperdício. Uma nova campanha de, pelo menos,
R$300.000,00. Prestem atenção, mineiros: é grave a denúncia que faço aqui, sobre o
desperdício que já foi feito na campanha do dia 21 de abril, pagando passagem de
ônibus para estudantes e para quem quer que seja, pois qualquer vagabundo que quis
entrou nesses ônibus - já que eram de graça, ou melhor, pagos pelo Governador -;
eram convidados do Governador do Estado para assistir a um "show" de música em
Ouro Preto.

Não satisfeito, ele agora está disposto a gastar mais R5300.000,00 de um dinheiro
que não é seu, que é do povo pobre e sofrido de Minas Gerais, numa nova campanha
do dia 1" de maio. E um desrespeito grande demais para com todos nós. Portanto, faço
esse requerimento à Assembléia Legislativa. Protocolei essa denúncia, essa
representação contra o Governador Itamar Franco, exigindo que sejam apurados os
fatos e que lhe seja cobrado cada centavo que tirou dos mineiros para financiar sua
campanha à Presidência da República. Isso não pode continuar assim. Pessoas de
vários partidos políticos estão irmanados. As pessoas de bem deste Estado e deste
País não aceitam mais esse tipo de comportamento. Governador Itamar Franco, mais
uma vez, solicito-lhe: pelo amor de Deus, ponha a mão na consciência, tenha juízo,
não faça isso com o dinheiro que não é seu, com o dinheiro que pertence ao povo de
Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com apalavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Wanderley Ávila, Srs.

Deputados, imprensa, senhoras e senhores, no final da semana passada, tivemos
oportunidade de participar de uma reunião muito importante em Brasília, no
Ministério da Integração Nacional, com representantes desse Ministério e,
principalmente, da CODEVASF. Nessa reunião, tivemos também a oportunidade de
tomar conhecimento de um projeto de recuperação hidríca do Norte de Minas, um
projeto orçado em mais de R$40.000.000,00, cujos estudos foram concluídos. Mas é
um projeto que precisa urgentemente de um apoio político, de uma força política, para
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sair do papel e transformar-se em realidade. Neste momento, quero encetar um
movimento de apoio à CODEVASF, na pessoa de seu Superintendente em Minas
Gerais, Dr. Ciríaco Serpa de Menezes. Pelo que conheço desse homem, dessa pessoa
trabalhadora, que não mede esforços para atender aos Prefeitos e às lideranças norte-
mineiras, quero dizer que esse movimento, que ora iniciamos, pode dar resultados, vai
dar resultados. E um movimento que visa sensibilizar os parlamentares desta Casa e,
de maneira muito especial, os Deputados Federais e Senadores. Tenho em mãos
cópias dos projetos que farão parte da pauta e da prioridade da CaDE VASF e que vão
marcar a bandeira do movimento que ora estamos iniciando.

Começaria citando o projeto de conclusão da Barragem de Berizal, nos Municípios
de São João do Paraíso e Rio Pardo de Minas. As obras, iniciadas há dois anos,
somente não pararam em razão de emendas de Deputados Federais, que, todo ano, a
conta-gotas, liberam um pouco de recursos. As obras rompem um pouquinho e se
paralisam. Aquela barragem, orçada em mais de R53.700.000,00, será um fator de
desenvolvimento, de diferença para a região de São João do Paraíso e de Rio Pardo de
Minas.

Existem, ainda, as barragens do rio Verde Grande, ou seja, Canoas, Carrapato e
Mimoso, que estão orçadas em R$1.925.000,00. Falando no rio Verde Grande, no dia
27, em Janaúba, será realizada reunião com representantes da Agência Nacional de
Aguas, na qual será discutido um plano piloto para a recuperação desse rio. Será um
dos momentos mais importantes do Norte de Minas, porque a recuperação desse
grande rio, que está morrendo, agonizando no CTI, poderá ser concretizada. O rio
Verde Grande representa, dentro da programação do Ministério da Integração
Regional, um enorme desafio. Esperamos que compareçam os representantes de todos
os municípios componentes da bacia do rio Verde Grande, a fim de discutir a situação
com as lideranças, com os Deputados.

Aproveito esta oportunidade para destacar o trabalho realizado pela Deputada Elbe
Brandão. O seu trabalho tem a sua marca, a sua mão e o seu esforço. Somente assim
conseguimos fazer com que essa reunião acontecesse.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Agradeço o aparte concedido pelo nobre
colega, companheiro de trabalho na bacia do rio Verde Grande. Estivemos, por duas
vezes, em Brasilia, em missão oficial, representando também a Assembléia
Legislativa, na luta pela revitalização da bacia do Gorutuba. A nossa discussão será
mais ampla, porque debateremos uma gestão com modelo diferenciado, ou seja,
teremos a participação dos Estados de Minas Gerais e da Bahia, porque, dentre os 36
municípios componentes dessa bacia, 8 pertencem à Bahia.

E necessário fazer uma menção honrosa ao Dr. Paulo Romano, que sempre esteve
irmanado conosco nessa luta a fim de que a bacia do rio Verde Grande fosse escolhida
como plano piloto nacional na discussão da gestão da água. Será um prazer recebê-lo
na nossa querida Janaúba. Esperamos que estejam presentes todos os Deputados da
nossa região e aqueles que se interessam pela bacia do Verde Grande e pela discussão
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da água. Este momento é muito importante para marcarmos a nossa posição.
Antes que aconteça a transposição das águas do rio São Francisco, como estão
pretendendo, é necessário que haja um trabalho permanente e vigoroso de
revitalização da bacia do São Francisco. Agradeço-lhe pelo aparte. Fico feliz por
sermos parceiros nessa luta pela nossa região.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado, nobre Deputada Elbe Brandão; são
momentos como esses que fazem a diferença no trabalho que exercemos.

Continuando na programação da CODEVASF, queremos citar, ainda como parte do
movimento que vamos iniciar, também a construção da Barragem do Viamão, no
Município de Mato Verde; da Barragem de Mirabela, no Município de Mirabela; das
Barragens do Peixe, de Pedras, de Tábua e de Suçuapana, no rio Verde Grande; de
Agua Limpa, em Mirabela; de Calindá, em Manga; de Mangaí, em Japonvar; de Jacu
das Piranhas, em Gameleira; de Sitio Novo, em Porteirinha; de Garipau, em Mato
Verde, e de Guarda-Mor, em Januária, que é uma barragem de RS7.000.000,00.
Quando iniciamos qualquer atividade em nossas vidas, temos que nos fundamentar
em organização. E a minha primeira preocupação, ao lado dos Deputados, foi tentar
dar forma a esse movimento em favor do trabalho hídrico no Norte de Minas.
Estamos vendo que a seca é implacável; vem mesmo, sem dó nem choro. E necessário
que nos preparemos para enfrentá-la. E esse trabalho da CODEVASF, capitaneado
pelo Dr. Ciriaco, com o apoio dos Deputados Estaduais e Federais, sem dúvida, vai
ser fundamental para fazer a diferença.

Sr. Presidente, terminando o meu pronunciamento, queria falar sobre outro evento
que vai acontecer no Norte de Minas, também no dia 27. Falamos sobre a reunião da
Agência Nacional de Aguas, em Janaúba, para tratar da recuperação da bacia do no
Verde. Mas gostaria de falar também sobre uma audiência pública que vai acontecer
no Município de Manga, audiência essa proposta por nós para discutir o término da
construção da BR-135 Essa rodovia foi iniciada há três anos e foi paralisada por um
estudo do Tribunal de Contas da União, que detectou e provou o superfaturamento da
obra, urna obra tão fundamental para o desenvolvimento de Minas- E não há jeito de
conseguirmos o reinício dessa obra. Quando vamos ao DER, que tem a concessão
para tocar a obra, ele diz que a obra é do Governo Federal; se vamos ao DNER, ele
diz que existem recursos no Orçamento Geral da União, mas que não pode liberá-los
devido ao bloqueio do Tribunal de Contas. E, quando vamos ao Tribunal de Contas,
ele diz que está impossibilitado de levar a obra adiante. Então, é um buraco negro que
se criou na BR- 135- Cansados de não obter informações, de sermos pressionados pela
população de Itacarambi, Manga, São João das Missões e Montalvânia, estamos
propondo a realização dessa audiência pública, em que estarão presentes mais de 4
mil pessoas. Gostaríamos que o DER e o DNER enviassem representantes. Estivemos
pessoalmente com o Ministro Humberto Souto, solicitando a presença de técnicos do
Tribunal de Contas da União, para que digam olho no olho, cara a cara, o porquê da
paralisação da obra e como fazer para resolver esse impasse.
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O Prefeito de Manga, Haroldo Bandeira, está disponibilizando todo tipo de

recurso, todo o esforço, juntamente com Vereadores e Prefeitos vizinhos, para que
essa audiência pública se realize. Queremos explicações, porque, se roubaram na
construção dessa BR, queremos saber quem são as pessoas que cometeram os atos
ilícitos. Queremos, acima de tudo, explicações e orientações para o retomo imediato
da pavimentação da BR-135.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, é apenas um
aparte rápido para elogiar a iniciativa de V. Exa. para a realização dessa audiência
pública. E algo misterioso, que precisa ser explicado. Mais que isso, essa rodovia
precisa ficar pronta, porque sabemos dos transtornos que tem trazido.

Se Deus quiser, também estarei presente nessa audiência pública convocada por V.
Exa. Até, também, a pedido do Presidente da Câmara Municipal de Manga, Vereador
Paulo Guedes, do PT, que, como V. Exa., muito tem baralhado para que isso tenha
final mais feliz do que tem sido até hoje. Parabenizo V. Exa.

O Deputado Carlos Pimenta - A presença de V. Exrn será importante, como também
a de outros Deputados.

Finalizando, diante de denúncias de irregularidades, temos que passar os fatos a
limpo, porque não há mais lugar para o famoso "jeitinho", para se fazer vista grossa a
situações dessa natureza. Entendo que essa audiência pública será história, porque
será a manifestação do povo de Manga e norte-mineiro diante de obra fundamental e
essencial ao desenvolvimento dessa região.

Será a oportunidade de o povo se manifestar diante da roubalheira que se instalou
na construção da BR-135. Lugar de ladrão, de traficante e de mau elemento é na
cadeia. Ao povo se deve dar as explicações necessárias, como queremos as
explicações tão importantes para o fato de as obras da BR terem sido paralisadas sem
explicação. Aliás, disseram que há irregularidades, superfaturamento, desvio de
dinheiro, mas não se apura quem são os responsáveis, não os colocam na cadeia nem
se aponta uma solução para o reinicio das obras da BR.

* - Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2
Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, tendo em vista deliberação do Colégio de Líderes para que seja

atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 1498/2001, do
Governador do Estado, conforme solicitação contida na Mensagem ti0 190/2001,
decide:
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atribuir regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei ri 0 1.49812001, que

autoriza o Estado a destinar recursos provenientes de dividendos e ou juros sobre o
capital próprio da CEMIC3, para implantação da Usina Hidrelétrica de Irapé.

Reformar o despacho anterior de modo que a matéria passe a tramitar com fulcro no
art. 208 do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia. 25 de abril de 2001.
Wanderley Ávila- 2°-Secretário no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento Interno, a Presidência deixa de

receber requerimento da Deputada Elaine Matozinhos solicitando a desanexação do
Projeto de Lei n° 1.404/2001 do Projeto de Lei n°845/2000, e, nos termos do inciso
III do mesmo artigo, mantém a decisão de anexação proferida em 101412001.

Mesa da Assembléia, 25 de abril de 2001.
Wanderley Ávila, 2°-Secretário no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 5312001, do
Deputado Durval Angelo e outros, que dá nova redação ao § li do art. 39 da
Constituição do Estado. Estende ao servidor militar beneficies trabalhistas já
assegurados aos servidores civis: remuneração noturna superior à diurna, horas extras,
compensação de jornada. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira;
suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo - Deputado Amilcar
Martins; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PPB: efetivo - Deputado Gil
Pereira; suplente - Deputado Pedro Pinduca; pelo PPS: efetivo - Deputado Márcio
Kangussu; suplente - Deputado Marco Régis; pelo PSD: efetivo - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; suplente - Deputado Antônio Genaro. Designo. A Área de Apoio às
Comissões.

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

nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação, na 58" Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei n°s 1.326/2000, do Deputado Geraldo Rezende; 1.343/2000, do
Deputado Agostinho Silveira; 1.345/2001, do Deputado Alberto Bejani; 1.369/2001,
do Deputado Paulo Piau, e 1.380/2001, do Deputado Dalino Ribeiro Silva, e do
Requerimento n°2.106/2001, do Deputado Kemil Kumaira (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Júlio, solicitando a retirada

de tramitação do Projeto de Lei n° 684/99, de sua autoria. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Arquive-se o projeto.

Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei n° 1.328/2000 7 de sua autoria. A Presidência defere o requerimento,
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em conformidade com o inciso \TJH do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se
o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Depurado Paulo Piau, solicitando seja

distribuído à Comissão de Educação o Projeto de Lei n o 1.431/2001, do Governador
do Estado. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. A Presidência verifica, de
plano, a inexistência de quórum para votação, mas a existência de número regimental
para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputado Bené
Guedes, Líder do PDT, pedindo, na forma regimental, a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1°, transferi-Ia ao Deputado Marcelo
Gonçalves. A Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra. o Deputado Marcelo Gonçalves.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
público e imprensa presente, na semana retrasada subi a esta tribuna para falar sobre o
grave problema do Estado em relação à guerra fiscal. Ontem estive na Secretaria de
Indústria e Comércio, com o Dr. Francisco e com o Sindicato de Fiação e Têxteis, e
pude constatar que também as indústrias têxteis estão saindo de Minas Gerais. Como
exemplo cito a FITEDI. de Divinópolis, a qual tem mais de 800 funcionários.
Atualmente, é muito fácil o empresário levar sua indústria para outro Estado, pois a
alta tecnologia permite a rápida desmontagem e montagem das fábricas. Entretanto
fica um grave problema: os operários e suas famílias, como os 800 pais de família de
Div inópo lis.

Sensibilizado, o Secretário de Indústria e Comércio constatou a gravidade do
problema com relação a essa facção. E, se o Governo do Estado e o Secretário não
tomarem alguma medida, certamente, os empresários da área não sobreviverão, como
já disseram claramente. O maior exemplo é o nosso Senador. Onde estão instaladas
suas indústrias? No mínimo, 70% delas estão em outros Estados, e algumas estão na
área da SUDENE.

Os empresários mineiros não querem largar o Estado. Por outro lado, sabemos que
não é fácil para o Governo mudar as regras de uma hora para outra. Assim,
pretendemos uma solução paliativa, como aconteceu com a facção de frigoríficos.
Quantos deles tiveram de quebrar, para, depois, criar-se o incentivo à classe? Não
pretendemos que o mesmo ocorra na área têxtil: esperar as indústrias saírem para,
depois, darmos o incentivo. Queremos uma medida preventiva, não só para
Divinópolis ou para Uberaba - que tem uma indústria indo para Goiás -, mas para
todo Estado.

Enquanto outros Estados desenvolvem rapidamente, o nosso Estado cai. Essa
medida paliativa trará um pouco de oxigénio a nossos empresários, e se ela não
acontecer, no prazo de um mês, certamente, perderemos muitas indústrias.

0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Agradeço a V. Exa., que traz, nesta



rÃ,,

669
tarde, um importante assunto. Há poucos dias, fui procurado por empresários da
cidade de Itajubá, terra do Deputado Ambrósio Pinto, a qual é um centro têxtil dos
mais antigos do Estado. A situação está terrível. Temos, próximo a Belo Horizonte,
outra empresa têxtil com a mesma preocupação.

E importante incentivarmos a industrialização, favorecendo, principalmente, as
indústrias já implantadas aqui ao longo dos anos. Assim, quero fazer coro com V.
Exa. e ser seu parceiro nessa empreitada, junto à FILMO e à Secretaria. Estamos
dispostos a lançar mão de todos os mecanismos necessários e estamos pensando em
promover uma discussão, como fizemos, há poucos dias, na Comissão de Política
Agropecuária, sobre a Parmalat, para trazer uma reflexão mais profunda,
principalmente com relação à situação de nossa região e da de V. Exa. Precisamos
estar atentos ao campo social, tão importante.

Muitas vezes, o Estado pensa que a redução na tributação pode trazer prejuízos aos
cofres públicos, mas temos de pensar na situação social, pois dezenas de famílias
estão envolvidas. Em Itajubá, há mais de 120 funcionários. No Norte de Minas, há
mais de 200, como na região em que V. Exa. ama. Essa reflexão é muito importante.
Conte conosco. Buscaremos o que for necessário junto à Secretaria e ao Governo
Itamar Franco. Obrigado,

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. As vezes, o Governo e o Secretário da Fazenda pensam que diminuindo a
arrecadação do ICMS e dos tributos haverá prejuízo para o Estado. Pelo contrário,
haverá aumento de arrecadação, porque aumentará a produtividade e a
competitividade em nosso Estado. Assim, exportaremos mais, mas, se continuarmos
nesse caminho, perderemos tudo. O Secretário de Indústria e Comércio, Dr.
Francisco, foi bem objetivo. No prazo de 15 dias dará a resposta. Esperarei e cobrarei
do Secretário essa resposta, pois acredito na conversa que terá com o Governador e
com o Secretário da Fazenda. Por outro lado, ficamos felizes em constatar que Minas
poderá receber US$440.000,00 através da Secretaria do Meio Ambiente. O Secretário
Paulino Cícero tem desenvolvido um grande trabalho. Sem querer falar mal dos
antigos Secretários, aquela Secretaria mudou a sua face, pois está resolvendo todos os
problemas dos empresários ligados à área do meio ambiente.

O Projeto Minas d'Agua possui subprojetos ligados à proteção das nascentes, à
recuperação das áreas degradadas, à monitorização, ao controle e à fiscalização da
cobertura vegetal e à implantação de parques em áreas das nascentes dos rios
mineiros. O problema visa ao atendimento das solicitações surgidas durante as
assembléias para a elaboração do orçamento participativo.

A importância maior do projeto é com relação à recuperação das nascentes. O rio
Jequitinhonha está secando, e o rio Araçuaí está acabando. Em uma comunidade do
Engenho Chinô, em Araçuaí, por onde passa o rio Gravatá, não há mais água, porque

E	estamos destruindo as nascentes dos nossos rios por meio da mineralização e do
desmatamento. Esse projeto veio em boa hora, assim como a assinatura que o
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Governador deu quarta-feira passada, em Araçuai, para a construção da Usina de
Irapé. Tenho a certeza de que será a grande redenção do vale do Jequinhonha. Esse
Projeto Minas D'Agua é a nossa esperança para que Minas receba esses
USS440.000,00, em boa hora para a recuperação do nosso Estado.

Estou entrando com o seguinte requerimento. (- Lê:)
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o

Deputado que este subscreve, nos termos do art. II do Regimento Interno, requer seja
constituída Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Ouvir o Traficante
Fernando Beira-Mar, a fim de Concluir Algumas Pendências em Relação à CPI do
Narcotráfico. Encenada no Final do Ano 2000".

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a nossa CPI movimentou o Estado e a nossa
Assembléia Legislativa. A sociedade mineira ficou satisfeita com o nosso trabalho.
Essa CPI não terminou em "pizza". O único caso que não foi concluído foi o da fuga
de Fernando Beira-Mar. Dizíamos que só concluiríamos a CPI quando esse traficante
fosse preso. Graças a Deus foi preso. Já estive na Policia Federal do nosso Estado. Lá
não temos condições de recebê-lo, porque não há alojamento para esse traficante. Já
fugiu uma vez. Entraremos em contato com o nosso Juiz Eli Lucas e mostraremos a
nossa preocupação em relação a ele. Fernando Beira-Mar não se trata de pessoa
comum. Todos conhecem o perigo que representa para nosso Estado.

Concedo aparte ao Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Parabenizo o Deputado Marcelo

Gonçalves e digo que sou favorável ao documento que apresenta. De fato, ficou uma
lacuna na CPI do Narcotráfico, da qual fui relator. E claro que nosso relatório
concluiu que a fuga de Fernando Beira-Mar foi facilitada, já que foi recomendado ao
DEOESP maior cuidado em sua prisão por se tratar de traficante perigoso. E saiu de
lá simplesmente por uma das portas abertas, encontrou uma escada pela qual subiu,
pulando para a rua, onde já o esperava um carro para lhe dar fuga. Evidentemente,
trata-se de fuga facilitada, mas não conseguimos descobrir quem a facilitou e quanto
ele pagou por ela. A época, correu um boato de que teria gasto R$500.000.00 pela
fuga. Algo ainda precisa ser averiguado, e tanto o Ministério Público como a sua
recente prisão podem vir a esclarecer o fato. Infelizmente, não poderemos ter, em
Minas Gerais, a prisão do Fernando Beira-Mar. Isso porque o próprio Secretário da
Segurança Pública e o Secretário da Casa Civil, falando em nome do Governador,
disseram não ter como dar segurança ã prisão do referido traficante. Vejam como
anda o órgão de segurança pública em Minas Gerais. Não garante à população que
consiga manter na cadeia Fernando Beira-Mar. Na verdade, não consegue manter
quase nenhum traficante, como vimos durante os trabalhos da CPI do Narcotráfico.
Com essa preocupação, reforço o requerimento de V. Exa., na tentativa de descobrir o
nome de quem facilitou a fuga e quanto gastou para tanto.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Deputados Rogério Correia e Marcelo
Gonçalves, é louvável o trabalho que desenvolveram na CPI do Narcotráfico e a
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conexão que fizeram com a questão do envolvimento de policiais com
Fernandinho Beira-Mar, em Minas Gerais, o que já havíamos levantado, em 1997, na
CPI do Sistema Carcerário. Fernandinho Beira-Mar fugiu no dia 27/3/97, e, no dia 9
de abril do mesmo ano a CPI já se encontrava no DEOESP para ouvir presos que se
encontravam na mesma cela.

Deixo claro, Deputado Rogério Correia, que nem o Secretário da Segurança Pública
nem o Secretário Hargreaves são Juizes da execução penal. Quem decide é o
Judiciário. As vagas, muitas vezes, são negociadas com o Poder Executivo, mas quem
determina é a Justiça. Se houver determinação da Justiça para que esteja preso em
Minas Gerais é aqui que tem que ser dada garantia e segurança para sua vida, sem
permissão de fuga. Acho que os dois Secretários estão se arvorando em Juizes da
execução.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Faço coro com V. Exa. a respeito da
seca no vale do Jequitinhonha. Acabo de chegar da COPASA, com o Prefeito de
Palmópolis, cidade que se encontra sem água. Há poucos dias, o Governo do Estado
anunciou um vasto programa de combate à seca, com distribuição de cestas básicas,
deixando para a COPASA a solução do problema da falta de água. A COPASA ainda
não tem condições de atender a esse município por falta de instrumento legal. O
assunto se encontra na Procuradoria do Estado e apelamos para que, o mais rápido
possível, sejam dadas condições à COPASA para resolver o problema da água em
algumas cidades, no caso específico em Palmópolis, onde, pasmem, no século XXI,
ainda não há água para beber. Isso é inaceitável.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, quero concluir. Sei que concedi
vários apartes, por opção, mas quero ressaltar as palavras do Deputado Carlos
Pimenta relativas às empreiteiras e ao término da BR-135. Não são só as empreiteiras.
Temos muito mais. Esse é um grande momento para que toda a sociedade brasileira,
toda a juventude, os caras-pintadas vão às ruas e peçam o fim dessa pouca-vergonha
no Senado. Só porque o Senador falou que se arrependeu, fica tudo bem? O inferno
está cheio de arrependidos. Agora, se todos que matam dizem que estão arrependidos,
como fica? Temos que cassar esses Senadores. A juventude tem que ir às ruas, ir a
Brasília pedir a cassação e olhar também a SUDAM com mais carinho.

Não temos que pôr só os traficantes na cadeia. Temos muitos roubando neste Pais, e
a sociedade pede que isso acabe. Esta é a hora certa. Acho que nosso País não agüenta
mais tanta corrupção. Muito obrigado pelo tempo, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

Líder do PT, que, na forma regimental, pede a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, da tribuna, tratar de assunto relevante e urgente. A Presidência defere o
requerimento e fixa para o orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr Presidente, esse tempo é suficiente.
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Srs. Deputados, em primeiro lugar quero manifestar a minha concordância com

a fala do Deputado Marcelo Gonçalves, de maneira muito especial com relação à
conclusão.

Não dá mais continuarmos neste Pais a assistir a esse teatro de alguém praticar
crimes, causar imensos prejuízos ao País e, depois de uma manifestação emocional,
teatral, ter o reconhecimento das outras autoridades, como se aquela manifestação de
reconhecimento de culpa fosse definitiva para a superação dos desafios e dos
problemas.

Concordo plenamente que temos que avançar no sentido de aplicar penas
exemplares neste País, principalmente às lideranças que conduzem o destino do
Brasil, para que possamos subir o degrau da honestidade, da probidade e do
compromisso com o interesse social.

Manifesto a minha satisfáção de ver colocado na pauta desta Assembléia
Legislativa um tema importante, que merece ser discutido, aprofundado, e parabenizo
o trabalho que vem sendo realizado pela Comissão de Agropecuária da Assembléia
Legislativa, a respeito dos programas Lumiar e Luz de Minas.

Temos que sair da propaganda do programa e ir mais fundo. Verificar a
metodologia, os processos, os procedimentos capazes de garantir, em Minas Gerais,
um dos mais importantes investimentos no campo, que é a implementação e a
consolidação do processo de eletrificação rural.

Do jeito que está, a nossa avaliação é que não chegaremos àquilo que está posto na
propaganda. E mais propaganda, publicidade que informação correta. Uma grande
parcela dos nossos pequenos proprietários está totalmente descapitalizada e sem
condições de garantir os recursos necessários para a implantação do programa.

Por isso, o Governo tem que olhar isso com mais carinho, seriedade e
responsabilidade, para implementação do Programa Luz no Campo, Luz de Minas e o
Programa Lumiar.

Uma outra questão que destaco é o trabalho excepcional da Comissão de
Fiscalização Financeira, que levantou um dos problemas graves que é a negociação do
Governo, do ponto de vista do perdão, quanto à negociação de dívidas com a Vale. A
avaliação que está sendo feita é que o Governo renuncia à cobrança, na justiça, de um
valor que oscila entre R$100.000.000,00 e R$150.000.000,00 - um valor muito
significativo. As respostas dadas pelos representantes da Secretaria da Fazenda não
foram satisfatórias nem convincentes.

Esperamos que esse processo continue, para esclarecer à sociedade mineira essa
renúncia diante de recursos tão volumosos. Mas estou tratando especificamente dessa
questão porque está instalado na EXPOMrNAS o Congresso Brasileiro de Mineração,
extremamente importante para o Brasil e para Minas Gerais. O Governo de Minas
tratou dessa questão, principalmente da mineração social, com muita ênfase e muita
propaganda, mas, infelizmente, não estamos vendo os resultados desejados. Então,
para não perder a linha de raciocínio e a inteireza da análise que quero fazer.
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apresento a esta Assembléia a reflexão que passo a ler. (- Lê:)

"Mineração Social do Governo Itamar a Serviço de Quem?
Com essa indagação, gostaria de iniciar meu pronunciamento. Razões temos de

sobra para colocar o assunto como prioridade para a população de Minas Gerais,
particularmente das cidades que vivem da mineração e de sua conseqüente extração,
como a produção de adubos, as necessidades da construção civil, captação de água e
muitos elementos mais que poderíamos aqui enunciar. Indagarei ao Sr. Governador as
razões que motivaram o Programa de Mineração Social, que foi dotado de orçamento
a partir das propostas e reuniões do Governador com as lideranças dos trabalhadores
da mineração.

Os acordos foram assinados, trabalhadores e empresários foram convidados para a
solenidade, regada a vinho e discursos otimistas. Para, agora, precisarmos perguntar.
Para quê?

Não é segredo para ninguém que Minas Gerais é o mais importante Estado do
Brasil na produção de minérios. Especialistas do Departamento Nacional da Produção
Mineral e da Secretaria de Estado de Minas e Energia afirmam que a produção do
Estado é de cerca de R57.830.000.000,00 por ano e que o Brasil produz cerca de
R523.535.000.000,00 por ano; Minas Gerais estaria, portanto, a gerar 1/3 do valor da
produção de todos os minérios brasileiros.

As estatísticas que cito são oriundas de relatórios anuais de lavra, um documento
que toda empresa de mineração é obrigada a apresentar ao Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM. Algumas empresas apresentam com certa fidedignidade
os seus dados de produção, já a mineração informal não apresenta nenhuma
declaração.

Se todos os empreendedores da mineração apresentassem regularmente os
relatórios, mesmo assim não estariam livres de suspeitas, pois não há fiscalização
alguma feita pelo Departamento Nacional de Produção Mineral.

Só com os dados que acabei de apresentar, poderemos verificar que a mineração é
um grande enigma a ser desvendado.

Não é segredo para ninguém que Minas Gerais é o mais importante Estado do
Brasil na produção de minérios de ferro - representa cerca de 55% do valor oficial da
mineração. Haja vista as atividades da Vale do Rio Doce, cujos trabalhos
monopolizam 80% da produção de minério de feno, acompanhada pela MBR,
FERTECO, Samitri-Samarco, que já foram compradas pela Vale, e mais algumas
pequenas e médias empresas.

A mineração de feno está passando de oligopólio para monopólio, sendo alvo de
disputa entre a Companhia Vale do Rio Doce e as empresas australianas que atuam
com vigor no mercado consumidor japonês. Os japoneses são os maiores produtores
de aço do mundo; somente encontram páreo na produção de aço da União Européia e
dos Estados Unidos. São grandes compradores de minério de feno do Brasil, diga-se
de Minas Gerais.
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O fato é que existe um grande modelo produtor-exportador de minério de ferro,

cuja liderança encontra-se na mão da Companhia Vale do Rio Doce, hoje em disputa
com dois grandes grupos que atuam na Austrália: o da BI-IP e o da RTZ, para ver
quem terá em mãos o poder controlador do minério de feno no mundo.

Gostaria de saber como o Estado de Minas Gerais vê tão importante reestruturação.
Se a extração do feno representa praticamente a metade da extração mineral do

Estado, não possuem menor importância a extração de outros minerais, como o
alumínio, o cromo, o litio, o manganês, o níquel, o ouro, o nióbio, a prata e o zinco?

O zinco de Paracatu foi descoberto por investimento estatal e hoje está a gerar
lucros para a iniciativa privada. As empresas de mineração são responsáveis por cerca
de R$5.625.000.0009 00 de produção mineral todos os anos. O Estado de Minas Gerais
sempre foi muito condescendente com essas empresas. Fez até investimentos públicos
para descobrir jazidas e viabilizar economicamente os trabalhos exercidos por elas. E
o caso do nióbio de Araxá e do zinco de Paracatu.

Continua o Estado a agir da mesma forma, e a prova são os investimentos
portentosos em mapeamentos geológicos sofisticados, que utilizam técnicas de
investigação aérea e profissionais qualificados na área da geofisica, que prestam
serviços terceirizados à Companhia de Mineração de Minas Gerais - COMIG.

O que essas empresas geram de retorno social para as comunidades que vivem em
volta das minas? Essas empresas respondem positivamente ao Estado de Minas Gerais
por toda a condescendência com que são tratadas?

E importante para o Legislativo saber quanto essas empresas arrecadam para o
Estado, quanto geram de empregos diretos e indiretos, quanto geram de riquezas e
dividendos com suas exportações, com suas vendas no mercado interno e com suas
atividades, que. sem dúvida, são bastante lucrativas.

Também é importante para o Legislativo utilizar-se de suas prerrogativas
fiscalizadoras para averiguar quais são os impactos gerados por essas empresas no
meio ambiente, na biodiversidade e nas estruturas sociais e econômicas. Fiscalizar a
atuação de meia centena de empresas não é dificil; no entanto, o Estado e a Federação
nada têm realizado.

Não nos esqueçamos, Srs. Deputados, que só falamos até agora de minérios que são
metais utilizados para fabricação de ligas metálicas. Mesmo considerando a
inexatidão dos dados oficiais e as estatísticas erradas, podemos dizer que cerca de
US$2.600.000.000,00 por ano dizem respeito à produção de minérios que não são
metálicos.

Falemos agora de minérios que são fertilizantes e servem à agricultura, dos usados
na construção civil, daqueles que servem para a indústria de compostos químicos,
para as eletroeletrônicas, as cerâmicas, enfim, para uma enorme gama de indústrias
pequenas e médias: são os minérios industriais. Os mais importantes produzidos em
Minas Gerais são agalmatolito, água mineral, ardósia, areia industrial, argila para
cimento, argila industrial, brita, calcário industrial, calcário para cimento, caulim,
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diamante, dolomita. feldspato, fosfato, grafite, granito ornamental, leucita,
mármore, mica, pedras preciosas (água-marinha, turmalina, topázio, etc.), quartzo,
quartzito, serpentinito e talco. Esses minérios, Srs. Deputados, são produzidos por
mais de 2 mil empresas de mineração de porte pequeno e médio, que necessitam ser
reconhecidas, que não possuem assistência técnica, que são as maiores empregadoras
do setor da mineração e que não conseguem ter acesso às linhas de financiamento do
BDMG e do BNDES para melhorar seus processos e seus produtos. Onde estão tais
empresas, e quem são elas? Acredito que elas vivam mais na livre concorrência que as
grandes, que estão se fundindo, se incorporando para mandar nos mercados globais.
São menos oligopolistas e monopolistas e estão espalhadas pelos 853 municípios de
Minas Gerais.

Uma outra questão a ser levantada: onde é realizada a industrialização das pedras
preciosas? Pelo que se vê, elas continuam saindo de Minas Gerais, brutas, não
beneficiadas, por via de contrabando para outros países, contrabando esse que,
segundo informações de especialistas, chega a centenas de milhões de dólares.

Parece-nos que, com o desmonte técnico que o Governador anterior fez na COMIU,
essa empresa só serve atualmente para receber um "royalty" que é pago pela empresa
que extrai nióbio em Araxá. Recebe dinheiro e com ele paga levantamentos caros de
interesse das grandes empresas de mineração. Isso está certo? Não deveria a COMIG
ser o suporte das pequenas e médias, necessitadas de assistência técnica? Que
mineração é essa? Outras perguntas se fazem necessárias, e as respostas, urgentes.
Como está se dando o controle da poluição que a mineração vem causando? Como
está a implantação da nova norma de saúde e de segurança do trabalho nas minas,
conseguida pelos trabalhadores depois de dois anos de luta e discussões com o
Governo e com o empresariado? Infelizmente, temos de concluir com um lamento ao
ver que um Governo que já declarou ser o setor da mineração tão estratégico quanto o
da energia até agora nada mostrou de diferente para aquele setor.

Acredito ser necessário chamar a esta Casa os responsáveis pela política minerária
para sabermos se a Constituição Estadual está sendo respeitada por nós, pelo
Executivo e pelas empresas que atuam no setor. Isso é o mínimo que podemos e
devemos pleitear. Obrigado.

* 'Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,

Vice-Líder do PSDB, no exercício da Liderança, pedindo a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo
de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
público que nos vê pela TV Assembléia, como é do conhecimento desta Casa,
estamos trabalhando arduamente na Comissão Especial das Multas, que está apurando
os desmandos do Consórcio Rodovida, cujos radares, por meio de um contrato
firmado com o DNER, estão multando os cidadãos mineiros.
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Como relator, destaco o trabalho que vem sendo realizado por essa Comissão.

Durante semanas recebemos vários convidados, ouvimos depoimentos de cidadãos do
povo, que reclamaram da forma como estão sendo multados nas rodovias federais que
cruzam o nosso Estado. Entendemos que a Comissão deveria trabalhar com muito
afinco, a fim de trazer à sociedade mineira um esclarecimento melhor dessa questão.

Levantamos vários pontos de nulidade nas multas registradas pelos radares do
Consórcio Rodoida, que ganhou a licitação. Questionaremos, também, esse contrato
firmado com o DNER. Um dos pontos levantados foi a colocação de radares.
Conforme o novo Código de Trânsito Brasileiro, os radares devem ser colocados à
direita da pista. No entanto, o DNER permite que o Consórcio Rodovida instale os
radares da forma como lhe é mais conveniente, ou seja, de maneira a arrecadar mais
dinheiro para a empresa.

Detectamos radares colocados no canteiro central, registrando multas dos dois lados
da pista, o que não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Constatamos, também, outra irregularidade, ou seja, radares escondidos atrás de
pedras, de placas, de diversos obstáculos, de moitas de capim. Isso é um absurdo,
porque o CTB determina que os radares devem ser de fácil visibilidade para o
motorista que trafega por aquelas rodovias federais.

Além disso, as quatro marcas de radares verificadas não foram aferidas pelo IPEM
de Minas Gerais, e, sim, pelo de São Paulo. E por que isso seria um ponto de
nulidades dessas multas. Sr, Presidente? Após uma consulta ao Código de Trânsito
Brasileiro, certificamo-nos de que esses aparelhos deveriam ser aferidos no Estado de
Minas Gerais, obedecendo assim a determinação legal quanto à climatização que
existe no nosso Estado. Esses radares funcionam de acordo com o clima de cada
lugar.

Detectamos muito mais: centenas de multas estão chegando aos gabinetes dos
Deputados Ambrósio Pinto, Alberto Bejani, Mauro Lobo e Sargento Rodrigues. Essas
multas foram emitidas dois, três e até nove dias antes de o radar fazer o registro do
fato. Será que esses radares podem continuar registrando essas multas no nosso
Estado? Como uma empresa que está exercendo essa fiscalização eletrônica pode
continuar operando dentro do Estado de Minas Gerais? São centenas de multas
emitidas com data anterior ao fato.

Detectamos também que o radar fez o registro de uma multa num determinado
ponto que não existe em uma cidade: a BR-381 cortando a cidade de Papagaios. São
diversas irregularidades que foram constatadas. Não são suspeitas levantadas pela
Comissão Especial das Multas, são fatos concretos que foram levantados durante os
trabalhos de investigação dessa Comissão. O contrato firmado entre o Consórcio
Rodovida e o DNER é de R$500.000.000,00. Por cada multa registrada pelo radar. a
empresa recebe RS55,50. O Deputado Alberto Bejani teve oportunidade de percorrer
um trecho da BR-040, onde constatou, após acompanhar o funcionamento do radar
por 5 horas, que o número de multas registradas, multiplicado pelo valor de R$55,50,
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daria RS60,000.00. Estou dizendo isso para que vocês possam acompanhar o
trabalho da Comissão.e reconhecer que precisamos dar um basta a isso.

E detectamos mais: funcionários da empresa Consórcio Rodovida utilizando coletes
do DNER. Isso é unia coisa gravíssima. E crime. E como se um cidadão do povo
pegasse um colete da polícia e passasse a utilizar esse colete para fazer abordagem
policial, buscas e prisões- Isso foi constatado, filmado e gravado pelo Deputado
Alberto Bejani.

E detectamos mais: vimos um radar com uma pedra enorme em cima dele. Se é um
aparelho eletrônico, sensível, como podemos permitir que uma pedra fique em cima
dele? Só pode ser porque ele não está registrando as multas de maneira legitima.
Além do desrespeito a diversos artigos do Código de Trânsito Brasileiro, conforme foi
constatado, na data de ontem recebemos a visita do Sr. Sebastião. um colaborador que
se prontificou a ser ouvido por essa Comissão. E um advogado que estuda a questão
do trânsito e milita nessa área há 20 anos. Participou da elaboração do anteprojeto de
lei do novo Código de Trânsito Brasileiro. Relatou-nos que todos os fatos levantados
pela Comissão Especial das Multas iam de encontro ao CTB. Pessoa com vasto
conhecimento teve a coragem, enquanto cidadão, de ir à Comissão e participar. Mas
não ficou só nisso, porque recebemos a presença de Aílton Batista, Presidente da
JARI do DNER, autarquia federal que está sendo investigada por essa Comissão.

Para nossa surpresa, o Presidente da JARI do DNER declarou e reafirmou, após
pergunta deste Deputado, que a grande maioria dos recursos contra as multas que
foram emitidas após registro de excesso de velocidade por esses radares serão
deferidos, porque elas são completamente incorretas. Se o Presidente da JARI diz
uma coisa dessas, então a Comissão Especial está mais do que no caminho certo.
Entendemos que o trabalho que essa Comissão está realizando é de grande
importância para o povo de Minas Gerais.

Na quinta-feira, como relator, já estaremos preparando o nosso relatório final.
Fizemos representação ao Ministério Público Federal. Vamos colher o depoimento do
Inspetor Ailton e estaremos oficiando ao Ministério Público Federal para que a ação

• civil pública movida por esse órgão possa contribuir para que a Justiça Federal
conceda liminar cancelando, de vez, a operação de todos os radares nas rodovias
federais de Minas Gerais, o ressarcimento do pagamento de todas as multas emitidas
por esses radares e a retirada dos pontos da carteira, até que se conclua o trabalho da

o	CPI.
Estamos propondo uma CPI para investigar esse consórcio RODOVIDA, essa

indústria das multas, para investigar se houve licitação e tráfico de influência, O
Deputado Alberto Bejani já colheu 70 assinaturas dos companheiros. Fazemos
questão de que essa CPI seja instaurada com as 77 assinaturas, para mostrar que a
totalidade dos Deputados da Assembléia Legislativa quer ver passada a limpo a
questão dos radares, das multas e do envolvimento do DNER.

Sr. Presidente, um órgão do poder público, uma autarquia federal, que deveria estar
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ao lado do povo, cumprindo a lei, o que é determinado pelo CTB, está nada mais
nada menos que patrocinando o assalto ao bolso do contribuinte de Minas Gerais.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, Líder da
Minoria, que, na forma regimental, pede a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno,
para, da tribuna, tratar de assunto relevante e urgente. A Presidência defere o
requerimento e fixa para o orador o prazo de 15 minutos. Com  a palavra, o Deputado
João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não se cumpriu,
para o bem de todos nós, a terrível profecia de George Orwell, dizendo que em 1984
estaríamos todos sob o domínio do Grande Irmão, que vigiaria cada um dos nossos
passos e invadiria a nossa própria consciência. O avassalador progresso da técnica,
embora possa servir aos totalitarismos, tem possibilitado melhor controle social. A
quebra do sigilo do painel eletrônico do Senado é exemplar. Ninguém põe em dúvida
o laudo dos técnicos da IJNICAMP. O que se investiga é quem fraudou o sistema,
quem mandou que se fraudasse e com quais objetivos. A cibernética não está sujeita a
arrependimentos, não apresenta versões mentirosas ou verdadeiras, não precisa apelar
para os sentimentos. Não tem meios termos. E o sistema binário: é sim ou não, é zero
ou um

Quando tivermos avançado mais na técnica e na democracia, os gastos públicos
poderão ser controlados pelo cidadão por via da Internei. Organizações não
governamentais poderão especializar-se na fiscalização dos governos e no controle do
gasto correto do dinheiro público. Será a libertação pela técnica, ao contrário da
escravização prevista por Orwell.

Felizmente a "teletela" do Big Brother tem servido mais a sistemas de segurança
privados do que à invasão da privacidade do cidadão por parte do Estado. E
indispensável e urgente regulamentar os limites do sigilo bancário, fiscal e telefônico,
não somente para a defesa da privacidade individual, mas também para impedir o uso
desa prerrogativa pelos sonegadores, pelos corruptos, pelo crime organizado. O que
não pode ser permitido é o ridículo da câmera da BilTrans instalada para inspecionar
os usuários dos banheiros da estação de Venda Nova e que a pressão da imprensa fez
retirar. E lamentável essa postura da BilTrans.

Apresentei a esta Casa requerimento propondo o fim das votações secretas. Minha
proposta não foi motivada pela insegurança do sistema eletrônico. Foi, antes, por uma
questão de princípios. Na condição de mandatários - por isso temos um mandato -, é
nossa obrigação dar conhecimento, de forma clara, de nossas atividades e, sobretudo,
de nossos votos. Não pode ficar na teoria a obrigação do mandato. Nosso voto não é
pessoal- Mais do que à segurança e à independência, o voto secreto, nas casas
parlamentares, tem servido a negociações que não podem ser feitas à luz do dia. E
estimula a compulsão de trair, como dizia Tancredo Neves.

0 episódio da violação do sigilo da votação no Senado, embora sensacional, não é o
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mais grave deste momento difícil que estamos vivendo. Desnudou a capacidade,
tão conhecida do povo, de mentir e de dissimular. exercitada por supostas lideranças
políticas. Teve conseqüências morais e éticas relacionadas ao decoro parlamentar.
Provocou a quebra da confiança no PRODASEN e nos seus servidores. Mas o
resultado prático será somente o conhecimento do voto de cada Senador na cassação
de um colega que desviou muito dinheiro do povo, associado de um ex-Juiz hoje
execrado pela opinião pública. Será pouco mais que tomar conhecimento de que o
mentiroso é o Senador da Bahia ou é a Senadora de Alagoas.

Pior é assistirmos, como se fosse final de campeonato, a uma disputa para apurar se
quem desviou mais dinheiro público foi a SUDENE ou se foi a SUDAM. Mais
desmoralizante que a quebra do sigilo da votação é o antigo Presidente do Senado
chamar o atual de ladrão. E este rebater a acusação com acusação igual. Triste para
uma nação é o seu povo, já não à boca pequena, trombetear, nas mas, que os dois,
provavelmente, têm razão, com um certo ar de normalidade, sem nenhuma
indignação.

Não se pode combater a instalação de uma CPI em virtude de ser muita extensa a
lista de irregularidades a apurar. Não é esse o tipo de atitude que o cidadão espera dos
governantes. Muito menos, precisa de tutores que lhe apontem os que, honestamente,
querem a verdade e os que apenas querem se servir do palanque, dos holofotes e do
sensacionalismo que as CPIs proporcionam, até mesmo porque - se é verdade a
afirmação do Governador Itamar Franco de que a corrupção é endémica - não existem
partidos ou grupos ideológicos imunes a ela. Por ação ou por omissão, estamos todos
submetidos à doença. Na luta conta a instalação de CPIs, igualam-se, por exemplo, o
Governo Federal, a Prefeitura de São Paulo, o Governo de Minas. O argumento é
comum a todos: a CPI vira, sempre, palanque eleitoral, paralisa a administração,
prejudica a economia. Além disso, é quase fatal, termina em pizza.

Não bastam, entretanto, as denúncias, nem os relatórios de CPIs remetidos ao
Ministério Público, ele próprio sujeito à endemia denunciada pelo Governador. Não é
suficiente afhstar os suspeitos, se não há apuração, se não há punição. O Governo de
Minas é o campeão das demissões, dos afastamentos, justos ou injustos, precipitados
ou planejados. Tudo isso serve à publicidade e, não raro, à demagogia, mas não
combate a endemia.

Solicitei ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas informações sobre as
providências tomadas em face das denúncias de relatório de CPI instalada na Câmara
Municipal de Belo Horizonte para apurar irregularidades na retirada de aguapés da
lagoa da Pampulha, na instalação do sistema de trólebus e na construção do túnel e do
complexo viário da Lagoinha. A resposta do Ministério Público é a de que nenhuma
providência foi tomada. O processo está paralisado lá, há sete anos. Apesar dos
indícios de irregularidades apontados pela CPI da Câmara Municipal, a Prefeitura
transacionou uma suposta divida com a Construtora Andrade Gutierrez, mesmo
estando a pendência submetida à apreciação do Poder Judiciário. Há quem diga que,



680
bem feitas as contas, não havia dívida nenhuma a ser paga; que é possível
comprovar-se o superfaturamento das obras. Trata-se da mesma empresa que venceu
a licitação - a maior na história da Prefeitura de Belo Horizonte - para a despoluição
da lagoa da Pampulha. Licitação esta de cartas marcadas, como ficou comprovado
com um anúncio cifrado no jornal "Correio Brasiliense", com claros indícios de
fraude e evidente favorecimento da empresa, como denunciei desta tribuna e foi
objeto de investigação do Ministério Público, provocado por representação do
Deputado Miguel Martini. Precisaremos, como Jacó, esperar mais sete anos para que
a verdade apareça?

Sr. Presidente, como se pode ver, a corrupção não é um monopólio do
neoliberalismo. Não é exclusividade deste ou daquele partido político. Não é
realidade somente brasileira, nem é um mal da modernidade. Não é fácil de apurar,
pois o corrupto não deixa rastro. Tem tentáculos enormes e se adapta à legislação para
fraudá-la. Pode, até mesmo, ser uma endemia. E certo que dela se aproveitam os
desonestos para ganhar dinheiro ou para chegar ao poder. Não raro os dois objetivos.
Denunciá-la passou a ser, para alguns, forma de saciar a própria fome de poder. E de
dinheiro.

E preciso haver uma verdadeira cruzada para combater a corrupção. E preciso
atacá-la com o vigor com que se ataca uma epidemia, e não permitir que se
transforme numa endemia. A Lei de Responsabilidade Fiscal se insere nesse objetivo.
E importante que "pegue", como se fosse urna vacina importante e indispensável. Por
isto é muito estranho que supostos defensores da moralidade pública estejam na linha
de frente de ataque a lei tão importante e necessária.

Os que querem o fim da corrupção constituem a imensa maioria desta Nação.
Sabem que é filha da impunidade e não será combatida com processos que precisam
esperar sete anos para uma providência, mesmo assim, se provocada, e, depois, talvez,
precisem de mais sete anos. Nada colabora mais com a impunidade que a lentidão do
Poder Judiciário, os passos de tartaruga da burocracia, a ineficiência do sistema
prisional e, pior que tudo, a infiltração do crime organizado nas esferas do poder,
porque a corrupção é a forma mais sutil e cruel do crime organizado. Não existe
corrupto sem corruptor.

Os que querem, de verdade, o fim da corrupção sabem que foi se construindo, ao
longo do tempo, um sistema no qual maus empresários encontraram formas de
conluio com a banda podre do poder político para tirar vantagens recíprocas. A
história do financiamento das campanhas eleitorais precisa ser desvendada sem o faz-
de-conta da legislação eleitoral. Aí, começam os compromissos escusos, nascem as
licitações fraudulentas, e o povo é enganado. E pelo uso da SUDENE, da SUDAM.
do SIVAM, da FHEMIG. da SUDECAP e de quantas siglas de empresas e autarquias
responsáveis por obras públicas que os compromissos de campanha são saldados.

Os que querem e lutam pelo fim da corrupção sabem que os especuladores do
sistema financeiro nacional e intemacional, não raro aliados ao crime organizado,
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manipulam dados e influenciam a economia para obter lucro mais fácil e rápido,
em detrimento da produção e para o desvio do dinheiro da especulação estéril para os
paraísos fiscais.

Os que lutam pelo fim da corrupção não vivem batendo no próprio peito para
alardear a honestidade pessoal, como se isto fosse qualidade, e não obrigação; não
fazem demagogia como sofrimento do povo, mas apontam soluções e sabem que esta
é uma luta dificil e árdua, e não uma batalha, mas uma guerra duradoura contra um
inimigo poderoso e sem escrúpulos. Por isso, sabem que é fundamental a união de
forças, que diferenças menores precisam ser superadas e que a demagogia acaba
reforçando a corrupção e os corruptos.

Os que querem e lutam pelo fim da corrupção - e, repito, são a maioria - têm
humildade para reconhecer que esta é uma imperfeição da natureza humana e a sua
superação final somente será possível com a ajuda de Deus, mas é indispensável que
façamos a nossa parte. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pedindo a palavra pelo art. 70, para, da tribuna, tratar
de assunto relevante e urgente. A Presidência defere o requerimento e fixa para o
orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados e telespectadores
da TV Assembléia, ocupo a tribuna para tecer considerações de grande relevância. Na
qualidade de Presidente da CPI das Licitações, marcamos para amanhã, em caráter
extraordinário, às 16 horas, a apreciação do relatório final da Comissão. Louvo todos
os componentes desta CPI, que não mediram esforços para que, após 20 reuniões
ordinárias e inúmeras diligências e viagens ao interior do Estado, chegássemos ao
final. O ilustre relator, Deputado António Andrade, minucioso e cauteloso, hoje
procedeu à entrega dos avulsos do parecer aos membros da Comissão. Estaremos, até
amanhã, debruçando-nos sobre o relatório, para urna reflexão mais profunda sobre
esse importante assunto.

Agradeço à nossa assessoria, à equipe técnica e às pessoas que nos acompanharam
ativamente nesse grande trabalho. Com a ajuda de Deus, amanhã finalizaremos e
apresentaremos ao povo esse importante relatório, com a sua aprovação.

Registro esse momento porque há muito tempo estamos tentando concretizar essa
CPI. Milhares de documentos foram apresentados em decorrência de diligências a
vários órgãos e departamentos para atender aos questionamentos apresentados pelos
Deputados.

Registro, também, a aprovação de requerimento de nossa autoria, apresentado
ontem, junto à Comissão do Trabalho, relativo à discussão do Pró-Conselho. Há
poucos dias, a imprensa mineira noticiou a parceria da Telemig Celular com os
Conselhos Tutelares e da Criança e do Adolescente. A TELEMIG, junto com a
UNICEF e a Ação Social de Minas Gerais, posiciona-se para dar à criança e ao
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adolescente dignidade e um futuro melhor.

A TELEMIG disponibilizou, segundo informação do Dr. Gonzaga Leal, a quantia
de R5300.000.00 nesse primeiro momento. Sabemos que o valor total do projeto, para
o ano de 2001, é de R51.000.000,00. Buscaremos, junto aos conselhos dos 853
municípios, o apoio necessário. Até hoje, temos somente 310 Conselhos Municipais,
Peço aos Prefeitos que busquem a formação dos Conselhos Municipais, a fim de que
sejam disponibilizados os recursos necessários. Temos um compromisso com o
cidadão e, particularmente, com o menor. Por meio do Conselho, desse mecanismo
criado visando ao bem social, poderemos pleitear recursos para todos os Conselhos
Municipais, com a participação do Ministério Público, da Câmara Municipal e do
Legislativo mineiro.

Solicito aos Deputados que peçam a seus Prefeitos que façam seu cadastramento
junto à SETASCAD, a fim de que todos os Conselhos Municipais sejam oficializados,
dispondo dos mecanismos necessários para o recebimento de verbas.

Na tarde de ontem, aproveitando aparte que fiz ao Deputado Paulo Piau,
apresentamos uma reflexão. Retomo ao assunto, questionando o Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, criado pelo Governo Federal, em
substituição ao antigo crédito educativo, da década de 70. Já participamos de
audiências públicas realizadas nesta Casa, nas Comissões de Educação e de Defesa do
Consumidor, oportunidade em que verificamos a insatisfação de estudantes e
entidades de ensino superior, principalmente pela forma como se dá o processo de
seleção dos candidatos ao financiamento.

Na verdade, o FIES, instituído por meio de medida provisória, carece de uma ampla
reformulação, pois as exigências que impõe ao estudante, na realidade, inviabilizam
seu integral atendimento. Primeiro, porque, ao contrário do antigo crédito educativo, o
FIES limita o financiamento a 70% do valor da mensalidade. Além do mais, é preciso
que o estudante complete o restante, se tiver disponibilidade, para o pagamento
integral da mensalidade estabelecida pela universidade.

Segundo, estabelece a exigência de fiador com renda comprovada de, no mínimo, o
dobro do valor total da mensalidade do curso a ser financiado. Além disso, se a renda
familiar do estudante for menor que 60% do valor da mensalidade, é exigida a
apresentação de fiador adicional.

Vejam que o aluno passa pelo constrangimento de pedir ao primeiro fiador; após
haver sido verificada a sua situação patrimonial, há uma ainda segunda exigência para
garantir os seus estudos.

Mas não é só esse o problema que quero questionar. Questiono a forma como as
faculdades estão sendo preparadas e principalmente, deferidas as inscrições. Estamos
inconformados com os resultados divulgados pela imprensa, pela Internet,
dificultando o acesso e a continuidade dos estudos dos que tinham garantidos os seus
créditos. Suplicamos a todos os parlamentares que nos acompanhem nessa
empreitada.
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Apresentamos requerimento, pedindo uma comissão especial para discutir esse

assunto. Vamos ouvir todos os segmentos universitários mineiros, suas razões e,
acima de mdc, as explicações, porque não podemos conceber que uma instituição de
ensino superior coloque 1.554 candidatos para  vagas. Estamos inconfonnados e não
podemos aceitar isso, embora seja plano do Governo Federal mudar a situação; vamos
discuti-Ia para que haja reformulação em nível estadual.

São essas as nossas considerações. O momento é importante, e tenho a certeza de
que, por meio dessa comissão, a Assembléia Legislativa, que tem se prestado a tratar
de assuntos sérios do cenário mineiro e nacional, haverá de resgatar o direito de os
alunos continuiarem seus estudos e de ficarem tranqüilas as famílias.

Vamos buscar a modificação desse critério e dessa formatação, com a qual não
odemos concordar. Obrigado.

2' Fase
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Esgotada a hora destinada à l

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os vetos às

Proposições de Lei n°s 14.431, 14.632 e 14.682, em virtude da sua apreciação na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem como o veto à Proposição de Lei
n° 14.607, apreciado na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Tendo em vista a importância da
matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a verificação de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. Não há quórum para

votação, mas o há para discussão das demais matérias constante da pauta.
Discussão de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Marco Régis, solicitando
a inversão da pauta da reunião, de modo que o veto à Proposição de Lei
Complementar n° 66 seja apreciado em último lugar entre as matérias em fase de
votação. A Presidência declara prejudicado o requerimento, uma vez que não há
quórum para a sua votação.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.605, que dispõe
sobre o programa permanente de renda mínima para a família que se responsabilizar
pela guarda de criança ou adolescente abandonado (ex-Projeto de Lei n° 151/99. da
Deputada Maria Olivia). A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva opinou pela
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.604, que dispõe
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sobre procedimentos especiais para a prevenção e detecção de casos de Lesão por
Esforço Repetitivo - LER - (ex-Projeto de Lei n° 11/99. da Deputada Maria José
Haueisen). A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator
em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitou o prazo regimental para emitir
parecer. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, este é o meu parecer.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.604

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90. inciso VIII,

c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, opôs Veto Total à Proposição de
Lei n° 14.604, que dispõe sobre procedimentos especiais para prevenção e detecção de
casos de Lesão por Esforço Repetitivo - LER.

As razões do veto foram encaminhadas à apreciação da Assembléia por meio da
Mensagem n° 66/2000. Foi constituída Comissão Especial para emitir parecer sobre a
matéria, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, 1, "b", do Regimento Interno. Tendo
em vista a perda de prazo por essa Comissão, a proposição foi incluída na ordem do
dia, nos termos do art. 222, § 30.

Fundamentação
O Chefe do Executivo, ao opor Veto Total à Proposição de Lei n° 14.604, alegou

razões de ordem constitucional, amparadas pelo a. 22, 1, da Constituição Federal,
que determina ser exclusiva da União a competência para legislar sobre direito do
trabalho.

Afirmou, ainda, que o Estado já demonstrou sua preocupação com o assunto, com a
edição da Resolução n° 245/92, da Secretaria de Estado da Saúde, que fixa medidas
preventivas para o diagnóstico dos estados evolutivos e da prevenção dessa doença
profissional. De fato, a referida resolução contém norma técnica especifica sobre
Lesão por Esforço Repetitivo - LER. Trata-se de documento amplo e minucioso, que
cobre todos os aspectos que envolvem a doença. A competência do Estado se esgota
com o disposto na referida resolução, não lhe sendo possível impor deveres e aplicar
penalidades ao empregador, o que é da alçada das Delegacias Regionais de Trabalho.

Verifica-se que os motivos alegados pelo Governador do Estado são consistentes e
adequados. Assim sendo, consideramos correta a razão apresentada para a oposição
do veto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto à Proposição

de Lei a° 14.604.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.
Este é o meu parecer. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.
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Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.634, que
altera dispositivos das Leis n

os 12.730, de 30/12197, 13.243, de 23/6/89, 12.989, de
30/7/98, e 6.763, de 26/12175, e dá outras providências. A Comissão Especial perdeu
prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, a
Presidência designa relator o Deputado Daimo Ribeiro Silva. Com a palavra, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, este é o meu parecer
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.634

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o

art. 70, II. da Constituição do Estado, opôs veto parcial à Proposição de Lei n° 14.634,
que altera dispositivos das Leis n

os. 12.730, de 30 de dezembro de 1997; 13.243, de
23 de junho de 1999; 12.989, de 30 de julho de 1998 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n° 156/2000.
Expirado o prazo regimental para a emissão de parecer por Comissão Especial, nos
termos do art. 141, c/c o art. 145, § 20, do Regimento Interno, compete-nos examinar
o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
O Chefe do Executivo, ao opor veto parcial à Proposição de Lei n° 14.634, negando

sanção ao § 1 1 do art. 9°, alegou motivos de ordem constitucional e de interesse
público.

O dispositivo vetado dispõe sobre a dispensa de pagamento de honorários
advocatícios aos Procuradores da Fazenda do Estado pelo contribuinte na hipótese de
pagamento de débito tributário nas condições previstas no "caput" do art. 9°. Esse
dispositivo trata do pagamento de débitos tributários vencidos até o dia 30/9/2000, à
vista ou, no caso de requerimento de parcelamento de crédito tributário, nos sessenta
dias seguintes à publicação da lei.

O Governador aduz que os Procuradores continuam tendo direito à percepção de
honorários advocatícios extrajudiciais por força da aplicação do art. 76 da Lei
Complementar n° 35, de 29/12/94, em razão da falta de auto-aplicação das normas
inscritas no art. 37, XI, e no art. 39, § 4°, da Constituição da República, conforme a
redação dada pela Emenda à Constituição n° 19, de 1998.

A Constituição da República, no seu art. 39, § 4°, na forma da redação dada pela
Emenda à Constituição n° 19, determina que o membro de Poder, o detentor de
mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o
acréscimo de qualquer gratificação, adicional abono, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória. O art 135, por sua vez, determina que os servidores
integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e Ill do Capítulo IV - que trata
das funções essenciais à Justiça -, incluindo-se os Procuradores do Estado, serão
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remunerados na forma do ad. 39, § 4°. Assim, por força da Emenda à Constituição
n° 19, os Procuradores da Fazenda devem ser remunerados exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em sessão
administrativa realizada em 24/6/98, entendeu que os supracitados dispositivos
constitucionais não são auto-aplicáveis, uma vez que se faz necessária a edição de lei
formal, de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, fixando o subsídio
mensal do Ministro do Supremo Tribunal Federal, que servirá de teto. Assim, com
efeito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que as normas inscritas no art.
37 2 XI, e no art. 39. § 4°, da Constituição da República não são auto-aplicáveis.

Entretanto, a Lei n° 13.515, de 7/4/2000, que contém o Código de Defesa do
Contribuinte, proíbe a autoridade administrativa, tributária e fiscal, sob pena de
responsabilidade, de exigir honorários advocaticios na cobrança de crédito tributário
antes de ajuizada a ação, ainda que inscrito em divida ativa (art. 22, XV).

O Chefe do Poder Executivo, nas razões do seu veto, aduz que a Lei Complementar
n° 35, de 29/12/94, no seu art. 76, asse gura aos Procuradores a percepção de
honorários advocatícios de sucumbência e pela execução judicial de divida ativa.
Argumenta, ainda, que o Código de Defesa do Contribuinte, por se tratar de lei
ordinária, não poderia alterar norma inscrita em lei complementar, em razão da
estrutura escalonada do nosso ordenamento jurídico.

No entanto, no caso em análise, não se trata de honorários de sucumbência ou pela
execução judicial de dívida ativa. Trata-se de honorários devidos em razão de
cobrança de crédito tributário antes de ajuizada a ação.

E importante observar que o art. 76 da Lei Complementar n° 35, de 1994, não
confere aos Procuradores da Fazenda do Estado o direito de perceberem honorários
advocatícios em razão de cobrança de crédito tributário antes de ajuizada a ação.

Dispõe o ad. 76: "Art. 76 - Os honorários advocatícios devidos aos Procuradores da
Fazenda Estadual serão partilhados i gualitariamente entre os ocupantes dos
respectivos cargos em exercício na Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual.

Parágrafo único - No interesse da produtividade dos serviços jurídicos, o
regulamento poderá autorizar destinação específica de pane dos honorários e o
estabelecimento de critérios para a exclusão ou diferenciação, quanto a seu rateio.".

Por isso, a alegação de que a proibição de se perceberem honorários extrajudiciais,
oriunda de lei ordinária, afrontaria a Lei Complementar n° 35, de 1994, é infundada,
uma vez que a mencionada lei complementar não confere aos Procuradores da
Fazenda o direito de perceber honorários extrajudiciais.

Assim, o parágrafo único do ar[- 9° da Proposição de Lei n° 14.634, ao dispensar o
pagamento de honorários advocaticios aos Procuradores da Fazenda do Estado pelo
contribuinte na hipótese de pagamento de débito tributário nas condições previstas no
"caput" do art. 9°, não afronta a Lei Complementar n° 35. Encontra-se, outrossim, em
harmonia com o Código de Defesa do Contribuinte.
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Nas razões do veto, o Chefe do Executivo argumenta, ainda, que o Estado se

beneficia da percepção dos honorários pelos Procuradores da Fazenda, haja vista que
27% do seu montante são recolhidos para o Tesouro Estadual a título de imposto, e a
quantia percebida pelos servidores não íntegra a sua remuneração, razão pela qual não
gera encargos para o Estado, como o pagamento do 130 salário e de vantagens
adicionais. O Governador do Estado aduz, também, que recomendou a cobrança dos
honorários em "apenas" 5% pata os contribuintes que aderirem ao sistema proposto.

Essas alegações carecem de fundamento jurídico. Afinal, como já mencionado,
existe norma legal proibindo expressamente a exigência de honorários advocatícios
pelos Procuradores da Fazenda na cobrança de crédito tributário antes de ajuizada a
ação. Por isso, essa exigência é ilegal e abusiva, razão pela qual o Estado não pode
defendê-la, sob pena de ofensa ao estado de direito.

Por isso, entendemos que as alegações do Chefe do Executivo Estadual não são
procedentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do veto parcial oposto à Proposição de

Lei n° 14.634.
Este é o meu parecer, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos, encerra-se a

discussão.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.655, que

dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das atividades
geradoras de resíduos perigosos no Estado. A Comissão Especial perdeu prazo para
emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência
designa relator o Deputado José Henrique e indaga a ele se está em condições de
emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, farei uso do prazo regimental para
emitir meu parecer.

Discussão, em turno único. do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.661, que dispõe
sobre a estruturação e a organização de sistema de referência hospitalar. A Comissão
Especial perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do
Regimento Interno, a Presidência designa relator o Deputado José Henrique. Com a
palavra, o Deputado José Henrique.

O Deputado José Henrique - Sr. Presidente. este é o meu parecer.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.661

Relatório
• Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII,

c/c o art. 70. inciso II, da Constituição do Estado, opôs Veto Total ã Proposição de
Lei n° 14.661, que dispõe sobre a estrutura e a organização de sistemas de referência
hospitalar.

Tendo em vista a perda de prazo pela Comissão Especial designada para emitir
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parecer sobre o veto, a matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos do art.
222, § 3°, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Chefe do Executivo, ao opor Veto Total à Proposição de Lei n° 14.661, alegou

que o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, aprovado pela Lei n°
12.051, de 29/12195, já prevê programas específicos para a implantação de sistema de
referência e contra-referência e de sistema de urgência e emergência de saúde,
revelando-se, portanto, desnecessária a proposição em tela.

Afirmou, também, que a proposta se ressente da indicação de fonte de recursos
efetivamente existentes, demonstrados e, desde logo, apropriáveis para o atendimento
das despesas que dela decorreriam, o que está em desacordo com a Lei Complementar
Federal n° 101, de 4/5/2000, que considera não autorizada e irregular a geração de
despesa sem a estimativa do respectivo impacto orçamentário-financeiro.

Cabe lembrar, ainda, que dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade
do Poder Executivo é competência privativa do Governador do Estado, nos termos do
art. 90, XIV. da Carta mineira. Além disso, a Lei Federal n° 8.080, de 19/9/90, que
dispõe sobre o Sistema único de Saúde - SUS -, já determina, no art. 17, X, que
compete à direção estadual do SUS identificar estabelecimentos hospitalares de
referência e gerir sistemas de alta complexidade, de referência estadual e regional.

Verifica-se, portanto, que os motivos alegados pelo Governador do Estado são
consistentes e adequados. Dessa forma, consideramos corretas as razões apresentadas
para a oposição do veto total.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto à Proposição de

Lei ri' 14.661.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com  a palavra, para discuti-lo, o Deputado

Hely Tarqüínio.
O Deputado Hely Tarqüinio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa proposta

atende principalmente o art. 1°: "O Estado promoverá a estruturação e a organização
do sistema de referência hospitalar de caráter regional, visando a garantir a atenção
secundária e terciária à população da área de abrangência na forma definida em
regulamento. Parágrafo único - Para a implementação das medidas previstas no
'caput' deste artigo, o Estado poderá utilizar as estruturas existentes e celebrar
convênios ou contratos administrativos com instituições privadas. Art. 2° - As
despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de recursos
consignados no orçamento, de recursos transferidos por meio de convênios firmados
com órgãos federais, de doações ou legados e dos recursos provenientes de outras
fontes. Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias. Esta
lei entra em vigor na data da sua publicação". A nossa proposta vem ao encontro das
múltiplas carências da saúde, porque, historicamente, os Governos não têm dotado o
Estado do percentual mínimo para gastar com a saúde não apenas curativa, como
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também preventiva. O Estado tem cerca de sete regiões com diferentes condições
climáticas e sociais. Al gumas estão em condições perversas, como é o caso do vale do
Jequitinhonha e do Mucuri e das cidades-pólo, onde há Faculdades de Medicina.
Estamos clamando por um sistema de referência ao tentar reorganizar e reestruturar as
atividades secundárias e terciárias, que são os hospitais regionais estruturados em
cidades-pólo, para dar atenção à saúde curativa, no que tange principalmente às
emergências e às urgências clinicas e cirúrgicas, àquelas doenças que matam caso o
paciente não seja atendido.

Nossa preocupação maior é exatamente com o momento em que o indivíduo está
entre a vida e a morte e não encontra solução através do Estado.

O Estado, historicamente, tem-se mostrado indiferente às famílias mineiras, não
tomando providências para sanar as urgências. Nós, que somos médicos, sentimos na
carne o que vem acontecendo. Não existem ações consistentes para a diminuição dos
óbitos nas urgências e emergências médicas e cirúrgicas. Queremos estruturar,
organizar o sistema de referência e contra-referência no Estado, para as atividades
secundárias e terciárias. Existem certas doenças clinicas e cirúrgicas que requerem
ações imediatas e estruturas que dêem condições de trabalho aos profissionais da
saúde como um todo: a enfermagem, os médicos, o setor administrativo, etc. Essa
estrutura, historicamente, encontra-se desmontada. Digo historicamente porque o
desmonte da estrutura vem de governos anteriores. Falo com o coração, porque a
razão, muitas vezes, leva o coeficiente pessoal para o lado partidário. Não pedimos
aos Deputados que votem sob a ótica partidária. Queremos, sint dar dignidade ao
doente, ao paciente de Minas Gerais, nas suas diferentes regiões. Hoje, o SUS tem
uma demanda crescente, embora tenha que ser implantado progressivamente. Há uma
permanente sonegação de AIH, através das DRSs e de outros órgãos que desconheço.
Subterraneamente, é negado o direito à saúde. E o que sentimos no atendimento de
urgência. Como mediadores do interesse da saúde do povo, recebemos pedidos de
urgência de pessoas mais carentes: "Meu pai precisa de uma ponte de safena e de
operação urgente". Sabem que dia será atendido, se for pobre? Após ser sepultado.
Isso acontece na maioria dos casos. Mas, se for rico, será o primeiro da fila. Se for
pobre, será lembrado na missa de sétimo dia. Quero saber quantas "frankensteins"
foram votadas nesta Casa, o que, felizmente, está sendo banido. Hoje mesmo, a
Comissão de Administração Pública rejeitou emendas "frankensteins" no projeto de
reorganização e estruturação da reforma administrativa do Governo. Aqui fazemos
propostas que, se vistas pelo lado jurídico ortodoxo, podem ser rejeitadas.

São apenas expedientes com argumentos que a jurisdição permite, essa jurisdição
laica que não sé preocupa em pelo menos acreditar que o doente tem que ser salvo.
Fica aqui a minha palavra contestando a jurisdição usada nesta Casa,
permanentemente, ora constitucional, ora inconstitucional, de acordo com a vontade
do Governador.

Precisamos deixar de ficar de joelhos perante a suprema vontade do Governador.
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Por isso, muitas vezes não gosto de fazer encomenda de parecer nesta Casa.
Nunca gostei deste expediente. Assisti a isso muitas vezes, desde o dia em que flui
eleito. Na minha pureza inicial, que hoje não tenho mais, muitas vezes falava para
mim mesmo: isso é inconstitucional, não posso votar. Mas os expedientes foram se
renovando, acontecendo, e quanta coisa inconstitucional foi votada aqui para
satisfazer a vontade não de um Governador, mas de muitos. Isso é histórico nesta
Casa.

Nessa hora, de vida ou de morte, se vem um projeto que parece inconstitucional,
solicito aos juristas, aos consultores desta Casa que vejam em primeiro lugar a vida,
que é o mais precioso, que não tem preço, para que não façam injustiça e não vivamos
cada vez mais nesse sistema perverso de tratar desiguais de forma igual.

Os óbitos estão aumentando. Os pobres estão morrendo muito mais. A reforma do
próprio Governo Federal está aumentando a linha de miséria das pessoas. E estamos
preocupados com a saúde. E graças a Deus, neste ano, através de emenda no
Congresso Nacional, Minas Gerais terá que gastar 8,25%, incluindo ainda os
rendimentos da Lei Kandir, que o Governador não computou na proposta de
orçamento. Para gastar os 8,25%, esta Casa tomou posição, quando discutiu o
orçamento, de buscar 20 milhões numa rubrica sem visibilidade, que não estava bem
clara, e a destinamos á saúde. Até hoje não se tomou nenhuma medida, porque sempre
é alegado que falta arrecadação.

Nesta semana fadamos uma visita ao Secretário da Saúde - um conjunto de
Deputados multipartidários - para começar a cobrar os investimentos na área, cerca de
20 milhões, exatamente para atender a estruturação de hospitais ou de instituições de
saúde em cidades-pólo, para estruturar ou receber pacientes de urgência e, na medida
do possível, atender doentes secundários, com doenças intermediárias, que não têm
tanta complexidade, até chegarmos à Capital, onde os tratamentos são maiores.

Essa verba seria também destinada aos hospitais de Belo Horizonte e das cidades
maiores, porque o que vemos é um paciente ficar até 15 dias no corredor. Se tiver
tumor canceroso pode morrer no local, com angina. Se ficar em casa esperando o
chamado do hospital ou da assistente social, sabe quando vão chamar? Nunca. E por
isso que estou aqui, fazendo uma proposta que, à luz da imposição jurídica, talvez do
relator - e que me desculpem os relatores que fizeram o parecer ou, atendendo à
vontade do Governo, fizeram um relatório pela inconstitucionalidade. Mas a vida é
constitucional. Essa é a minha afirmação: a vida é constitucional.

Então, venho a esta tribuna para dizer que, quando se trata de um projeto sobre a
vida e a morte, não sendo ortodoxos, podemos ser flexíveis quanto à
constitucionalidade. Mesmo que a imposição jurídica seja para atender á teoria do
Direito, podemos perceber que, com relação a ele, nem tudo o que é legal é moral e
vice-versa. E o que estamos buscando aqui é, sobretudo, o princípio da ética, o
princípio da vida. Ética é princípio; moral é regra. Não estamos com a regra, mas com
os princípios, e o princípio da vida supera em muito o que propõe o jurídico.
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Então, nesta hora, do ponto de vista de compreensão da lei, como já disse desta

tribuna, aquilo que parece ser inconstitucional, na interpretação final - na teleologia -
seria constitucional. Então, precisamos compreender a lei do ponto de vista da
finalidade. E o que queremos, e por isso mesmo venho à tribuna fazer este apelo.
Embora o Plenário esteja praticamente vazio, contamos com a presença dos
Deputados mais ilustres. João Leite e Paulo Piau, do nosso Presidente, do relator José
Henrique, que, em minha maneira de ver, fez um relatório equivocado, mas que é um
brilhante Deputado, cuja intenção, tenho certeza, é a de proteger a vida. E é com esse
espírito que estou nesta tribuna.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Considero este momento de aparteá-lo
exatamente pela menção que fez ao Plenário, à ausência de Deputados. Lembrando
que esta foi uma reunião que se prolongou e muitos Deputados tiveram que se
ausentar, alguns com compromissos nas comissões, que ainda teremos uma reunião
especial à noite e uma extraordinária amanhã, pela manhã, considero que todos
deveriam ouvir o pronunciamento que V. Exa. faz desta tribuna - um pronunciamento
a favor da vida; um pronunciamento de alguém que dedicou a vida para salvar vidas.
O nosso querido Dr. Hely tem dado a sua vida em favor da vida de muitos. Realmente
acho que todos deveriam estar ouvindo o seu pronunciamento.

E inaceitável que o Governo diga "não" ao seu projeto baseado em um plano. Qual
plano? Esse plano que estamos vendo para a saúde, que não atende aos cidadãos?
Esse plano que fez com que V. Exa. estivesse à frente de uma CPI para investigar a
saúde? Por isso, queria fazer uma sugestão a V. Exa, que ainda tem mais de 40
minutos. Como não temos quórum no momento, solicito a V. Exa. que formule
questão ao Presidente, de forma que seja mantido o tempo para colocar essa questão
ao Plenário quando tivermos quórum. Não é possível passarmos por projetos tão
importantes sem uma reflexão maior, e V. Exa. tem condições de levar o Plenário a
essa reflexão sobre a importância que devemos dar ao tratamento da saúde e da vida
das pessoas. Por isso, assim como V. Exa., vou estar trabalhando pela rejeição ao veto
do Governador. Também tenho pelo Deputado José Henrique o maior apreço e
respeito; conheço o trabalho, digno de nota, que o Deputado desempenha e sei de sua
sensibilidade social. Mas sei também que o Deputado se prendeu a alguma coisa a que
sempre nos prendemos, a constitucionalidade, que, em seu veto. o Governador
avocou.

Creio que a discussão ajuda a levantarmos outras questões mais importantes que a
constitucionalidade. Concordo com V. Exa. A vida é mais importante que a questão
constitucional. Por isso faço esse apelo a V. Exa.: que solicite ao Presidente o
encerramento, de plano, da reunião. mas garantido o tempo que ainda tem,
40min39seg, para continuarmos esse debate tão importante. Espero que tenhamos
tempo em outro momento, de ouvi-lo, porque sua fala foi importante; fez-nos pensar
sobre o projeto, a vida e a saúde. Parabéns, Deputado Hely Tarqüínio.

0 Deputado José Henrique (em aparte)* - Gostaria de prestar um esclarecimento
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porque fui relator do projeto e sei da importância, do significado da proposição do
Deputado. O cidadão de Minas Gerais, o telespectador da TV Assembléia talvez não
tenha entendido o motivo do parecer pela manutenção do veto. O próprio Deputado
João Leite falou da questão da constitucionalide. O Deputado analisa um parecer
técnico. Mas, como bem sabe, é médico, a questão da vida possibilita-nos várias
discussões, principalmente na Comissão de Saúde, da qual já foi Presidente. V. Exa.
conhece, como profissional, as questões da saúde em Minas e no Brasil. Através do
atendimento social, somos procurados por vários cidadãos. Sabemos das dificuldades
dos grandes centros, de BEL das regionais, quanto à questão do pronto atendimento.
Então, acho que essa proposta não deve morrer por causa de um veto pela
juridicidade. Devemos partir para uma discussão, convocar o Secretário da Saúde a
esta Casa, para que possamos rever essa situação, porque os procedimentos dos SUS,
as Allis são limitadas. Ao cidadão, muitas vezes, é cerceado o atendimento de
urgência. As vezes, fica três dias no Hospital Galba Veloso ou esperando vaga no
serviço de emergência do Hospital Júlia Kubitschek. Portanto, acho que essa
proposição tem importância. Estamos falando de vida, mas devemos continuar essa
discussão na Comissão de Saúde. Estou aqui como parceiro. Não sou membro da
Comissão, mas tenho grande interesse em lutar por essa causa, para melhorar a saúde
no nosso Estado.

O Deputado Hely Tarqüinio t - Agradeço o aparte do Deputado José Henrique, que
é um grande companheiro e tem conduta irrepreensível. Neste momento, mais uma
vez, mostra sua capacidade de entendimento. Sabemos que V. Exa. fez seu parecer
baseado nos ensinamentos jurídicos, mas na letra fria das instruções da própria lei.
Realmente, muitas vezes, o mérito é muito maior do que a própria essência do que é
jurídico, do que é legal, do que é constitucional. Gostaria de homenagear seu alto
espírito de compreensão.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, como não há Deputados em Plenário,
solicito o encerramento da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião especial de logo mais, às 20 horas, e para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 26, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a reunião
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 93 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas do dia quatro de maio de dois mil, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira. Doutor Viana, Mauro Lobo
(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús, por indicação da Liderança do
PSDB) e Rêmolo Aloise (substituindo o Deputado Sebastião Navarro Vieira, por
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de Administração Pública;
Márcio Cunha, Mauro Lobo, Miguel Martini, Rêmolo Aloise e Rogério Correia,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Registra-se a
presença da Deputada Maria Tereza Lara. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão.
A reunião se destina a ouvir representantes do Tribunal de Contas, do Sindicato e da
Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com a
finalidade de se debater o Projeto de Lei n° 84612000, que altera o plano de carreira
dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências. O
Presidente registra a presença dos Srs. José Geraldo de Carvalho e Guilherme Costa,
respectivamente, Diretor-Geral e Diretor Administrativo do Tribunal de Contas,
representando o Presidente do órgão, Dr. Sylo da Silva Costa; Wallace Oliveira
Chaves, Presidente do Conselho Permanente da ASSCONTAS; Rodrigo Terenzi
Neuenschwander e StelIa Pimenta, respectivamente, Presidente e Secretária-Geral do
Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas, e Marcelo Ferreira, Presidente da
Associação dos Servidores do Tribunal de Contas. O Presidente faz a leitura de oficio
enviado pelo Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Sylo da Silva Costa,
encaminhando documentação requerida por estas Comissões, visando instruir o
parecer do relator, Deputado Miguel Martini, para o 1" turno do Projeto de Lei n°
846/2000, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com  a palavra,
o Deputado Miguel Martini tece suas considerações iniciais sobre o objetivo da
reunião. Após, a Presidência passa a palavra, cada um por sua vez, a todos os
convidados citados, para que façam a sua explanação sobre o assunto em tela. Segue-
se amplo debate, com a participação dos Deputados e dos convidados, conforme
consta nas notas taquigráficas. Encerrados os debates e cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões,25 de abril de 2001.
Mauro Lobo. Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Hely Tarqüinio - Rêmolo

Aloise - Dilzon Mello - Luiz Fernando Faria - Irani Barbosa - Rogério Correia -
Cristiano Canêdo - Anderson Adauto.

ATA DA 69' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de abril de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe Brandão e
Durval Angelo, membros da supracitada Comissão- Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Edson Rezende , declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Durval Angelo , dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e passa à leitura da seguinte correspondência: oficios contendo
pedidos dos Srs. Santos Lemes da Silva, de Teófilo Otôni, em que solicita ajuda desta
Comissão para o seu caso, referente ao não-recebimento de salário quando trabalhava
como gari nesse municipio; Sebastião Pereira da Silva, referente ao seu filho Evandro
Alves da Silva, que se encontra preso desde que foi pego com uma arma de
brinquedo, quando assaltava um indivíduo no Bairro Lagoinha. em Venda Nova;
Valdomiro Batista, relativo a prejuízo que está tendo desde que a cadeia da Gameleira
foi construída; relatório de acompanhamento do caso dos funcionários da Mineração
Morro Velho S.A., realizado pela Secretaria Adjunta de Direitos Humanos; denúncia
da Sra. Albina Raimunda de Lima Santos contra policiais que agrediram seus dois
filhos; carta do Sr. Rainer Walter de Souza pedindo providências com relação aos
fatos que relata; carta de Valdeci Barroso da Silva, em que solicita ajuda da Comissão
por estar sendo perseguido por Policiais Militares em Coronel Fabriciano; denúncia
de Maria Meuri Alves de Oliveira; carta de João Pedro Stedile, da Coordenação
Nacional do MST, sobre a sentença do julgamento que absolveu três oficiais acusados
de comandar o massacre de Eldorado dos Carajás; comunicado do MST sobre
manifestação em Uniana; oficio do Sr. Robson Sávio Reis Souza. Coordenador da
Comissão Especial de Indenização às Vítimas de Tortura, solicitando desta Comissão
equipamentos de que necessita; exemplar do jornal "Perspectiva", da Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Humanos, encaminhado pela Pasta; denúncia
encaminhada pelo Sr. Raimundo Nonato de Souza contra os dirigentes da Clínica
Nossa Senhora de Lourdes, de Belo Horizonte; cópia de fita cassete e denúncia do Dr.
Kenedy José Urzedo de Queiroz, advogado da Comarca de Coromandel, contra o Juiz
de Direito da Comarca, Dr. Marcus Caminhas Fasciani; cópia de requerimento do Sr
Marcial Antônio Ferreira Fontes, em que pede indenização do Estado por danos
morais às vítimas da ditadura militar; relatório da IV Caravana Nacional de Direitos
Humanos, encaminhado pelo Deputado Federal Nelson Pellegrino; relatório da
Comissão Especial da Câmara Municipal de Itanhomi, sobre agressão cometida por
Policiais Militares contra menores, na Associação Atlética Banco do Brasil - AABB -
da cidade, encaminhado pelo Deputado Durval Angelo; convite para a instalação do
Tribunal Internacional dos Crimes do Latifúndio e da Política Governamental de
Violação dos Direitos Humanos no Paraná; exemplar do relatório "Direitos Humanos
no Brasil 2000", fruto da parceria do Centro de Justiça Global com diversas
organizações da sociedade civil, encaminhado pelos Diretores do Centro de Justiça
Global, com sede no Rio de Janeiro. O Presidente comunica que o Deputado Luiz
Tadeu Leite foi designado relator do Projeto de Lei n° 979/2000, do Governador do
Estado. A seguir, inicia-se a fase de apreciação de matéria que dispensa a apreciação
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do Plenário. Foi aprovado o Projeto de Lei n° 1.377/2001, em turno único (relator:
Deputado Luiz Tadeu Leite), que recebeu parecer pela aprovação da matéria na forma
proposta. Foram aprovados os Requerimentos n os 2.079, 2.080 3 2.097 e 2.09812001,
todos em turno único. O Requerimento n° 2.099/2001, em turno único, foi retirado de
pauta a requerimento do Deputado Durval Angelo. Foram aprovados os
Requerimentos n

os 2.102, 2.104, 2.110, 2.111. 2.112, 2.124 e 2.113/2001, todos em
turno único. Ato contínuo, passa-se à fase de discussão e votação de proposições da
Comissão. Foram aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Durval
Angelo, em que solicita seja realizada visita desta Comissão à Casa do Albergado, em
Belo Horizonte, para verificar a situação das pessoas que lá se encontram, que,
segundo denúncia, estão em situação irregular; seja encaminhado oficio ao Instituto
da Terra - ITER -, pedindo informações relativas à titularidade, aos dados técnicos e
ao levantamento aerofotográfico das Fazendas Renascença, no Município de Uruana,
e Cónego da Ponte, no Município de Buritis, no Noroeste do Estado; seja
encaminhado oficio ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pedindo seja
indicado representante para integrar a Comissão Especial prevista na Lei n° 13.604, de
28/6/2000, para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para
assentamento rural ou urbano no Estado; seja solicitado ao Presidente da Assembléia
que indique representante para integrar a Comissão Especial prevista na mesma lei;
do Deputado Edson Rezende, em que solicita seja encaminhado oficio ao Governador
do Estado pedindo sejam designados os membros da Comissão Especial que, por
força da Lei n° 13.604, de 2000, deverão acompanhar os processos de desocupação de
áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no Estado; seja encaminhado
oficio à Delegacia Regional do Trabalho de Paracatu, pedindo providências para que
seja solucionada pendência trabalhista existente com a Fazenda Renascença e seja
encaminhada a esta Comissão cópia do processo; seja realizada audiência pública
desta Comissão em Uberlândia, para discutir a questão fundiária da Fazenda Tangará;
seja solicitada à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos a
complementação das verbas destinadas à penitenciária de Itaúna; seja solicitada ao
Presidente desta Casa a criação de um banco de dados sobre denúncias de violação de
direitos humanos em Minas Gerais; do Deputado Durval Angelo, em que solicita seja
realizada audiência pública no Noroeste de Minas para discutir a questão dos
assentamentos na região, com representantes dos Governos Federal e Estadual e
Lideranças do MST e da FETAEMG; seja realizada audiência pública desta Comissão
para discutir, com entidades afins, o Projeto de Lei n° 979/2000, que trata do
transporte de preso; e requerimentos assinados pelos Deputados Edson Rezende,
Durval Angelo e Elbe Brandão. em que solicitam ao Presidente do Tribunal de Contas
a realização de auditoria nas contas relativas a taxa de segurança pública nos últimos
4 anos; à Consultoria da Casa estudo relativo à aplicação dos recursos originados da
taxa de segurança pública; ao Secretário de Segurança Pública o envio mensal a esta
Comissão de relatório discriminado relativo a aplicação dos recursos originados da
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taxa de segurança pública. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de abril de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Durval An gelo - Marcelo Gonçalves - Elbe Brandão.

ATA DA 652 REUNIÃO ORDrNÂ.RIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às dez horas e quinze minutos do dia dezoito de abril de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, João Paulo e
Anderson Adauto, membros da supracitada Comissão. Registra-se, também, a
presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental. a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão.
A Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e a discutir o aumento de tarifas de fornecimento de energia elétrica anunciado pela
CEMIG. A Presidência faz a composição da mesa dos trabalhos e, em seguida,
esclarece que serão ouvidos nesta reunião os Srs. Emílio Castelar Pires Pereira, Chefe
do Departamento de Tarifas, e João Luiz Senta de Vilhena. Superintendente de
Planejamento Financeiro, representando o Sr. Djalma Bastos de Morais. Presidente da
CEMIG; Marcelo Corrêa, Frarúdin Moreira Gonçalves e Ricardo Pena Pinheiro,
respectivamente, Presidente, Diretor de Energia e Assessor Econômico do
SINDLELETRO. e Maria Mônica de Castro. Diretora, representando a Sra. Lúcia
Pacifico Homem, Presidente do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de
Minas Gerais. A Presidente tece as considerais iniciais relativas ao objetivo da
reunião e passa a palavra a cada um dos convidados, que fazem a sua explanação,
conforme consta nas notas taquigráficas. Os Deputados tecem comentários sobre o
assunto em tela. A seguir, a Presidência esclarece que a matéria constante na pauta
não será apreciada. Passa-se à discussão e votação de proposições da Comissão,
ocasião em que a Presidente lê o requerimento do Deputado Miguel Martini, em que
solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para ouvir as autoridades que menciona, acerca do
Convênio n° 63/98, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado e o Banco do
Brasil, no período de outubro de 1998 a fevereiro de 2000- Após, o Deputado
Anderson Adauto apresenta requerimento, em que solicita seja encaminhado oficio á
CEMIG, pedindo informações concementes ao aumento abusivo das tarifas de energia
elétrica. Postos em votação, são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2001.
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Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Bené Guedes - Anderson

Adauto - Agostinho Patrús.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°994/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Antônio Andrade, por meio do Projeto de Lei n° 99412000, pretende
seja declarada de utilidade pública a Casa do Bom Samaritano de Araxá, com sede
nesse município.

Publicada em 4/5/2000, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188. c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames da Lei n° 12.972, de

27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de utilidade pública no Estado e dá
outras providências.

A par de tais exigências legais e examinando a documentação que compõe os autos
do processo, verificamos que a Casa do Bom Samaritano de Araxá está apta a receber
o titulo declaratório de utilidade pública.

Apenas para retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao art. 1° da
proposição.

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

Projeto de Lei n'994/2000. com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. l0 Fica declarada de utilidade pública a Casa do Bom Samaritano, com sede

no Município de Araxá.".
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Ermano Batista - Sávio Souza

Cruz - Agostinho Silveira.
PARECER PAPA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.02912000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado Paulo Piau e tem por escopo
declarar de utilidade pública a União dos Trabalhadores Rurais de Iturama - UTRARI
-, com sede nesse município.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a este órgão colegiado para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,111, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames da Lei n° 12.972, de
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27/7/98.

Tendo em mente tais exigências e analisando a documentação que instrui o
processo, inferimos que a entidade interessada no agraciamento do título declaratório
de utilidade pública cumpriu as exigências legais para a consecução de tal fim, fato
que nos leva a considerar a inexistência de óbice à aprovação do projeto de lei sob
comento.

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

do Projeto de Lei n° 1.02912000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sávio Souza Cruz - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.227/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n° 1.227/2000 objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e Assistência Social,
Educacional e Desportivo de Pará de Minas, com sede nesse município.

Publicado no "Diário do Legislativo", do dia 6/10/2000, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188,
c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe os autos do

processo, a referida entidade possui personalidade jurídica, encontra-se em
funcionamento há mais de dois anos, os cargos de sua direção não são rernunerados, e
os diretores são pessoas reconhecidamente idôneas.

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 1° da Lei n° 12.972, de
27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade pública de entidades.

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

do Projeto de Lei n° 1.227/2000 na forma original.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Ennano Batista - Sávio Souza

Cruz - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.332/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Adelmo Carneiro Leão, por meio do Projeto de Lei n° 1.332/2000,
pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação Monteiro Lobato de
Educação e Cultura de Araxá, com sede nesse município.

Publicada em 15/12/2000, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar.
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conforme dispõe o art. 188, doo art. 102,111, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado podem

ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1° da Lei n o 12.972, de
27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, constata-se o inteiro
atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual não vislumbramos óbice à
tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.332/2000 na forma original-
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Agostinho Silveira -

Dilzon Meio - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.39112001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em epígrafe tem
por escopo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APA.E de Salinas, com sede nesse município.

Publicada a proposição em 24/2/2001, vem agora a esta Comissão, que deverá fazer
o exame de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme o estabelecido
pelo art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria de que trata o projeto de lei está disciplinada pela Lei n° 12.972, de

27/7/98, que estabelece os requisitos para se declarar de utilidade pública entidade de
direito privado. Exige ela que a postulante tenha personalidade jurídica, funcione há
mais de dois anos e os membros de sua diretoria sejam pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício dos cargos.

Por atender aos quesitos estabelecidos pela legislação em vigor, não vislumbramos
óbice legal ou constitucional à tramitação da matéria nesta Casa.

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

do Projeto de Lei n' 1.391/2001 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende. Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista - Sávio Souza

Cruz - Agostinho Silveira-
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.403/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

0 Deputado Biiac Pinto, por meio do Projeto de Lei n° 1.40312001, pretende seja



700
declarada de utilidade pública a Associação Carmense de Assistência ao
Excepcional - ACAE -,com sede no Município de Carmo da Mata.

Publicado em 8/3/2001. foi o projeto distribuído a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188. c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos indispensáveis

à declaração de utilidade pública, nos termos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que
regulamenta a matéria. Constatamos que a entidade tem personalidade jurídica, está
em funcionamento há mais de dois anos e é dirigida por pessoas idôneas e que não
são remuneradas pelo exercício de suas funções.

Portanto, a entidade está habilitada a receber o título declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n°1.403/2001 na forma original.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Emano Batista - Agostinho

Silveira - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.440/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei n° 1.440/2001 visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Montes Claros -
ADEMOC -,com sede nesse município.

Publicado no dia 22/3/2001, vem o projeto a esta Comissão para ser examinado
preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o azt 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos indispensáveis

à declaração de utilidade pública, exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que
disciplina a matéria.

Uma vez que as condições ali mencionadas foram inteiramente atendidas, conforme
se pode constatar da análise dos autos do processo, não encontramos óbice de
natureza jurídica, constitucional ou legal à tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicídade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.440/2001 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende. Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Agostinho Silveira -

Dilzon Melo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.445/2001
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Menezes, o projeto de lei em tela tem por escopo

declarar de utilidade pública a Associação Itabirana de Atletismo, com sede no
Município de Itabira.

Após ser a matéria publicada em 22/3/2001, foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, seguindo os ditames do art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 10 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que uma entidade seja

declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter em sua direção pessoas
idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em funcionamento há
mais de dois anos.

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que a Associação
•preenche os requisitos constantes na referida lei, tomando-se, pois, habilitada ao titulo
declaratório proposto.

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

do Projeto de Lei n° 1.445/2001 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo - Ermano

Batista - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.45512001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por
escopo dar a denominação de Rodovia das Malhas à estrada que liga os Municípios de
Monte Sião e Jacutinga.

Publicado em 29/3/2001, no "Diário do Legislativo", foi o projeto encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça e à de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
para ser apreciado, conforme determina o art. 188 do Regimento Interno.

Nos termos do art. 102, III. "a", do mesmo Diploma Regimental, passamos ao
exame preliminar da matéria quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de dar a denominação de Rodovia das Malhas à

estrada que liga os Municípios de Monte Sião e Jacutinga, como forma de reconhecer
a importância da produção de artigos de lã para a região, que já é nacionalmente
conhecida como Circuito das Malhas.

O art. 25 da Carta da República estabelece a competência de os Estados membros
da Federação se organizarem e serem regidos por sua própria Constituição e leis que
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adotarem, obviamente observados os princípios constitucionais federais.

Assim, compreende-se que o ato de dar nome a instituições e próprios públicos do
Estado é matéria concernente à sua própria organização e, portanto, de sua
competência legislativa exclusiva.

Quanto à forma de sua instituição, trazemos à colação a Lei n° 13.408, de 21/12199,
que obriga esta Casa a debater todas as iniciativas que conferem denominações no
âmbito do Estado, urna vez que ela determina, em seu art. 1°, a edição de lei para se
dar nome aos próprios, instituições e estabelecimentos estaduais.

Entretanto, é importante ressaltar que o art. 2° restringe as homenagens - note bem -
às pessoas e, mais ainda, às pessoas falecidas. O fim último da referida lei é o de
instituir honraria a pessoas que se destacaram na comunidade, e não a coisas ou
mesmo atividades. Assim, verificamos que a iniciativa consubstanciada no Projeto de
Lei n° 1.455/2001 vai de encontro à legislação que disciplina a matéria, sendo esta,
pois - estamos convictos - de flagrante ilegalidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.455/2001.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Meio - Ermano

Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.467/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame é do Deputado Ambrósio Pinto e tem por escopo seja
declarada de utilidade pública a Fundação Serra Lima, com sede no Município de
Governador Valadares.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III. "a", do Regimento Interno, a proposição foi
publicada no diário oficial e a seguir encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser
apreciada preliminarmente quanto ãjuridicidade, à constitucionalidade e á legalidade.

Fundamentação
A lei que rege o assunto - a Lei n° 12.972, de 27/7/98 - determina, em seu art 1°,

que a sociedade civil estabelecida em nosso Estado, dotada de personalidade jurídica
e prestadora de serviços filantrópicos, pode ser declarada de utilidade pública, desde
que seja comprovado, por autoridade competente, estar ela em funcionamento há mais
de dois anos e serem seus Diretores pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício
de suas funções. Constatamos que tais requisitos foram atendidos plenamente pela
entidade acima citada, diante do que não há óbice à aprovação do projeto de lei em
tela.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridícidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n°1.467/2001 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
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Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano Batista -

Dilzon Meio - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.471/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em epígrafe visa a
declarar de utilidade pública o Centro Espírita João Batista, com sede no Município
de Santos Dumont.

Após ser publicada, vem a proposição a este órgão colegiado para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em análise está subordinada às normas previstas na Lei n° 12.972, de

27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de utilidade pública e cujo art. 1°
estabelece que podem ser declaradas de utilidade pública as entidades que
comprovarem possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois
anos e serem seus Diretores pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas
funções.

Ao examinar os documentos anexados ao processo, verificamos que o referido
Centro preenche os requisitos previstos na legislação, razão pela qual não
encontramos óbice à tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n°1.471!200' na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista - Agostinho

Silveira - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TUR}40 ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.474/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em epígrafe visa a declarar
de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Menor Creche Mãe Jovelina, com
sede no Município de Ipaba.

Publicada em 5/4/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar de
seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe o art. 102,111, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei sob comento da declaração da utilidade pública da referida

Fundação, entidade de direito privado, que provou ter personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos e ter em sua diretoria pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções, estando, assim, conforme determina a
Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a matéria.
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Por não contrariar preceitos constitucionais e legais, não encontramos óbice à

trarnitação da matéria nesta Casa Legislativa.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
Projeto de Lei n° 1.474/2001 na forma original.

Sala das Comissões. 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende. Presidente - Dilzon Melo, relator - Emano Batista - Sávio Souza

Cruz.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.306/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Cunha, a proposição em epígrafe prevê a realização
da Semana de Conservação Escolar no Calendário da Secretaria de Estado da
Educação.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 1°/12/2000, foi a matéria distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
Nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188 do Regimento Interno, vem a
proposição a esta Comissão para receber parecer quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo determina à Secretaria de Estado de Educação a

obrigação de prever, anualmente, a realização da Semana de Conservação Escolar nos
estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, quando deverão ser realizadas
nas escolas atividades relativas à manutenção e reconstituição do patrimônio escolar,
com a participação de alunos regulannente matriculados, professores, funcionários e
familiares. Determina ainda que os dias em que se realizarão as atividades devem ser
tratados como dias letivos, de freqüência obrigatória; que a escola deverá promover,
durante o ano letivo, eventos para angariar materiais para a promoção da Semana da
Conservação Escolar; e que esta deverá ser realizada antes do encerramento oficial do
quarto bimestre do ano letivo.

A Constituição da República, no seu art. 24, IX, dispõe que compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, ensino e
desporto. Por força do § 1° do art. 24, no âmbito da legislação concorrente, à União
compete editar as normas gerais, e aos Estados e municípios, suplementar a legislação
federal, adaptando os princípios, as bases e as diretrizes às peculiaridades regionais.

No exercício da sua competência, a União editou a Lei Federal n° 9.394, de
20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e confere às
escolas ampla liberdade de organização pedagógica e de administração.

O projeto de lei em estudo, ao prever a destinação de uma semana do ano letivo
para a realização de atividades voltadas à manutenção e reconstituição do patrimônio
escolar, reafirma a importância da contribuição da escola para a formação de crianças
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e adolescentes. A educação para a cidadania é mais eficaz quando inclui
experiências que propiciam ao educando vivenciar sua capacidade de interferir em sua
realidade, alterando-a positivamente.

Deve-se ressaltar, entretanto, que, em seu art. 2°, a proposição obriga os professores
e funcionários das escolas, alunos matriculados e seus familiares a participarem das
atividades destinadas à manutenção e reconstituição do patrimônio da escola. No que
se refere aos alunos e familiares, a obrigação carece de suporte jurídico, embora a
Constituição da República estabeleça, em seu art. 205, que "a educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade". E preciso desvincular a gratuidade do ensino da rede pública estadual
da prestação pelos alunos ou seus familiares de serviços destinados à manutenção ou
reconstituição do patrimônio da escola.

Assim, com a finalidade de aperfeiçoar o texto original, apresentamos, ao final
deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.30612000 na forma do Substitutivo no 1, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO N°1

Cria a Semana de Conservação Escolar e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au. 1°- Fica criada a Semana de Conservação Escolar, a ser promovida anualmente

•em todos os estabelecimentos da rede oficial de ensino, com o objetivo de se
promover a recuperação do patrimônio escolar e conscientizar a comunidade da
importância de sua conservação.

Art. 2° - A Semana de Conservação Escolar incluirá:
- palestras e atividades didáticas relativas à necessidade de preservação do

patrimônio escolar;
II - atividades de manutenção e reparo do patrimônio escolar.
Parágrafo único - Participarão da Semana de Conservação Escolar os alunos,

professores e funcionários da escola e a comunidade.
Art. 3°_ A Semana de que trata esta lei será realizada antes do encerramento oficial

do quarto bimestre do ano letivo.
Parágrafo único - Os dias dedicados á Semana de Conservação Escolar serão

considerados como dias letivos, de freqüência obrigatória-
Art. 40 - A escola buscará apoio técnico e recursos da comunidade e de órgãos e

entidades do poder público para a realização da Semana de Conservação Escolar.
Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Au. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo - Sávio
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Souza Cruz - Ermano Batista - Márcio Kangussu - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.360/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, objetiva determinar

que os estabelecimentos bancários situados no Estado ofereçam assentos nas filas
especiais para os aposentados, pensionistas, gestantes e deficientes fisicos.

Distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, a proposição
obteve parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n° 1, daquela Comissão.

A seguir, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, examinando o
mérito da proposição, opinou por sua aprovação, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria, nos termos regimentais.
Fundamentação

A Lei n° 10.387, de 1992, assegura atendimento prioritário, nos estabelecimentos
bancários, às pessoas que, em virtude de sua condição física, mereçam tratamento
diferenciado.

A iniciativa apresentada vem se somar ao que dispõe a referida lei, estabelecendo a
obrigatoriedade de se oferecer, no mínimo, dez assentos para as pessoas que
aguardam atendimento nas filas especiais. Em face disso, a Comissão de Constituição
e Justiça, muito oportunamente, apresentou o Substitutivo n° 1, acrescentando dois
parágrafos ao art. 1° daquela norma, incluindo a idéia contida no projeto original e
estendendo o tratamento diferenciado aos doentes graves.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a proposição não encontra óbice à sua
aprovação, pois não acarreta aumento de despesa para os cofres públicos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.360/2001, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n°1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Rêmolo Aloise - Ivair Nogueira

- Luiz Femando Faria - .Anderson Adauto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.363/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, da Deputada Elaine Matozinhos, pretende alterar a Lei n°
12.735, de 30/12/97, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - TPVA - e da outras providências.

Publicado em 12/2/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão, para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e le galidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102,111, "a", do Re gimento Interno.
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Fundamentação

A proposta de alteração da Lei n° 12.735, de 30/12/97, objetiva inserir os ônibus de
propriedade de produtores rurais ou cooperativas agropecuárias, destinados ao
transporte de funcionários, entre os automóveis isentos do pagamento do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

Apesar de sua relevância, uma vez que procura contribuir para a diminuição dos
custos da produção agrícola, a proposta encontra óbices de natureza legal que
inviabilizam sua tramitação nesta Casa-

0 IPVA é um tributo instituído pelo Estado, nos termos do disposto no art. 155, III,
da Constituição da República, inserindo-se na órbita de competência desta Casa
Legislativa, portanto, dispor sobre as possíveis isenções e a alíquota incidente sobre a
propriedade do veiculo, bem como disciplinar a arrecadação e a distribuição do
imposto, conforme a disposição constante no art. 61,111, da Carta mineira.

Como advento da Lei Complementar n° 101, de 415/2000, entretanto, a proposta de
concessão de qualquer beneficio de natureza tributária do qual decorra renúncia de
receita deve estar acompanhada de estimativa de seu impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois seguintes, como também da
demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária ou da previsão de medidas de compensação, por meio de aumento de
receita proveniente de elevação de aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.

A proposição sob análise, conforme se observa, não atende aos comandos
instituídos pelo art. 14 da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, o que inviabiliza a
sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímõs pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.363/2001.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sávio Souza Cruz - Agostinho

Silveira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.405/2001

Comissão de Constituição de Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a
criação de programa de trabalho remunerado para detentos considerados arrimo de
família.

Publicada em 8/3/2001, a matéria foi distribuída, para exame e parecer, às
Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Nos termos do Regimento Interno, compete à Comissão de Constituição e Justiça
manifestar-se, preliminarmente, sobre os aspectos jurídico, constitucional e legal da
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proposição, o que faz neste parecer.

Fundamentação
Legislar de forma concorrente com a União sobre direito penitenciário é uma das

competências que a Constituição da República, no art. 24, reserva ao Estado,
atendidas as normas gerais prescritas em lei federal.

A Constituição do Estado de Minas Gerais, além referendar o preceito
constitucional federal, assegura, ainda, no que se refere aos presidiários, o direito ao
trabalho produtivo e remunerado, conforme dispõe expressamente no § 40 do art. 70,
que trata dos direitos e das garantias fundamentais. As normas que asseguram direitos
e garantias são de aplicabilidade imediata, nos termos do art. 50, § 10, da Constituição
Federal.

O exame e a interpretação do conjunto de dispositivos constitucionais federais e
estaduais citados nos permitem concluir que incentivar o trabalho dos presos, além de
ser uma ação de inegáveis repercussões positivas, representa também uma forma
inequívoca de se dar vigência à letra da Constituição Estadual. Entretanto, existem
várias dificuldades de ordem jurídica que podem ser listadas como entraves para que
o comando constitucional tenha efetiva aplicação. De imediato, deve-se lembrar que a
criação de programas que gerem despesa continuada, nos termos do art. 16 da Lei
Complementar n° 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, devem ser
acompanhados pela estimativa do impacto orçamentário-financeiro que a medida trará
aos cofres públicos e da declaração do ordenador de despesas de que o aumento está
em adequação orçamentária e financeira com o orçamento anual e que é compatível
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além dessas exigências, a Lei de
Responsabilidade Fiscal estabelece, ainda, no seu art. 14 que a criação de incentivos
fiscais dos quais decorra redução de receita deve ser acompanhada da projeção de
receitas complementares, que permitam a sua compensação.

Nota-se, portanto, que há, aparentemente, uma contradição no ordenamento
jurídico: de um lado, asse gura-se ao preso o direito ao trabalho remunerado; de outro,
existem dificuldades para a concretização desse direito.

Interpretar o direito implica sempre optar. No caso específico, como estamos diante
de um direito expressamente assegurado na Constituição mineira - art. 4°, § 70 - e
como os direitos e garantias são de aplicabilidade imediata, não nos parece que a
contradição deva, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, ser resolvida de
forma contrária à efetivação dos direitos. Se esse fosse o caminho adotado, estaríamos
até mesmo negando vigência ao próprio Estado democrático de direito.

Essa interpretação, no entanto, não elimina a constatação de que o projeto em
exame apresenta dificuldades, tanto no seu mérito quanto no que se refere aos
aspectos financeiros e orçamentários, que deverão ser objeto de estudo mais
aprofundado nas comissões a que foi distribuído.

E necessário que se proceda, desde já, à supressão do art. 3° do projeto, o qual
estabelece autorização para que o Executivo proceda à redução de ICMS sem a
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expressa indicação de setores beneficiados e sem o necessário levantamento do
impacto do beneficio nas receitas estaduais. Esse dispositivo, além de impreciso,
contraria de forma clara o disposto na Lei Complementar n° 101, de 2000.

Feita essa ressalva, no âmbito das atribuições desta Comissão, opinamos
favoravelmente ao projeto, que, por não dispor sobre matéria que se inclui
expressamente na esfera da iniciativa de outros Poderes, conforme dispõe o art. 66 da
Carta mineira, não apresenta, quanto a esse aspecto, problemas de ordem
constitucional.

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

do Projeto de Lei ri' 1.40512001 com a Emenda n° 1, que apresentamos a seguir.
EMENDA N°1

Suprima-se o art. 3° da proposição.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio Kangussu -

Sebastião Costa - Dilzon Meio - Ermano Batista - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.42312001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em análise institui o
Centro de Orientação e Apoio aos Inventores - COM - no Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 151312001, foi o projeto distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

-	Fundamentação
O projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de

Orientação e Apoio aos Inventores do Estado de Minas Gerais - COM -, com o
objetivo de proporcionar assistência aos inventores e suas criações. Dispõe, ainda, que
o Centro usará como estrutura a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e que as
despesas decorrentes da implantação desse projeto correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias do orçamento vigente.

Primeiramente, ressalte-se que o projeto fere dispositivos da Constituição Estadual,
que determina, em seu art. 66, JIl, "f'. que é matéria de competência privativa do
Governador do Estado a organização dos órgãos da administração pública.

Ademais, o projeto prevê a criação de tal órgão no âmbito da Secretaria de Estado
da Ciência e Tecnologia, interferindo na seara de discricionariedade do Poder
Executivo. A propósito, a Constituição do Estado, em seu art. 90, inciso XIV,
estabelece que é "atribuição privativa do Governador dispor, na forma da lei, sobre a
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organização e a atividade do Poder Executivo".

Observe-se, ainda, que a criação de ór gãos pressupõe a criação de funções e cargos
específicos. Entretanto, o art. 66, III. "b", da Constituição do Estado estabelece
também como competência privativa do Governador a iniciativa de matérias que
envolvam a criação de cargo e função públicos da administração direta, autárquica e
fiindacional e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei
de Diretrizes Orçamentária.

Dessa forma, há que se notar que, embora a criação, a transformação e a extinção de
órgãos e de cargos públicos devam obrigatoriamente passar pela aprovação da
Assembléia Legislativa, como dispõe o art. 61, VIII, da Carta mineira, tal matéria é de
iniciativa privativa do Governador do Estado, a quem a Constituição atribui a
organização do Poder Executivo. Entretanto, tendo-se em vista a nobre pretensão do
autor, recorremos ao art. 70, § 2° da Constituição do Estado que prevê que a sanção
expressa ou tácita do Governador supre o vício de iniciativa do Poder Executivo.
Entretanto, tendo-se em vista a nobre pretensão do autor, recorremos ao art. 70, § 2°,
da Constituição do Estado, que prevê que a sanção expressa ou tácita do Governador
supre o vício de iniciativa do Poder Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.423/01.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista. relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Hermeto - Sávio Souza Cruz (voto contrário) - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.433/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei era 	institui
programa de combate à evasão escolar no ensino fundamental do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 16/2/2001, foi o projeto distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia.
Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade.
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III. "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Estadual

de Combate à Evasão Escolar no Ensino Fundamental, com o objetivo de garantir a
permanência na escola dos alunos que estejam cursando esse nível de ensino.

Primeiramente, cumpre-nos salientar que a Constituição Federal consagrou a
educação como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo o ensino ser
ministrado com base no princípio da permanência na escola. Quanto ao ensino
fundamental, a Constituição estabelece que constitui modalidade de ensino
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obrigatória e gratuita, devendo o poder público fazer o recenseamento e a
chamada dos educandos e zelar, junto aos pais ou responsáveis, por sua freqüência à
escola.

Dessa forma, nota-se que a própria Constituição Federal, ao tratar do ensino
fundamental, já previu que assegurar a permanência dos alunos na escola é obngação
do poder público, tendo-se em vista que esse nível de ensino é a base para o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Ressalte-se ainda que o art. 24 da Constituição Federal confere competência
concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar concorrentemente
sobre educação e ensino e que a Constituição do Estado prevê, em seu art. 198, XVI,
que o poder público garantirá ao educando, no ensino fundamental, programas
suplementares de fornecimento de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.43312001.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio - Márcio

Kangussu - Agostinho Silveira - Sávio Souza Cruz (voto contrário).
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.463/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Pedro Pinduca, o projeto de lei em epígrafe cria o
Programa de Aproveitamento de Produto Alimentício Não Comercializado -
PAPANC - e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 31/3/2001, foi a matéria distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos do art. 102,111. c/c o art. 188, do
Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise cria o Programa de Aproveitamento de Produtos

Alimentícios Não Comercializados - PAPANC - com o objetivo de promover a
distribuição gratuita, para as pessoas necessitadas, dos produtos hortifrutigranjeiros
não comercializados nos estabelecimentos comerciais. Estabelece que a coordenação
será da Secretaria de Estado do Trabalho. da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, com a colaboração da Secretaria de Estado da Saúde; e detennina, ainda,
a divulgação periódica, pelo Estado, por meio de seus órgãos de comunicação, da
relação dos integrantes do Programa.

A participação no Programa dependerá de habilitação voluntária, mediante termo de
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adesão entre o Estado e produtores rurais, centros de abastecimento e
estabelecimentos comerciais, individualmente ou por intermédio de seus sindicatos ou
associações, cooperativas e outras organizações, governamentais ou não. Os
municípios também poderão participar por meio de ações complementares. O projeto
prevê ainda que o Poder Executivo celebrará convénios com os órgãos e entidades
que aderirem ao Programa, objetivando operacionalizar a distribuição dos produtos
alimentícios. Por fim, os participantes do PAPANC serão identificados por unia placa
ou painel colocados em local visível.

A organização de um estado democrático de direito tem como um de seus
princípios fundamentais a separação dos Poderes de forma independente e harmônica,
baseada na divisão de funções. Predominantemente, cabe ao Poder Legislativo
legislar e fiscalizar o Poder Executivo, ao qual competem as atividades
administrativas.

A proposição em exame cria um programa para o Poder Executivo, mas a
elaboração e a execução de plano ou programa de governo são atividades
eminentemente administrativas, inseridas no rol de competência do Poder Executivo,
e podem prescindir de previsão legal.

O Supremo Tribunal Federal entende que o Poder Legislativo não possui
competência para criar programas de governo, como indica a decisão de questão de
ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n°224 (ADIQO 224/RJ), publicada no
"Diário do Judiciário" de 2/12/94, que decidiu não ser pertinente a edição de lei
específica criando programa, ressalvados os casos expressamente previstos na
Constituição.

O Poder Legislativo também não possui competência para editar norma legal
autorizando o Poder Executivo a celebrar convênios. Essa prerrogativa,
eminentemente administrativa, pertence ao Poder Executivo, como determina a
Constituição do Estado, em seu art 90, XVI. Nesse sentido, o Supremo Tribunal
Federal, na ADIN 165, acórdão publicado em 26/12/97, declarou a
inconstitucionalidade de dispositivo da Carta mineira, que previa a autorização do
Poder Legislativo para a celebração de convênio pelo Governador do Estado com
entidade de direito público ou privado.

Ademais, o projeto em estudo ofende o inciso IV do art. 1° e o art. 170 da
Constituição da República, que impõem o respeito à livre iniciativa como fundamento
da nossa federação e princípio da ordem econômica. O Estado não pode interferir em
relações civis de direito privado, criando, por meio de norma legal, obrigações para
produtores rurais e estabelecimentos comerciais.

Por outro lado, temos conhecimento de que, desde 1997, nosso Estado desenvolve o
Programa Vitasopa, que pasteuriza os excedentes de comercialização da Central de
Abastecimento do Estado de Minas Gerais - CEASA-MG. Os excedentes com
capacidade nutritiva são esterilizados e triturados, transformando-se em urna pasta
que, ao ser aquecida com á2ua, dá origem a urna nutritiva sopa. Mesmo com a recente
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federalizarão da CEASA-MG, o Programa Vitasopa continua e, atualmente, são
produzidos 24 mil quilos de alimento pasteurizado, distribuídos a entidades carentes
previamente cadastradas pelo SERVAS, com apoio do DER-MG.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.46312001.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001 -
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista. relator - Sávio Souza Cruz - Márcio

Kangussu - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.485/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei sob comento tem por
escopo dar nova redação ao art. 10 da Lei n° 13.083, de 30/12198, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Divinópolis o imóvel que especifica.

Publicada a matéria em 71412001, é encaminhada a esta Comissão para exame
preliminar quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme expõe o art.
102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposta de dar nova redação ao art. 1' da Lei n° 13.083, de 30/12/98, que

autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Divinópolis. A iniciativa
da matéria se justifica pois constatou-se, quando de sua análise, irregularidade no que
diz respeito à área do imóvel cuja transferência consta na referida lei autorizatrva. A
continuar a área inserta no art. 1°, que se quer alterar, restaria ao Estado, quando da
transferência de domínio do bem para o município, uma parte do imóvel que não
poderia ser utilizada para outro fim, pois qualquer uso que dela se fizesse iria
interferir no funcionamento da Câmara Municipal, que lá funciona.

A autorização legislativa , "in casu", decorre da necessidade de se conferir validade
aos atos do administrador público tendentes a fazer transferência de patrimônio
público. Um projeto de lei dessa natureza é imprescindível para que o Estado possa
realizar o contrato de doação pretendida, o que é exigido pela Lei Federal n° 8.666, de
21/6/93. Norma de igual teor também está inscrita na Carta mineira. Há de se
ressalvar, porém, que a autorização do parlamento está subordinada à existência de
interesse público devidamente justificado, o que foi verificado, após acurada análise.

Assim sendo, não encontramos óbice constitucional ou legal à tramitação do projeto
em causa.

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

do Projeto de Lei n° 1.485/2001 na forma original.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Meio - Ermano
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Batista - Sávio Souza Cruz.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 25/4/2001, a seguinte comunicação:
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Diva Souto Gontijo,

ocorrido em 19/4/2001, em Divinópolis. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III. "b" a "d". do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com as empresas mineiras que se destacaram no Concurso de

Café Gourmets Cafés do Brasil (Requerimento n° 1.882/2001, da Comissão de
Política Agropecuária);

de congratulações com o Procurador-Geral de Justiça do Estado pela criação do
Grupo Especial de Proteção à APA - Sul RMBH (Requerimento n° 2.041/2001, do
Deputado Dalino Ribeiro Silva);

de congratulações com o Pc. Gabriel Teixeira Neves por seus 50 anos de sacerdócio
(Requerimento n°2.074/2001, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Coordenador-Geral do Projeto Manuelzão pela passagem
do quarto aniversário desse programa (Requerimento n° 2.077/2001, do Deputado
Cabo Morais);

de congratulações com o jornalista Angelo Oswaldo de Araújo Santos pelo
recebimento da Medalha de l'Ordre dos Arts et des Lettres (Requerimento n°
2.081/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Poço Fundo pelo transcurso do 1010
aniversário desse município (Requerimento n° 2.083/2001, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira);

de pesar pelo falecimento do Sr. Ronaldo de Paiva Carrara (Requerimento n°
2.089/2001, do Deputado Ambrósio Pinto).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE ABRIL DE 2001

ATAS

ATA DA 236 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/4/2001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Márcio Kangussu e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 1' Fase (Expediente): Ata - T Fase
(Grande Expediente): - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.513 a
1.51612001 - Requerimentos n°s 2.154 a 2.165/2001 - Requerimentos dos Deputados
Fábio Avelar, Dalmo Ribeiro Silva e Agostinho Silveira - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Transporte, de Direitos Humanos, de Assuntos
Municipais e de Defesa do Consumidor e do Deputado Marco Régis - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento Rodrigues, Márcio Cunha, Amilcar
Martins.Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro Silva - Registro de presença - 2 Parte
(Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Agostinho Silveira; deferimento - Questões de ordem; chamada para recomposição de
quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista
de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira
- José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca
- Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h15min, a lista de

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

l' Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado Márcio Kangussu, 2°- Secretário "ad hoc", procede á leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - Não havendo correspondência a ser
lida, a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.513/2001

Dispõe sobre o fornecimento gratuito de medicamentos e insumos destinados ao
tratamento e controle da diabetes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurada a distribuição gratuita de medicamentos e insumos

destinados ao tratamento e controle aos diabéticos carentes residentes no Estado de
Minas Gerais.

Parágrafo único - Consideram-se pessoas carentes aquelas cuja renda familiar seja
igual ou inferior a três salários mínimos.

Art. 2° - Para efeito desta lei, a "cesta básica" de medicamentos e insumos, a ser
distribuída nas unidades de saúde pública do Estado, compreende os seguintes itens:

- insulina;
II - antidiabéticos orais;
III - reagentes para exames;
IV - seringas para aplicação de insulina;
V - fitas reagentes;
VI - adoçantes dietéticos;
VII - material de informação e orientação e educativo para o acompanhamento e

controle da doença.
Mi. 3° - As despesas decorrentes da implementação desta lei constarão na dotação

orçamentária da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Minas Gerais.
Art. 40 - Fica autorizado o Estado a celebrar convênios para atender ao disposto

nesta lei.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2001.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: E extremamente expressivo o número de diabéticos no Estado de

Minas Gerais, boa parte dos quais carece de assistência governamental para fazer face
ao tratamento que necessitam para sua sobrevivência. 0 elevado custo dos
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medicamentos e insumos não cabe no orçamento das famílias alvo desta lei,
levando os pacientes ao tratamento inadequado e à morte.

Considerando que a saúde é uru direito do povo e dever do Estado, entendemos que
o programa proposto deve ser implementado urgentemente.

A aprovação deste projeto de lei, com certeza, ajudará a resgatar parte de dívida
social e atenderá as vítimas de uma enfermidade crescente, perfeitamente controlável.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.514/2001
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conceição das

Alagoas o imóvel de propriedade do Estado, constituído por um terreno com área de
3.080m' (três mil e oitenta metros quadrados), situado nesse município, na R.
Quintino Bocaiúva, stn°, registrado sob o n° 4.165, às fis. 38v139 do livro 3-G de
Transcrições das Transmissões, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Conceição das Alagoas.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção da sede do
Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente; à construção de oficina e à
implantação de horta comunitária para recuperação de menores abandonados e
infratores.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2001.
Anderson Adauto
Justificação: O projeto em questão objetiva seja doado ao Município de Conceição

das Alagoas imóvel de propriedade do Estado, situado na R. Quintino Bocaiúva, nesse
município.

A doação que se pretende efetivar justifica-se pela ociosidade do referido imóvel e
pelo interesse do município em construir ali a sede do Conselho Tutelar da Criança e
do Adolescente.

Em 1961, quando o Estado recebeu o imóvel do município na condição de
donatário, comprometeu-se a erigir, no local, uma escola, o que veio a se concretizar.
Acontece que, atualmente, o bem encontra-se abandonado e danificado, sem
destinação útil para a sociedade, servindo apenas para o refúgio de desocupados e
marginais.

Por tais fatos e entendendo que o imóvel, sob o novo domínio, servirá melhor ao
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interesse coletivo ao abrigar crianças e adolescentes carentes, abandonados ou
infratores, atendendo. assim, a uma das grandes preocupações da comunidade,
devemos admitir a sua doação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.515/2001
Concede indenização especial ao ex-Deputado Jorge Carone Filho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais concederá

indenização especial ao ex-Deputado Jorge Carone Filho, no valor de R$300.000.00
(trezentos mil reais) por perdas e danos morais e materiais.

Art. 2° - As despesas decorrentes da execução desta lei serão previstas em dotação
orçamentária própria.

Art. 3°- Esta lei ente em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões. 25 de abril de 2001.
Glycon Terra Pinto
Justificação: O Deputado Jorge Carone Filho foi Vereador, Prefeito de Visconde do

Rio Branco, Deputado Estadual em 2 legislaturas conforme documentos em anexo.
Foi autor dos projetos de lei que deram origem às Leis n°s 1.947, que criou recursos

para a construção do Mineirão e do novo prédio da Assembléia Legislativa; 2.323,
que concede isenção de impostos e taxas para indústrias pioneiras; 2.449, que criou o
fundo de expansão dos serviços telefônicos, dando condições à TELEMIG, pelo
sistema de auto-financiamento, de resolver o problema de telefone no interior e na
Capital; 2.474, que equipara os vencimentos dos serviços civis e militares
aposentados e reformados aos servidores da ativa, a chamada de Lei da Paridade;
2395, que criou recursos para construção do Pronto-Socorro João XXIII, com o apoio
do Secretário de Segurança. Paulo Pinheiro Chagas; 2.462, que criou a METAMIG.
Metais de Minas Gerais S.A., que foi incorporada à CAMIG, hoje denominada
COMIG, prevendo a construção da Usina Siderúrgica no Vale do Paraopeba, hoje
denolminada AÇOMINAS.

O Deputado Jorge Carone Filho foi reeleito Deputado à Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, no pleito de 1962, pelo Partido Republicano, PR, obtendo 6.805 votos
conforme certidão expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Elegeu-se, ainda, em 1962. Prefeito Municipal de Belo Horizonte, pelo Partido
Republicano, PR, uma vez que a legislação eleitoral permitira a disputa pelas duas
vagas, que o obrigou a renunciar ao mandato de membro da ? Legislatura. Os fatos
ora narrados estão comprovados pelas anotações do livro "Deputados à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais (1947 - 1996)", editado pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Gerência-Geral de Documentação e
Informação - Belo Horizonte - 1996.
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A decisão política de Jorge Carone Filho de empossar-se como Prefeito de Belo

Horizonte, às vésperas de instituir-se um período de exceção no Pais, com o advento
do movimento de 31/3/64, causou os mais intensos transtornos na vida pública e
privada do então jovem líder política.

Segue-se depoimento do ex-Deputado Jorge Carone Filho:
"Assumi a Prefeitura de Belo Horizonte com o funcionalismo e o operariado em

greve, pois estavam com quatro meses e meio de atraso no pagamento; conversei com
a liderança e acabei com a greve. Aliás, o pagamento do funcionalismo municipal
estava em atraso há várias administrações. Mesmo com essas dificuldades, quando
reajustei os impostos e taxas no terceiro ano de governo, quando ia colocar o
pagamento do funcionalismo em dia, fui deposto, em uma madrugada, pelo Governo
do Estado. Mesmo com essas dificuldades, em 2 anos, realizei obras importantes na
cidade, em convênio como Governo Federal do Presidente João Goulart. A Prefeitura
construiu dezenas de canalizações na cidade, nas Ruas Professor Morais, Otoni,
Andaluzita, Umguai, Palmira e nas imediações do aeroporto. Iniciei as canalizações
nas Avenidas Prudente de Morais, Carlos Luz e prossegui a canalização do Cónego
Cardoso, em Santa Efigênia.

Nos setores de educação, em apenas um ano de governo, devei a matrícula do
Colégio Municipal de 400 alunos para mais de 4.000; no Colégio IMACO, de 400
alunos para mais de 4.200 alunos, o LMACO tem hoje o mesmo número de vagas que
deixei quando era Prefeito. Elevei o número de vagas no ensino primário de 5M00

para 16.000 vagas.
No setor de habitação, dei condições a milhares de famílias de ter a casa própria nos

Bairros Nova Cintra, Bela Vista, Vista Alegre, Centenário, Cinqüentenário, Betânia e
São Bernardo. Construí 80 casas populares no Bairro Rio Branco em Venda Nova.

No setor de pavimentação, asfaltei a Av. Antônio Carlos e plantei palmeiras
imperiais, pavimentei as ruas Jacuí, Niquelina, o centro do Bairro Barreiro e o de
Venda Nova, bem como o Bairro da Glória, e dezenas de quarteirões no centro da
cidade.

No setor de abastecimento de água, resolvi o problema do Bairro Santa Tereza e
Floresta, fiz a canalização do segundo braço dos Taboães em Ibirité, que hoje serve ao
Bairro Barreiro. Por intermédio da T Janer, perfurei 60 poços artesianos, sendo que
existem dois poços artesianos no lugar denominada Cercadinho; um produz 50 mil
litros por hora, e o outro 180 mil litros, consegui, com o Presidente João Goulart,
Cr53.000.000,00 para pagamento dos empreiteiros do túnel Taquaril e com o
Presidente Castelo Branco, por intermédio do seu sogro, Comandador Artur Viana,
Cr$2.000.000.000,00 para abastecer a cidade com as águas do Rio das Velhas. Os
Prefeitos Osvaldo Piemceti e Sousa Lima fizeram a distribuição da água na cidade".

Exercendo Carone a chefia do Executivo de Belo Horizonte, onde estava realizando
obras importantes para a cidade, principalmente em favor das pessoas mais carentes,
foi deposto em uma madrugada pelo Governo do Estado com o apoio das forças
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militares fora do Ato Institucional n° 1, que já tinha vencido, com o apoio de
forças militares, da Prefeitura de Belo Horizonte, obrigando os Vereadores a votar o
seu impedimento, conforme consta nas atas das duas seções legislativas. Meses
depois, Jorge Carone Filho, teve suspensos seus direitos políticos por 10 anos, de
acordo com a publicação do "Diário Oficial da União" (Seção 1 - Parte 1), página
12990. quinta-feira, 10/11/66.

O povo de Belo Horizonte e de Visconde do Rio Branco elegeu sua esposa, Nysia
Carone, Deputado Federal, que também foi cassada pelo Ato Institucional n° 5, e teve
seus direitos políticos suspensos por 10 anos, pela Junta Militar.

Jorge Carnone respondeu a 9 processos criminais, saindo livre de todos, e as suas
contas de Prefeito de Belo Horizonte foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do
Estado e pela Câmara Municipal.

No período de sua cassação, que durou 17 anos, foi obrigado a vender a sua casa na
Rua Aimorés. n° 2.450, nesta Capital, e uma fazenda que sua esposa recebeu de
herança de seu sogro Orlando Barbosa Flores, de 135 alqueires de terra à margem da
Rodovia Rio-Bahia, em Muriaé.

Um dos motivos de seu afastamento da Prefeitura foi que não ouvia o clamor
público e retirava as árvores da Av. Afonso Pena.

A declaração do Secretário de Governo, Dr. Roberto Rezende, publicada no "Minas
Gerais", "Diário do Executivo", sexta-feira. 5/2165, comprova que o Governo do
Estado foi responsável por seu afastamento e os processos que foram movidos contra
ele.

O Vereador José Lincoln Magalhães, com o apoio unânime da Câmara Municipal,
apresentou um projeto para indenizar Jorge Carone Filho dos dois anos que faltavam
para cumprir mandato de Prefeito, o qual foi sancionado pelo Prefeito Célio de
Castro.

Há de ser conferida ao Deputado Jorge Carone Filho, sob o ponto de vista também
político, uma necessária reparação por danos morais. Ela é proposta por este projeto
de lei, que, aprovado pelos parlamentares mineiros, receberá certamente a sanção do
eminente Governador Itamar Franco. Tal entendimento guarda analogia com a
indenização concedida aos Deputados Clodesmitd Riani. José Gomes Pimenta e
Sinval de Oliveira Bambirra.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento interno.

PROJETO DE LEI N°1.516,2001
Dá a denominação de Rodovia José Portes da Silva ao acesso à AMG-900, que liga

o Município de Chácara ao Bairro Filgueiras, no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica denominado Rodovia José Portes da Silva o acesso à AMG-900, que

liga o Município de Chácara ao Bairro Filgueiras, no Município de Juiz de Fora.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2001.
Paulo Pettersen
Justificação: José Portes da Silva foi concessionário da linha intermunicipal

Chácara - Juiz de Fora. Iniciou sua empresa dirigindo o primeiro ônibus e procurou,
ao longo do tempo, atender as demandas e necessidades dos usuános, superando as
dificuldades, principalmente quando as condições da estrada eram péssimas.
Procurou, também, facilitar o pagamento das passagens de vários usuários e ajudou
inúmeros estudantes que freqüentavam cursos em Juiz de Fora e não tinham
condições de arcar com as despesas de transporte.

José Portes da Silva foi sócio fundador do Chacarense Futebol Clube, atleta, árbitro
e, até, técnico. Foi, também, membro fundador da Biblioteca Municipal, colaborando
com a doação de inúmeros livros.

Pela exposição, nada mais justo do que prestar-se esta homenagem, para o que
conto com o apoio de meus pares.

- Publicado; vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1. do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
•N° 2.154/2001, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado voto de

congratulações com a Associação Comercial de Minas Gerais pelo transcurso de seu
centenário de fundação. (- A Comissão de Turismo.)

N° 2.155/2001, da Comissão de Justiça, solicitando seja enviado oficio ao
Secretário do Planejamento pedindo que informe se a criação do Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais - ITER - está de acordo com o que dispõe o art. 169 da
Constituição Federal e a Lei Complementar n° 101, de 2000, no que concerne á
criação de cargos. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.15612001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja enviada ao
Presidente da República moção de repúdio à instalação de radares nas rodovias
federais do Estado, manifestando também a preocupação da Comissão com a
implantação de medidas punitivas sem que sejam acompanhadas de campanhas
educativas. (- À Comissão de Transporte.)

N°2.15712001, da Comissão de Direitos Humanos. solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Justiça com vistas a que seja instituída a lei orgânica da Defensoria
Pública.

N°2.158/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas a que seja instituída a lei orgânica da Defensoria
Pública.

N° 2.15912001. da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja solicitada ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado a realização de auditoria nas contas
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relativas à Taxa de Segurança Pública, nos últimos quatro anos.

N° 2.160/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja solicitada à
Secretaria da Justiça a complementação da verba destinada à Penitenciária de Iraúna.

N°2.161/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada à
Secretaria da Justiça denúncia formulada pelo Sr. José Márcio de Souza.

N° 2.162/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada à
Segurança Pública denúncia formulada pela Sra. Luzia de Freitas.

N°2.163/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada à
Administração Regional da Pampulha da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
denúncia formulada pela Sra. Luzia de Freitas.

N°2.164/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao
Comandante-Geral da PMMG, ao Secretário da Segurança Pública e ao Ouvidor da
Polícia cópia de denúncia apresentada por Jorge Miguel Teodoro.

N°2.165/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada ao
Governador do Estado. ao Comandante-Geral da PMMG e ao Procurador-Geral de
Justiça do Estado cópia de denúncia apresentada pelo Sr. Marcos Flávio, Capitão
reformado da PMMG.

Do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja formulado apelo ao Presidente da
Assembléia com vistas à apresentação de projeto de resolução com o objetivo que
menciona. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado apelo ao Presidente
da Assembléia com vistas à constituição de uma comissão especial para discutir o
regulamento do Financiamento Estudantil - FIES. (- A Comissão Especial.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Agostinho Silveira.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte.
de Direitos Humanos, de Assuntos Municipais e de Defesa do Consumidor e do
Deputado Marco Régis.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos vê pela TV Assembléia, não poderia deixar de ocupar a tribuna nesta
tarde, em virtude dos fatos que ocorreram na reunião da manhã, durante a votação do
Veto Total à Proposição de Lei n° 64, que definia a questão do seguro de vida e
invalidez de policiais militares e civis, bombeiros e Agentes Penitenciários.

Sr. Presidente, passado o calor do momento, confesso estar ainda extremamente
constrangido. Não foi o Deputado Sargento Rodrigues nem a Deputada Elaine
Matozinhos nem o Deputado Cabo Morais que sofreram perda política com a votação
daquela matéria, sendo mantido o veto do Governador. Entendemos que quem perdeu
com a não-aprovação dessa matéria foi o povo de Minas Gerais.

0 projeto é de uma grandeza infinita. Quando um parlamento deixa de dar
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condições - ressalvo que apenas oito Deputados votaram a favor da manutenção -,
ou quando um parlamentar, com esse tipo de pensamento, deixa de votar uma matéria
dessa grandeza, pensamos: ou não estava atento, ou fez por picuinha, ou, às vezes -
quem sabe? -, agiu em função de um sentimento pessoal quanto à matéria que estava
tramitando.

Digo isso, Sr. Presidente, porque, na medida em que nós, parlamentares, votamos
uma matéria e temos condições de aprová-la, de dar ao servidor público, Agente
Penitenciário, policial civil e militar e bombeiro militar, tranqüilidade para exercer a
sua profissão, com certeza o fruto disso seria a melhor prestação de serviço de
segurança pública à população de Minas Gerais- Foi com esse intuito que nós, eu, a
Deputada Elaine Matozinhos e outros companheiros parlamentares de diversos
partidos, já que todos se manifestaram, estávamos querendo que os companheiros
entendessem aquele momento.

Naquela oportunidade, não tive condições de reaver a palavra, já que estávamos na
fase de declaração de voto. Aproveito, então, este momento para dizer aos
companheiros do PSDB e do PFL que, quando me referi às suas legendas, disse que
tinha feito todo um sacrifício; que estava acompanhando a tramitação do projeto
desde dezembro de 1999, quando ele chegou a esta Casa, e que tinha buscado
entendimento, pois essas Lideranças já tinham se comprometido, assim como o Líder
do Governo, pela derrubada do veto-

Acredito, sim, como disse o companheiro Deputado Amilcar Martins, que o
Governador tem a sua parcela de culpa, porque não deveria ter vetado o projeto, mas,
infelizmente, acredito, foi mal assessorado, já que o projeto, da forma como está, é
discriminatório.

Disse, há alguns dias, que o maior bem jurídico é a vida. E se o maior bem jurídico
é a vida, e se todas as leis, desde o princípio da sua criação, têm, como primeiro
objetivo, proteger a vida, entendemos que, quanto a esse projeto de lei que visa à
indenização, no caso, à integridade física e à vida do servidor público, deveríamos ter
a lucidez desses oito companheiros que faltaram na hora de dar o seu apoio.

Então, entendo que o Governador errou no momento em que vetou a matéria. Mas
entendo também que esses oito companheiros parlamentares, que deveriam ter
entendido o espírito de grandeza dessa matéria, também cometeram urna falha.

Sr. Presidente, agradeço muito o que este parlamento tem feita A Polícia Civil, a
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros ficaram durante 13 anos sem a ajuda de
ninguém. Por quê? Porque fomos alijados da Constituição de 1988, escrita logo após
o final do governo militar, que teve a duração de 21 anos, ou seja, de 1964 a 1985. Os
parlamentares de 1988, ao escrever a Constituição Federal, estavam ainda imbuídos
de um sentimento herdado dos tempos da ditadura. Com  toda razão. Muitos
Deputados sofreram os efeitos do AI-5, foram cassados; pessoas foram torturadas e
exiladas. Entendo perfeitamente que os constituintes daquela época ainda tivessem
problemas em relação ao período militar. No momento de legislar, deixaram essas
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categorias um pouco abandonadas. Mas issojá acabou. De 1988 para cá a situação
é outra. Como fomos alijados daquele processo, podemos ser presos durante 13 dias,
sem ordem judicial, sem flagrante delito, porque o nosso código de ética não foi
votado até hoje.

Por isso, estamos lutando pela isonomia, pela igualdade. Espero que os
companheiros reflitam no momento da votação. Está vindo aí o Projeto de Lei
Complementar n° 66, que diz respeito à Justiça Militar. Hoje todos os oficiais da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros perdem a patente e o posto por decisão do
Tribunal. As praças, pela administração. Isso é uma discriminação. Espero que os
nobres pares desta Casa revejam essa situação. Não queremos que um policial civil,
militar, bombeiro ou Agente Penitenciário tenha mais direitos do que qualquer outro
cidadão neste País. Quero a busca da igualdade, a igualdade com que sonhei quando
sofria os rigores do regulamento disciplinar, quando estava sendo massacrado dentro
dos quartéis e não podia sequer falar Quando estive pela primeira vez nesta Casa,
participando de reunião de comissão - apesar de haver sido convidado pelos
Deputados -, fui punido •com três dias de prisão. Estou falando do tratamento
isonómico, da busca pela justiça e pela igualdade.

Farei uma referência ao companheiro Ermano Batista, que deve ter cometido um
equívoco ao pronunciar aquelas palavras. Em nenhum momento da minha vida serei
capaz de ocupar esta tribuna ou qualquer microfone desta Casa para dirigir-me apenas
à platéia. Ao ocupar esta tribuna, as minhas palavras saem do fiando do coração. Sou
uma pessoa que vem de uma família humilde, um trabalhador da Polícia Militar
durante 15 anos. Nunca farei isso na minha vida. Faço questão de me policiar sempre.
Não faço nenhum tipo de discurso somente para a platéia. Deputado Ennano Batista,
sei que V. Exa. não afirmou isso, mas disse que parecia. Portanto, devemos esclarecer
os fatos. Tenho um grande respeito por V. Exa.. sei que é um Deputado competente -
aprenderei muito ainda com V. Exa. - e um jurista respeitado, que prestará relevantes
trabalhos à Comissão de Justiça-

Mas isso é bom, porque passamos a aprender. Estou apenas no primeiro mandato,
sou humilde e tenho boa-vontade e muita saúde para aprender, mas tenho que dizer
que não posso aceitar que as pessoas fiquem com essa impressão a meu respeito. Em
momento algum da minha vida ocuparei esta tribuna para fazer qualquer tipo de
pronunciamento voltado para uma platéia. Falei do fundo do meu coração, e, se V.
Exas. quiserem, trarei aqui o Soldado Claíves Xavier, que, no dia 4/3/93, após uma
troca de tiros, ficou paraplégico. Vivi esse tipo de situação e sei o que é. Esse policial
ficou completamente abandonado. Citei também o caso de Viçosa, do Soldado que
caiu da laje da cadeia pública, fraturou a 12' vértebra e corre o risco de ficar
paraplégico. Foi com esse sentimento que falei, foi com o sentimento de quem viveu
o calor das mas, de quem viveu a ação policial. E sobre o Detetive assassinado,
também falei com esse tipo de sentimento.

0 Deputado Ennano Batista (em aparte) - Nobre e respeitado Deputado Sargento
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Rodrigues, conheço e louvo o comportamento de V. Exa. nesta Casa, em defesa
dos interesses da classe a que honradamente pertenceu. Entretanto, o episódio desta
manhã deixou-me um pouco chocado, não com o comportamento intencional de V.
Exa.. mas V. Exa- pareceu um inocente útil ao projeto do Governo do Estado de
manter aquele veto. Havia uma combinação para aprovar, a bancada do meu partido e
também a do PFL. V. Exa., inadvertidamente, dava a entender que havíamos rompido
o compromisso. Isso não aconteceu, porque, desde o início, antes de qualquer acordo,
posicionamo-nos contra o veto do Governador, o que vai acontecer também com
relação a outros vetos, como o apresentado à lei de organização judiciária, como o
veto ao projeto do Deputado Paulo Piau relativo à universidade. Então, quando V.
Exa. condenou o parlamento como um todo, senti que V. Exa., naquele momento,
impensadamente, inadvertidamente, estava colocando as praças contra os Deputados.
Ainda que votando contra o veto do Governador, contra a insanidade do Governador,
contra a insensibilidade do Governador para com o interior, temos amigos também,
conhecemos esse pessoal e seríamos tratados como inimigos da classe. Foi somente
com essa intenção. Elogio e louvo o comportamento de V. Exa, mas entendo que V.
Exa., tanto quanto a Deputada Elaine Matozinhos, que ficaram revoltados, foram
inocentes úteis num processo que culminou em uma votação já programada pelo
Governador, com 42 parlamentares, sendo dificílimo rejeitar qualquer veto com
menos de 55 parlamentares nesta Casa. Foi somente nesse sentido.

Quanto ao seu comportamento, V. Exa. é um defensor intransigente, respeitoso,
competente, dedicado, aguerrido. Louvo o seu comportamento e continuo honrando.
Muito obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)* - Nobre Deputado Sargento
Rodrigues, companheiro de bancada, queria dizer que, realmente, no calor do
acontecimento, não agradecemos aqui aos 34 Deputados que honraram o
compromisso e votaram pela rejeição ao veto do Governador.

Com muita profundidade, como Delegada de Polícia, analiso e entendo a fala do
nobre Deputado e grande jurista Ennano Batista, quando argúi se não nos prestamos a
ser inocentes úteis e imaturos naquela votação com apenas 43 Deputados presentes,
acreditando realmente que o acordo seria cumprido.

Quero, neste momento - tenho certeza de que é esse o seu sentimento e de toda a
Bancada do PSB -, agradecer aos 34 Deputados que entenderam o que realmente
representa a família e o policial. Agradecemos também o empenho do Líder do
Governo, Deputado António Andrade.

Estamos indo para a reunião do Colégio de Líderes e esperamos que esta Casa,
onde tudo aconteceu, encontre um mecanismo para que possamos fazer jus às nossas
polícias e aos Agentes Penitenciários. Repito o que já disse algumas vezes: o homem
em apuros clama por Deus e chama a polícia. Quando passa o apuro, ele se esquece
de Deus e amaldiçoa a policia.

Sabemos quão discriminados somos e as dificuldades que encontramos para levar
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os nossos pleitos até o final e ser vitoriosos. Muito obrigada.

Agradeço as palavras da nobre companheira e minha Líder de bancada, Deputada
Elaine Matozinhos. Essa discriminação. Deputada, um dia acabará. Assim como
vários Deputados já foram discriminados ao longo do tempo, talvez por não ser filho
de aristocrata ou não ter sangue azul, isso passará e será pesado nas próximas
votações. Entendo que isso faz parte do processo democrático. Agradeço ainda os 34
votos que tivemos. Tenho certeza de que o companheiro João Paulo, desde o primeiro
momento, votou conosco.

Volto a repetir, Sr. Presidente, em momento algum de minha vida, não somente
enquanto Deputado, mas também como Policial Militar que fui por 15 anos e pai de
família que sou, farei qualquer coisa para a platéia. Isso não faz parte do meu caráter e
da minha personalidade, porque sou urna pessoa firme de caráter e tenho as minhas
convicções.

Por tudo isso. Sr. Presidente, encarecemos aos nobres companheiros que não se
esqueçam do Veto à Proposição de Lei n° 66, porque teremos oportunidade de fazer a
correção de uma outra grande injustiça que acontece hoje com os Policiais Militares.
Bombeiros e, em especial, os Praças.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, o motivo que me traz a esta tribuna é, em primeiro lugar, destacar a visita
que recebemos dos companheiros do setor do "trade" de turismo de Minas. Está
conosco o Nélson Cunha, Presidente do Sindicato das Empresas de Promoção de
Eventos - SINDIPROM -, o César Viana, que é o Presidente da Associação Brasileira
de Indústrias de Hotéis ABIH -, e o Paulo César Boechat, até então Presidente da
ABJH. Houve um acordo entre eles, e o César assume agora. Mas o Paulo César não
fica livre de continuar contribuindo com o "trade", por meio do Belo Horizonte
Conventions & Visitors Bureau, cuja Presidência ocupa.

Sr. Presidente, estão aqui fazendo uma visita à Comissão de Turismo. Aliás,
acabam de chegar os Deputados Fábio Avelar, Gil Pereira e Maria Olívia. Estão
convidando a Comissão e a todos nós Deputados - e também o Deputado João Pinto
Ribeiro - ,para o II Fórum de Turismo de Eventos e Negócios, que vai acontecer entre
os dias 2 e 5 de maio. no Minascentro. A abertura oficial do evento será no Palácio
das Artes, onde teremos a conferência "Brasil, um Mundo de Oportunidades para o
Turismo de Eventos", com a presença do nosso Ministro dos Esportes, Deputado
Carlos Melles.

Sr. Presidente, ainda na quinta-feira, às 10h30min, haverá o painel "O Mercado de
Eventos no Brasil e sua Cadeia Produtiva - Gestão de Espaços para Eventos", com o
palestrante Moacir Lopes Gouveia, Presidente da ABRAS. Ainda no mesmo dia 3. às
14h30min, o tema será "A Importância dos Eventos na Ocupação da Rede Hoteleira -
Sinergia", com o palestrante Joaquim Rodrigues. Superintendente da Rede de Hotéis
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Olhon, que, sem dúvida alguma, é um dos temas que vai gerar uma discussão
muito grande.

As 1 6h3Omin. haverá a conferência sobre a captação de eventos, com o palestrante
Raimundo Péres, Diretor Executivo do Iguaçu. Sabemos da importância de Belo
Horizonte captar mais eventos para a cidade. Para se ter uma idéia, um evento em
Belo Horizonte, para mil pessoas, durante quatro dias, gera divisas da ordem de
R$1.000.000,00, que são deixados em nossa hotelaria, em transportes, alimentação.
Então, gerar mais eventos para Belo Horizonte e para Minas Gerais, sem dúvida
alguma, tem que ser uma busca de todos nós que somos simpatizantes do "trade" ou
que estamos nele diretamente envolvidos.

Sr. Presidente, chamo a atenção para o painel que haverá na sexta-feira, para o qual
estamos sendo especialmente convidados. Trata-se do painel sobre as políticas de
incentivo ao turismo de eventos para Minas Gerais. Sabemos que Belo Horizonte é
extremamente vocacionada para o chamado turismo de negócios, em função de nossa
cidade não possuir praias e determinados atrativos. Por ser unia cidade onde há uma
economia sem dúvida pujante, Belo Horizonte tem uma vocação maior para o turismo
de negócios. E de fundamental importância que os parlamentares possam participar
desse painel, para provocarmos esses debates e mostrarmos a importância de Minas e
Belo Horizonte estarem atentos a essas questões.

Sr. Presidente, chamo a atenção para a questão específica do crescimento do
turismo de negócios no mundo e especialmente em Minas Gerais. E aí sim,
principalmente em Belo Horizonte. Guimarães Rosa já nos lembra que as Minas são
várias; são muitas. Hoje sabemos das diferenças existentes. A Minas do Norte é
diferente da Minas do vale do Jequitinhonha, que, por sua vez, é diferente da Minas
da região central, que, por sua vez, é diferente da Minas do Sul. Exatamente esse
contraste, essas condições é que fazem de Minas Gerais uma grande oportunidade do
setor turistico, especialmente no setor de turismo de negócios.

Tenho alguns dados que gostaria de passar aos Deputados. Um exemplo do turismo
de negócios acontece na hotelaria. Até há pouco tempo, um centro de convenções era
considerado um subproduto para um hotel. Em primeiro lugar, vinha a hospedagem;
em seguida, a alimentação. Atualmente, é muito difícil um hotel ser construído sem
que haja um espaço adequado para abrigar os eventos.

Esse é o grande problema de Belo Horizonte. Vejo o Deputado Amilcar Martins,
que também conosco sempre lutou nessa área. No passado, no Governo Azeredo,
conseguimos construir dois pavilhões. Um deles é o de feiras, no Parque da
Gameleira, que, sem dúvida alguma, foi o grande objetivo do "trade" de turismo
durante muito tempo.

Precisamos complementá-lo, ampliá-lo. Sabemos hoje que conviver apenas com o
espaço do Minascentro é muito pouco para a Capital mineira, é muito pouco para
Minas Gerais. Isso tem de ser uma perseguição constante.

Aproveitaria também para relatar alguns números importantes. A indústria de
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turismo no Brasil teve US$38.000.000.000,00 de faturamento direto e indireto.
Veja que coisa importante para o Brasil; R$7.000.000M00,00 de impostos gerados
com a indústria do turismo; R$3.600.000.000,00 de ingresso de divisas; 5 milhões de
empregos, felizmente crescentes; 4.800.000 turistas estrangeiros; 32 milhões de
turistas domésticos. Mas, infelizmente, comparado a outros países, pelo tamanho, pela
oportunidade, pela riqueza e beleza deste país, ainda é muito pouco. Podemos e
devemos estimular muito mais. Em 1999, o faturamento do turismo brasileiro foi de
R54.400.000.000,00, 20% a mais que 1998. Isso mostra que estamos num crescente.
Estamos no 20° lugar no "rankin g" mundial. Isso é que não dá para entender, O
Brasil, como um país continental, com todas as suas belezas e características, não
pode conviver com esses números, que achamos ainda tímidos em função do seu
potencial. Em primeiro lugar, estão os Estados Unidos, com um faturamento de
US573.000.000.000,00. A Argentina tem um faturamento de R$5.260.000.000,00.
Imaginem a Argentina hoje, passando por esses problemas. Mesmo assim, no ano
passado, faturou mais que este imenso pais.

Estudos da Organização Mundial de Turismo - OMT - e do World Travei Turism
Convency apontam o turismo como o setor da economia mundial que mais tem
crescido nos últimos dez anos. Isso é verdade Chamo a atenção para o que acontece
em Minas Gerais hoje. Todos nós, do "trade" do turismo, quer como parlamentares,
quer como empresários, estimulamos muito a criação de uma secretaria estadual de
turismo Felizmente, no Governo Itamar Franco, conseguimos isso. Hoje temos o
nosso ex-Deputado Manoel Costa como Secretário do Turismo. Ele tem feito um bom
trabalho à frente da Secretaria, organizando-a, dotando-a de condições para que
possamos desenvolver o turismo em Minas Gerais. Vejo aqui o Deputado Doutor
Viana, que é da nossa querida cidade de Curvelo. Que manancial tem aquela região de
Curvelol Sem dúvida, pode atrair muitos turistas. Precisamos ter infra-estrutura
adequada, estimular cada vez mais encontros da rede hoteleira, enfim, produzir
realmente para que esses locais possam ter estrutura para receber e estimular a
economia turística.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Márcio
Cunha. Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento. Vejo que não poderíamos
permanecer silentes, porque o assunto. realmente, nos interessa e anima.

Temos dois segmentos importantíssimos no cenário estadual e nacional. No
estadual, temos o eminente Secretário Manoel Costa, como bem disse V. Exa. A Pasta
está muito mais fortalecida pela competência que tem Manoel Costa e sua equipe. Há
poucos meses, foram a todas as regiões de Minas Gerais, implantando oficinas de
turismo, destinadas a detectar as necessidades junto à rede hoteleira, a verificar as
estradas, enfim, a infra-estrutura.

Com esse ordenamento sério do turismo que o Governador Itamar Franco está
buscando, temos respaldo para enaltecer o Ministro Carlos Melles, grande mineiro.
que tem se dedicado extraordinariamente à sua Pasta. No sábado passado, estivemos
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representando este parlamento na cidade paulista de Itapira, onde S. Exa. esteve,
implantando um complexo hoteleiro, em parceria com a Prefeitura da cidade.

Aproveitando o ensejo, lembro que, modestamente, apresentei a esta Casa um
projeto de lei, em tramitação nas comissões, buscando criar a Semana do Turismo.
Visamos à divulgação não somente junto às escolas, mas também junto a toda a
comunidade, para saber que parcela de apoio poderá oferecer ao turista.

Assim, parabenizo V. Exa.; tenho certeza de que Minas, que "são muitas", tem
condições de oferecer aos turistas do País e do mundo o que esse chão abençoado
possui de melhor. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Cunha* - Agradeço ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, da
cidade de Ouro Fino, que também é tão atrativa.

Sr. Presidente, quero confirmar a presença, entre nós, de Nelson Cunha, Paulo
Boechat e César Viana, que aqui estão para convidar a Comissão de Turismo e todos
os Deputados para o II Fórum de Turismo de Eventos e Negócios e o II Encontro
Mineiro de Meios de Hospedagem. Tive a oportunidade de participar do primeiro
fórum, de fundamental importância, pois a sociedade espera que nós, Deputados,
estimulemos, cada vez mais, esses eventos e a participação e discussão do poder
público. O turismo é unia das grandes alternativas para Minas e para o Brasil, pois
pode alavancar a economia e praticar a justiça social.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Gostaria de cumprimentar V. Exa. pelo
pronunciamento e todos que nos visitam e de falar sobre a importância desse fórum
para Minas Gerais e, em especial, para Belo Horizonte. Como V. Exa., sou desta
cidade e posso dar o testemunho de que, como Vereador e como Deputado, sempre
manifestou sua preocupação com o turismo e a cultura.

Ressalto a importância da realização desse fórum, que é a grande vocação de Belo
Horizonte: o turismo de eventos e negócios. Minas Gerais tem grande vocação para
atividades turísticas, tendo à frente um bom Secretário.

Como Deputado da Oposição, não tenho dificuldade de falar sobre a importância e
a seriedade do trabalho do Secretário Manoel Costa, em parceria com o Governo
Federal, como bem lembraram V. Exa. e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o qual tem
à frente da Pasta do Turismo o Ministro Carlos MelIes, mineiro de São Sebastião do
Paraíso, interessado em promover e ajudar Minas Gerais nessa atividade. Parabéns a
V. Exa. e aos promotores do evento. Estarei lá para prestigiá-lo.

O Deputado Márcio Cunha* - Agradeço o aparte de V. Exa. Mais uma vez, registro,
com muita alegria e reconhecimento, o trabalho do ilustre Deputado Amilcar Martins,
que foi Vereador, Presidente da Câmara e Secretário de Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, discutirei uma

questão que foi, até agora, mal explicada e mal exposta por alguns Deputados e
agentes políticos. E necessário de um esclarecimento cabal e definitivo à população
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de Minas Gerais e, particularmente, à da Região Metropolitana de Belo Horizonte
sobre o Programa Brasil Legal, do Governo Federal, que envolverá recursos da ordem
de US$700.000.000,00 para investimento nas regiões carentes das regiões
metropolitanas brasileiras.

O primeiro esclarecimento que se faz necessário é que esse programa está na fase
de estudos técnicos e não começou a ser implementado efetivamente. A partir desses
estudos e de informações recebidas pela equipe encarregada da implementação do
programa, que tem na chefia o ex-Governador e ex-Deputado Moreira Franco, em um
primeiro momento, anunciou-se que o programa contemplaria as Regiões
Metropolitanas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Salvador, que são os maiores
complexos de miséria do Brasil.

O segundo esclarecimento diz respeito à anunciada ausência de Belo Horizonte e de
sua região metropolitana nesse programa. Essa informação é precipitada e foi
divulgada por pessoas desinformadas ou mal-intencionadas, querendo dizer que o
Governo Federal discriminou Belo Horizonte e Minas Gerais.

Informo ao povo mineiro, ao povo da minha terra e ao povo de Belo Horizonte que,
na verdade, a ausência da nossa Capital nesse programa deve-se à omissão da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que adota uma política de isolamento, há
muitos meses. Já na campanha municipal do ano passado, o Deputado João Leite e
todos nós denunciávamos que esse isolamento era intencional. Justificavam essa
atitude, dizendo ser uma ideologia de natureza partidária, mas prejudicavam os
interesses da cidade.

Isso ocorreu em relação aos programas do metrô. O Deputado Aécio Neves,
naquela época, denunciou que nunca havia sido procurado por representantes da PBH
para discutir os interesses da cidade, solicitar que fossem colocados recursos para
Belo Horizonte no orçamento da União. A responsabilidade da não-integração de
Belo Horizonte, até este momento, neste programa, deve-se à omissão da Prefeitura.

Em nome da minha bancada e por determinação de seu Líder, Deputado Miguel
Martini, e do Líder da Minoria, Deputado João Leite, em nome dos 14 Deputados da
Bancada do PSDB, esclareço que todos se encontram preocupados com a participação
de nossa cidade nesse programa. O Deputado Miguel Martini, seguindo a orientação
da nossa bancada, encontra-se em Brasilia e esteve, hoje, em reunião com o
Presidente da Câmara Federal, Deputado Aécio Neves, e com o Coordenador do
Programa Brasil Legal, e, juntos, determinaram a participação de BH e sua região
metropolitana no Programa Brasil Legal. Trata-se de informação importante para o
povo belo-horizontino; o Deputado Miguel Martini está voltando de Brasília e dará,
ainda hoje, urna entrevista, aqui, na Assembléia Legislativa, prestando os
esclarecimentos definitivos sobre essa matéria.

Que não se use mais para exploração política, de natureza indevida, para baixarias,
a idéia de que o Governo Federal, maltratado como é pelo Governador de Minas,
tenha qualquer preconceito ou discriminação para com a nossa cidade e o nosso
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Estado. Não é verdade, e a demonstração definitiva disso é a inclusão de Belo
Horizonte e sua região metropolitana no Programa Brasil Legal. O Deputado Miguel
Martini aqui estará às 16 horas, dando uma entrevista coletiva; prestará todos os
esclarecimentos sobre essa questão e anunciará, oficialmente, o resultado de sua
reunião com o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves, e com o
Coordenador do Programa Brasil Legal, Moreira Franco, noticiando que Belo
Horizonte será, plena e amplamente, contemplada nesse Programa. Trata-se de notícia
auspiciosa para todos os mineiros.

Mais de dez Deputados desta Casa são nascidos ou votados, fundamentalmente, em
Belo Horizonte; o número de ex-Vereadores por Belo Horizonte é muito grande. Só
ex-Presidentes, somos três: os Deputados Sávio Souza Cruz, João Paulo e eu. O
envolvimento da Assembléia com Belo Horizonte é muito grande, particularmente por
parte dos Deputados que aqui nasceram, aqui fazem política, tendo imensa
consideração para com a cidade.

E com muita alegria que faço esse anúncio, em nome dos 14 Deputados da Bancada
do PSDB e seguindo a orientação dos Deputados João Leite e Miguel Martini.

O segundo assunto que gostaria de abordar é que tenho, nos últimos dias, falado
sobre a política de comunicação do Governo Itamar Franco. Ainda ontem, protestei,
de maneira veemente, contra o veto do Governador, na tentativa de repassar 25% dos
recursos de publicidade do Governo para os jornais e revistas do interior.
Infelizmente, o veto foi mantido, contra nossa vontade, apesar de esse mesmo
Governo manter anúncios da Loteria Mineira em um jornal paulista, que não circula
aqui, um verdadeiro pasquim, de quinta categoria, que só serve para o Governador
usar como tribuna para sua campanha como candidato à Presidência da República.

Fiz representação no Ministério Público sobre a campanha de 21 de abril, aquela
vergonha, em que se gastou dinheiro público, do povo de Minas, do contribuinte, para
a campanha do Governador à Presidência da República.

Tenho em mãos mais um "ldt-vergonha", do desperdício do dinheiro público,
intitulado: "Sou voluntário, sou Minas Gerais". A pretexto da comemoração do dia lo
de maio, o Governo mineiro está gastando centenas de milhares de reais do bolso do
contribuinte para fazer propaganda do Governo. No próprio anúncio: "Sou voluntário,
sou Minas Gerais", está escrito: "Aqui se constrói um pais". E o mesmo "slogan" que
o Governador usa em sua campanha para Presidente da República, que é milionária,
cheia de panfletos. Esse que está em minha mão é para estacionamento, é um grande
"show" na Praça da Estação; aqui se explicam quais conjuntos musicais estarão
participando do "show", é uma campanha de mais de R5300.000.00, dinheiro
suficiente para montar, pelo menos, sete CTIs neonatais no Estado.

Nesse "kit" do dia 1° de maio, está embutida uma publicação chamada: "Trabalho,
Minas Surpreende", propaganda de uma pessoa que já nem participa do Governo, a
ex-Secretária da SETASCAD Maria Lúcia Cardoso. Traz sete fotos da ex-Secretária e
Deputada Federal Maria Lúcia Cardoso. Todos podem ver, está aqui, em minhas
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mãos, é corno se fosse um "book" de manequim, em papel cuchê da melhor
qualidade. E um desrespeito aos trabalhadores de Minas que esse material esteja junto
com propa ganda pessoal. Isso é de responsabilidade dela e do Governador Itamar
Franco. Se ela já não é Secretária, imagino que o Governador ainda seja Governador;
que eu saiba, ele ainda não entregou oficialmente o cargo. Oficialmente, o
Governador Itamar Franco ainda responde pelos negócios de Minas.

Junto a esse "Ice' que está sendo distribuído com o convite para esse "show", vem
essa publicação altamente luxuosa, toda em papel cuchê, de propaganda pessoal da
Deputada e ex-Secretária Maria Lúcia Cardoso. Esse material está sendo distribuído
pela assessoria de imprensa do Governo de Minas. Apesar de já ter deixado a
Secretaria há algum tempo, ainda merece participar, dessa forma, da programação
oficial do Governo de Minas.

Essa vergonha tem que ser denunciada. O povo de Minas Gerais tem o direito de
saber disso. Só na primeira página, são sete fotos, mas não pára por aí.

Quero deixar registrada essa denúncia ao povo de Minas Gerais: esse é o tipo de
propaganda do Governador Itamar Franco. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs.
Deputados.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz-
0 Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da

TV Assembléia, confesso que a minha inscrição foi feita quase na correria, já nesta
reunião, durante a fala dos oradores que me antecederam.

Hoje, naquele burburinho que é próprio da vida nos gabinetes parlamentares, não
tive tempo de despachar a correspondência. Ouvindo a chamada dos Deputados pelo
serviço interno de som, desci e trouxe a pauta da minha correspondência de hoje. E,
aqui, em Plenário, na minha bancada, despachando-a, encontrei uma muito
significativa, importante, feliz não só para mmi, mas também para o Estado de Minas
Gerais; importante para quem preza os bons e dedicados administradores públicos,
aqueles que passam pela administração do Estado e atuam com lealdade, zelo,
competência, honestidade, dedicação e, sobretudo, compromisso com o interesse
público.

Trata-se. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de uma correspondência enviada pela ex-
Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais Dra. Misabel Abreu Machado Derzi.
em que faz comentários e até alude a um pronunciamento que fiz a propósito de seu
desempenho brilhante, como brilhante foi a Procuradora no exercício do cargo.

A Dra. Misabel vai me penmtii- tornar pública a sua correspondência, até porque fez
anexar relatórios que têm a ver com o episódio que motivou o seu pedido de
exoneração. A carta vem datada do dia 23/4/2001. (- Lê:)

"Caríssimo Deputado e amigo Sávio, no dia 27 de março do ano em curso,
pronunciou-se V. Exa., no Plenário da Assembléia Le gislativa do Estado de Minas
Gerais, sobre o episódio da licitação da CEMIG, que resultou no meu afastamento do
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cargo de Procuradora-Geral do Estado-"

Lembro-me bem de que, naquele dia, eu interrompia um período de afastamento
desta Casa por motivo médico, já de conhecimento público. Após aquela interrupção -
que esperava fosse o término do período de suspensão da minha presença na
Assembléia -, tive de voltar ao repouso até que estivesse novamente em condições de
assumir com plenitude as minhas atribuições como Deputado Estadual. (- Lê:)

"As suas palavras jamais me sairão da memória, nem do coração, por terem
representado apoio irrestrito, manifestado de forma sincera, antes que sobre a questão
se pronunciasse o Ministério Público. Naquela ocasião, as suas palavras também
denunciaram a inegável afinidade que sempre nos uniu no Poder Executivo, enquanto
V. Exa. desempenhou as funções de Secretário de Estado. A defesa intransigente da
liberdade, do federalismo, o apreço à causa pública, às coisas do Estado ou da Nação
e o amor pela justiça, pela retidão e pela ética são a sua marca característica e
explicam a nossa natural inclinação pelas mesmas ações e pelos mesmos ideais. Não
tenho dúvida de que aqueles mesmos princípios moveram o seu pronunciamento, a
demonstrar que políticos incorruptíveis, como é o caso de V. Exa., e na medida em
que o são, são destemidos e sabem combater a injustiça e fazer política de forma
ética."

Vem um registro que merece ser eternizado nos anais desta Casa. (- Lê:)
"Cumpre-me, nessas circunstâncias, trazer a seu conhecimento manifestações

técnicas, da mais alta relevância, sobre aquele referido episódio, que deixam
definitivamente assentada a retidão de minha atuação:

a) cópia do Relatório Jntcrlocutório do Ministério Público, que versa sobre eventual
favorecimento ao Escritório de Advocacia Sacha Calmon, em licitação realizada pela
CEMIG. O referido relatório, embora não se tenha encerrado o procedimento, é
conclusivo no sentido de que "por tudo isso, em face de total ausência de qualquer
indício de participação direta ou indireta da Sra. Procuradora-Geral do Estado de
Minas Gerais à época, Dra. Misabel Abreu Machado Derzi, no processo licitatório da
CEMIG para a contratação de escritório de advocacia para recuperação de créditos,
que se deu através da Concorrência DSG/AS OS 0026, ainda que tenha sido vencedor
o escritório Sacha Calmon Advogados Associados, do qual a mesma foi sócia, e a sua
filha ainda o é, não vislumbrando, em face do que consta dos autos, nenhuma outra
diligência ou prova a ser realizada quanto a tal fato, entendemos por bem encerrar as
investigações sobre o mesmo, haja vista a não-existência de qualquer causa que enseje
atuação dos órgãos de execução do Ministério Público em sentido contrário.

b) cópia de parecer, elaborado por comissão constituída pela Ordem dos Advogados
do Brasil, integrada por quatro juristas ilustres, altamente conceituados no meio
acadêmico e profissional, os Drs. Paulo Neves de Carvalho, professor emérito da
UPMG; Maria Coeli Simões Pires, professora da UFMG e Procuradora da
Assembléia Legislativa; Antônio Augusto Junho Anastasia, professor da UFMG e ex-
Secretário Executivo do Ministério da Administração e da Justiça; e Júlio César dos
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Santos Esteves, professor da PUC-MG e Procurador da Assembléia Legislativa,
que se manifestaram pela validade da cláusula editalícia sugerida à CEMIG pela
própria OAB, a pedido do Centro de Estudos de Sociedades de Advogados - CESA -
e contra a qual se insurgiu sem sucesso no Judiciário o escritório autor das denúncias
caluniosas, segundo reportagem jornalística.

Nessa oportunidade, apresento a V. Exa meus mais profundos agradecimentos e
manifesto-lhe a mais alta admiração.

Com um abraço de Misabel Abreu Machado Derzi".
Sr. Presidente, Srs. Deputados, com muita alegria e consciente da importância desse

fato, trago o assunto à tribuna. Quero deixar também a íntegra dos dois relatórios
mencionados na correspondência à disposição da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, já que o episódio também aqui encontrou repercussão.

Quero ainda aproveitar o tempo que me resta para dirigir-me à Dra. Misabel,
lembrando-a de que este Governo Itamar Franco teve, notadamente no início, nos
primeiros momentos da sua instalação, quase que um caráter épico, um caráter até
mesmo heróico e que mereceu a minha dedicação, o meu esforço, a minha mais
sincera adesão. Mas mereceu mais do que isso, mereceu a presença, o raro
brilhantismo, o talento, o refinamento jurídico da então Procuradora-Geral do Estado,
Dra. Misabel Abreu Machado Derzi, que se fez presente em todos os momentos mais
importantes daquele enfrentamento que ocorreu no inicio do Governo Itamar Franco.
Acredito que a participação da Dra. Misabel será motivo de muito orgulho para os
mineiros que vierem agora e no futuro a estudar esse período da história do nosso
Estado.

Quero, ainda, dirigindo-me à Dra. Misabel, lembrá-la de que o eterno personagem
Cyrano de Beijerac, mesmo advertido pelos amigos da inutilidade da sua luta pela
ética, da sua luta pela justiça, da sua luta pela honestidade, ele reconhece tudo, mas
respondeu: "Sei que tudo é em vão, mas luto". A Dra. Misabel não acha que foi em
vão. Tenho certeza de que ela acredita que tudo que foi feito nesse enfrentamento,
nessa luta, no exemplo dado pelo seu comportamento no trato com a coisa pública,
nada foi em vão, porque esse é um exemplo que faz multiplicar esse tipo de
comportamento e dá-nos alento e, mais que isso, da-nos esperança de que as coisas
podem ser diferentes, sobretudo na defesa do interesse público do nosso Estado e do
nosso Pais.

Talvez a mensagem final para a Dra. Misabel, mais própria que a do Cyrano de
Berjerac, seja a do inesquecível D. Quixote, que, na sua mensagem à humanidade,
acabou registrando o seguinte: "Apesar de toda loucura ainda vamos restabelecer no
mundo a idade de ouro sobre a idade de feno em que vivemos". Temos de acreditar
que, sobretudo na administração pública, é possível viver uma idade de ouro. E a Dra.
Misabel, com certeza, muito fez para construir esse novo tempo na administração
pública do Estado.

Mais uma vez, deixo a minha homenagem, o meu reconhecimento em nome dos
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mineiros, ao devotamento, ao trabalho, à competência da ex-Procuradora-Geral do
Estado, Dra. Misabel Abreu Machado Derzi.

E. mudando de assunto, não resisto, tenho de dizer que é estranho que se combata
uni gasto de R5300.000,00 para comemorar o dia do trabalhador. O nosso
trabalhador, na visão de alguns, não merece esse gasto. Talvez merecesse esse gasto
ou muito mais, como os US$18.000.000,00 gastos na instalação de um simples
estande, numa feira internacional, pelo filho do Presidente da República.

O Presidente da República fala do Pais como se aqui a corrupção tivesse diminuído,
como se a miséria, a doença inassistida e a exclusão também estivessem sendo
controladas. Jarbas Medeiros, cientista político, ex-Deputado Estadual e atual
Presidente da Fundação João Pinheiro, cunhou a seguinte expressão: "esse Presidente
atua como um presidente de opereta que fala sobre um país que não é o país em que
vivem os brasileiros, que não é um pais percebido pelo povo, que não é um pais em
que se promove o bem e se tem tanta confiança nos administradores públicos".

Daí, o paradoxo, retomando ao eixo do meu pronunciamento: Dra. Misabel, meus
cumprimentos e minhas saudações. Parabéns por ser essa pessoa competente, correta,
brilhante, honesta, dedicada e tão comprometida com as causas maiores deste País.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

ouvintes, telespectadores da TV Assembléia, amigos da galeria, embora o Brasil,
neste momento e hora, assista atônito às declarações do Senador Antônio Carlos
Magalhães, não poderia deixar de usar esse espaço que regimentalmente me é
facultado para trazer-lhes algumas reflexões importantíssimas. E assim o faço como
parlamentar, como cidadão mineiro, brasileiro e também como Presidente da
Comissão de Trabalho. Ontem, usando esta tribuna, manifestamos a nossa
preocupação e respeito pelo trabalhador mineiro. Pela data máxima do trabalho que se
aproxima, dia 1° de maio, achei por bem, Sr. Presidente, registrar no solo sagrado
deste Plenário algumas considerações a respeito de tão importante data.

Considero da maior importância a permanente análise do momento por que passam
as relações de trabalho, em virtude do irreversível processo de globalização que
envolve todo o planeta. Por outro lado, essa minha fala presta-se a registrar justa
homenagem à Justiça do Trabalho no Brasil, que estará completando, exatamente
nesta data, 60 anos de instalação em nosso país.

A legislação trabalhista e a Justiça do Trabalho surgiram, no Brasil, como corolário
de longo processo de luta e de reivindicações operárias que se desenrolavam no
exterior e no País e encontrou eco na doutrina social da Igreja Católica, exposta pelo
Papa Leão XIII em sua encíclica "Rerum Novamni",de 1891.

A preocupação em estabelecer normas legais de proteção ao trabalhador
concretizou-se na Constituição mexicana de 1917, que dedicou 30 artigos aos direitos
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sociais e do trabalhador. Constou também nas recomendações do Tratado de
Versalhes, de 1919, do qual se originou a Organização Internacional do Trabalho -
OIT -,como órgão da antiga Ligadas Nações, hoje órgão das Nações Tinidas.

A Constituição alemã de Weimar. de 1919, modelo clássico de organização de um
Estado social-democrata, também procurou garantir direitos básicos ao trabalhador.

Contudo, as origens de órgãos especializados em resolver divergências nas relações
de trabalho podem ser buscadas no período napoleônico, com a instituição de
conselhos com a missão de promover a conciliação entre as partes litigantes.

No Brasil, as primeiras normas nesse sentido surgiram a partir da última década do
século XIX, com a edição de legislação que regulamentou o trabalho dos menores de
12 a 18 anos e, posteriormente. tratou da sindicalização rural. Em 1917, foi criado o
Departamento Nacional do Trabalho como órgão fiscalizador e informativo.

Mas foi a partir da Revolução de 1930 que esse processo obteve consideráveis
avanços, dando curso a profundas inovações, concebendo a fase contemporânea do
Direito do Trabalho no Brasil. Nesse mesmo ano, criou-se o Ministério do Trabalho.

Em 1932, o Governo Provisório, chefiado por Getúlio Vargas, criou dois
organismos destinados a solucionar conflitos trabalhistas: Comissões Mistas de
Conciliação e Juntas de Conciliação e Julgamento. Estavam lançadas as bases da
futura Justiça do Trabalho.

Essa denominação surge na Constituição de 1934, considerada a primeira
Constituição social-democrática do País. A Justiça do Trabalho foi, assim, prevista
pela Constituição, mas não instalada. Foi, mais uma vez, o Presidente Getúlio Vargas
que, em ato público realizado no dia 10/5/41, instituiu a Comissão Especial incumbida
de organizar e instalar a Justiça do Trabalho.

Com o advento da Constituição Federal de 1946, fruto da redemocratização do País,
a Justiça do Trabalho foi elevada à condição de órgão do Poder Judiciário, mantendo.
porém, a estrutura que tinha como órgão administrativo. Alcança, contudo, com a
Carta de 1988, o seu ponto de culniinância, que a inscreve entre as principais
instituições brasileiras e estabelece que em cada unidade da Federação haveria "pelo
menos um" Tribunal Regional do Trabalho.

Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho, atualmente presidida pelo Juiz Dárcio
Guimarães de Andrade, tem, além das 35 varas na Capital, 79 varas funcionando em
56 cidades do interior do Estado. São 254 Juizes e inúmeros serventuários
empenhados na eficiente prestação jurisdicional. buscando solucionar
satisfatoriamente os litígios e contribuindo, decisivamente, para que alcance
notoriedade nacional por sua celeridade e organização.

Feito esse registro, concluímos lançando os olhos sobre o futuro do mercado de
trabalho. Como é que os trabalhadores serão incluídos nos diversos setores do
mercado? A solução apontada foi a de incentivar o crescimento do setor de atividade
voluntária, absorvendo a força de trabalho excluída do mercado, compensando essas
pessoas com o "salário participativo". que seria, de fato, um salário pago não pelos
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empregadores, mas com recursos do orçamento do Estado a pessoas que
participassem, voluntariamente, de atividades úteis. Essa idéia, conhecida entre nós
por 'renda básica', torna-se um ingrediente necessário na busca de uma solução que
envolva as comunidades, as famílias, as associações, o Estado e o mercado.

Buscando suscitar maior discussão dessa matéria, apresentamos - e já se encontra
pronto para a apreciação do Plenário - o Projeto de Lei n° 1.219/2000, que dispõe
sobre o serviço voluntário em nosso Estado, que pretende incentivar a prestação de
serviço voluntário, por meio de campanhas educativas e de ampla divulgação dos
órgãos e entidades públicas era que há vagas para prestadores de serviço voluntário.
Além disso, requeremos a realização de seminário legislativo, que está previsto para o
segundo semestre, para, na esteira do Ano Internacional do Voluntariado, declarado
pelas Nações Unidas, discutir o serviço voluntário.

De igual modo, as comemorações do Dia do Trabalho irão assinalar o lançamento
da campanha "Sou Voluntário, Sou Minas Gerais", com a intenção de valorizar as
ações voluntárias e incentivar o cidadão a participar de ações solidárias.

E neste momento que Minas Gerais está presente na vida do trabalhador, do
obreiro, daqueles que crêem na edificação e na construção de Minas Gerais. Os
nossos parabéns a toda a classe operária, a todos os trabalhadores, a todos os
mineiros, em nome da Comissão do Trabalho e Ação Social. A nossa gratidão pelo
testemunho do trabalho e esperança em dias melhores em Minas Gerais. Muito
obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente(Deputado Fábio Avelar) - A Presidência registra a presença, em

Plenário, do Dr. Paulo Boechat, Presidente do Belo Horizonte Convention, e do Dr.
Nélson de Souza Cunha, Presidente do SINDJPRON, que entrega a esta Presidência,
oficialmente, um convite a todos os Deputados para participarem do II Fórum de
Turismo de Eventos e Negócios e do II Encontro Mineiro dos Meios de Hospedagem..
a se realizar dos dias 2 a 5 de maio.

T Parte (Ordem do Dia)
1' Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2'

Parte da reunião, com a 1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência n° 9, os Requerimentos n°s 2.157 a 2.165/2001.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas
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nesta reunião pelas Comissões de Defesa do Consumidor - aprovação, na 66
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.093/2001, do Deputado Gemido Rezende;
de Assuntos Municipais - aprovação, na 593 Reunião Ordinária, dos Requerimentos
n°s 2.116 a 2.118/2001, do Deputado Arien Santiago; de Direitos Humanos - rejeição,
na 70 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.099/2001, do Deputado Pedro
Pinduca; e de Transportes - aprovação, na 67'Reunião Ordinária, do Requerimento n°
2.088/2001, da Comissão de Transportes (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Depurado Agostinho Silveira, solicitando que o

Projeto de Lei n° 1.069/2000 seja enviado à Comissão seguinte a que foi distribuído,
uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir seu
parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do
art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Conforme V. Exa. poderá verificar, há

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Assim sendo, peço
encerramento, de plano, dos trabalhos.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. fizesse
a recomposição de quórum, já que temos alguns vetos que precisam ser votados.
Tivemos uma votação trágica, na parte da manhã, essa "trairagem", essa falta de
experiência do Deputado que tinha interesse no projeto. Ele coloca um projeto
apertado, com 42 Deputados em Plenário, precisando 39. Ele queria que o veto fosse
mantido. Mas a "trairagem" aconteceu. Não tive como falar isso hoje cedo, na
declaração de votos. A traição e a falta de palavra começaram com o Deputado
Rêmolo Aloise, que deu a Vice-Presidência ao Deputado Alberto Pinto Coelho,
quando a base de Governo tinha todos os votos para o Deputado Alvaro Antônio. Ali
começou a traição, e hoje temos essa desconfiança, Sr. Presidente. Muitos falaram
que o problema era a base de Governo, mas a Oposição pode também ter votado
contra, justamente para acontecer o que estamos vendo agora: o Plenário vazio. A
reunião de Liderançasjá acabou, e agora vemos essa dificuldade total para o quórum.

Tenho particular interesse de que esta Casa volte a andar, por causa do meu projeto
dos semáforos e do meu projeto, em regime de urgência, dos radares, assunto sobre o
qual o Deputado Alberto Bejani já faz um bom trabalho. Meu projeto pede que sejam
identificados, para acabar com o que vem acontecendo e sendo denunciado pelo
Deputado Alberto Bejani na BR - 040.

O mesmo acontece em Belo Horizonte. A BHTRANS está colocando radares
itinerantes, em pontos estratégicos, não com o objetivo de educar, mas de faturar.
Entretanto, o município e as empresas que exploram essa atividade devem estar
cientes de que os radares existem para educar, como nos países de Primeiro Mundo.
Meu projeto, que conta com o apoio de muitos Deputados, determina que existam
placas de identificação a 200m e a cada SOm dos radares. Isso impedirá o que vem
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acontecendo, como, por exemplo, o fato de a BHTRANS estar colocando radares
exatamente nos pontos onde a velocidade máxima permitida deixa de ser 70km para
ser 60km, com a intenção de arrecadar.

E hora de esta Casa voltar a votar, com ou sem acordo. Os Deputados devem votar
sem fazer compromisso, pois, quando se promete algo, têm-se que cumprir. Esta Casa
sempre se pautou pela honestidade, sinceridade e compromisso. Muito obrigado.

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, orgulho-me de falar enquanto V. Exa.
preside. Não vejo esta Casa sob a mesma ótica que o Deputado que me antecedeu,
mas como uma Casa que está sempre procurando defender o interesse da população.
Entretanto, estão se esquecendo de dizer que quem usou a caneta para dizer "não" aos
policiais militares e civis chama-se Itamar Franco. O Governador usou seu direito de
vetar a matéria e disse "não". Nós, da Oposição - e a Deputada sabe que, quando
firmamos um compromisso, nós o mantemos -, votamos a favor da derrubada do veto.
Já que o Governador vetou uma matéria tão importante, tenho certeza de que os oito
que votaram a favor da manutenção do veto são da base do Governo, obedecendo ao
Governador. Alguém do Governo os orientou a votar a favor do Governador Itamar
Franco. Penso que as cadeiras de rodas já começam a fazer sucesso. Há Deputado que
distribuiu, em sua base, 50 cadeiras de rodas. Será pior quando começarem a
distribuir muletas com rolimã. Isso deve ser mais barato. Sr. Presidente, gostaria que
registrasse que a posição do PFL foi pela derrubada do veto do Sr. Governador, para
não prejudicar a Policia Militar e a Policia Civil, pois sabemos que os seus
funcionários já são penalizados pela própria profissão, que exercem por amor. Esta
Casa continua tendo respeito. Nobre Delegada, a senhora já era linda. Agora, com
esse tratamento de beleza, ficou maravilhosa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo à solicitação do Deputado Alencar da
Silveira Júnior, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição do quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Dalino Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados. Portanto, não há

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
reunião de debates de amanhã, dia 27, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 27/4/2001
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

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

- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Dalmo Ribeiro Silva - José Braga - Márcio Kangussu -

Marco Régis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.
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Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 9h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os Deputados para a reunião
extraordinária de quarta-feira. dia 215/2001, às 20 horas. nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de quarta-feira, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.162/2000

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 1.162/2000 dispõe sobre
a política de proteção à fauna e flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da
aqüicultura no Estado e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição com as Emendas n°5 1 a 5, que
apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para ser apreciado quanto ao
mérito. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
O objetivo específico do projeto em análise é modificar a política estadual de

proteção à fauna aquática e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura,
consubstanciada na Lei n° 12.265, de 1996. Propõe, para tanto, uma série de medidas
que visam a atualizar a lei vigente, entre as quais se destaca a criação do Conselho
Estadual da Pesca e da Aqüicultura.

Conforme se depreende da justificação do projeto, as modificações propostas são
oriundas de um intenso debate com os segmentos da sociedade envolvidos com a
questão pesqueira no Estado, incluindo representantes do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, das federações de pescadores profissionais e amadores, da Polícia
Florestal e da comunidade científica. Outros subsídios foram colhidos, ainda, no
debate público realizado no Plenário desta Casa, em 19/11/99, pela Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais.

Deve-se enaltecer o espírito que conduziu esse trabalho de revisão, uma vez que a
atual lei de pesca do Estado, também originária de projeto de lei de iniciativa
parlamentar, foi fruto de um processo de ampla discussão e negociação com os
setores ligados à questão. Dessa forma, nada mais oportuno que sua alteração seja
feita de forma participativa.

Ao final do parecer, estamos apresentando a Emenda n° 6, com o intuito único de
corri gir a redação do art. 14 da proposição, o qual dispensa o exercício da pesca
amadora, juntamente com a pesca de subsistência, da obrigatoriedade de licença do
órgão competente e obriga a atividade de despesca ao licenciamento. Pela inteligência
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do projeto, depreende-se que esta última modalidade de pesca, por exigir registro
próprio, é que deve ser dispensada dessa licença.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.162/2000, no 10

turno, com as Emendas n°s 1 a 6, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a
Emenda n° 7, a seguir apresentada.

- EMENDA N°7
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - Para o exercício da atividade pesqueira no Estado, é obrigatória a licença

emitida pelo órgão competente, salvo nas modalidades enumeradas nos incisos LI e IV
do art. 3° desta lei.".

Sala das Comissões, 25 de abril de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator - Paulo

Piau - Kemil Kumaira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.327/2000

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei n° 1.32712000 altera
dispositivos das Leis n°s 6.763, de 26/12/75, e 13.430, de 28/12/99, e dá outras
providências.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição. Vem, agora, a matéria a esta
Comissão para ser apreciada quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto em análise propõe alterações na Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado, e na Lei n° 13.430, de 1999, que modifica a primeira.
Especificamente, busca-se alterar a Tabela A, que contém os valores das taxas de
expediente relativas a atos das autoridades administrativas, no caso. do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA.

Primeiramente, a proposição estabelece o valor de R$2,00 como base de cálculo da
taxa incidente sobre mudas de café, da classe fiscalizada, por milheiro ou fração, em
vez dos RS5,00, como se pratica atualmente. Em seguida, aumenta para R$1.500,00 o
valor da taxa cobrada para o cadastramento ou recadastramento de produto
agrotóxico, contra os RS3 00,00 hoje em vigor.

Segundo os argumentos apresentados na justificação do projeto, as mudanças
propostas não configuram renúncia de receita por parte do Estado, pois haverá uma
compensação na arrecadação proveniente da cobrança da outra taxa. Outrossim, o
agricultor, principalmente o produtor de café, será o maior beneficiário da medida, já
que as mudas fiscalizadas pelo IMA poderão ter seus custos reduzidos. A majoração
da taxa de registro de produto agrotóxico, por sua vez, recairá sobre o fabricante ou
comerciante, geralmente empresas com melhores condições de absorver o impacto
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desse aumento em seus custos de produção.

Entendemos, dessa forma, que as medidas preconizadas no projeto são benéficas
para todo o setor agroindustrial, notadamente para os sermentos ligados à cadeia
produtiva do café, os quais se encontram em momento de grande dificuldade
econômica, em virtude dos baixos preços praticados nos mercados interno e externo.

Ao final do parecer, apresentamos as Emendas n°s 1 e 2, com o intuito de sanar erro
material da proposição original. Sugerimos, ainda, em atenção a reivindicação dos
produtores de mudas, a Emenda n° 3, que visa a isentar da taxa de fiscalização as
mudas não comercializadas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.327/2000, no 1°

turno, com as Emendas n° 1 a 3, a seguir apresentadas.
EMENDA N°1

No item 1.7.5.3, a que se refere o art 1°, onde se lê "mudas de café da classe
fiscalizada, por milheiro ou fração - 2,00", leia-se "mudas de café da classe
fiscalizada, por milheiro ou fração - 2,00/vez.".

EMENDA N°2
No item 1.8.1 a que se refere o ari 2°, onde se lê "Produto agrotóxico, por produto -

1.500,00", leia-se "Produto agrotóxico, por produto - 1.500,00/ano.".
EMENDA N°3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - A taxa a que se refere o art. 1° desta lei não incidirá sobre as mudas de

café não comercializadas no ano agrícola correspondente.".
Sala das Comissões, 25 de abril de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator - Paulo

Piau - Kemil Kumaira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.375/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em exame determina a
obrigatoriedade do hasteamento da Bandeira Nacional e da execução do Hino
Nacional nas escolas públicas do Estado.

Publicada no "Minas Gerais' de 24/2/2001, a matéria foi distribuída às Comissões
de Constituição e Justiça e de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia, para receber
parecer.

Preliminarmente, cabe-nos analisar o projeto nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a instituir o momento cívico, com o hasteamento da

Bandeira Nacional e a execução do Hino Nacional, no primeiro dia letivo de cada
mês, nas escolas públicas do Estado
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A Constituição da República, em seu art. 13, § 1 0 7 dispõe que são símbolos da

República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.
A princípio recepcionada pela Carta de 1988, a Lei Federal n°5.700. de 1°/9/71, que

dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais, regulamenta o referido
dispositivo constitucional. Essa lei, em seu art. 14, parágrafo único, determina que as
escolas públicas e particulares, ao menos uma vez por semana durante o ano letivo,
deverão proceder ao hasteamento solene da Bandeira Nacional, e seu art. 25, inciso II,
estabelece que o Hino Nacional será executado na ocasião do hasteamento da
Bandeira Nacional.

Essa lei, por sua vez, foi regulamentada pelo Decreto n° 70.274, de 1972. A par
disso, editou-se no Estado a Lei n° 7.451, de 1978, que institui o instante cívico, que
consiste na obrigatoriedade de se cantar o Hino Nacional e o Hino à Bandeira uma
vez por semana nas escolas públicas de 1° grau. Repare-se que essa lei estadual não
estendeu tal obrigatoriedade às escolas de 2° grau nem às escolas particulares, como
fez a lei federal.

Já a Lei n° 12.304, de 1996, em seu art. 2°, determina que, nas escolas públicas e
particulares, se faça o hasteamento solene da Bandeira do Estado, pelo menos uma
vez por semana, durante o ano letivo.

Vê-se, pois, que, consoante as disposições legais trazidas à colação, já existe a
obrigatoriedade do hasteamento da Bandeira Nacional e da execução do Hino
Nacional nas escolas, como também do hasteamento da Bandeira Estadual, sendo a
periodicidade exigida pelas citadas leis - uma vez por semana - maior que a do projeto
em apreço, que é mensal.

Todavia, tais legislações são contrastantes no que tange à abrangência de suas
disposições. Enquanto a lei federal abrange todas as escolas, públicas ou particulares,
de 10 e 2° graus, a lei estadual, no que tange à execução do hino e ao hasteamento da
bandeira nacionais, só obriga as escolas públicas de 1° grau, deixando de fora as
demais. Já a Bandeira Estadual (o hino estadual ainda não existe) deve ser hasteada
semanalmente em todas as escolas, públicas e particulares, de 10 e 2° graus.

Diante disso, percebe-se que, em se tratando dos símbolos nacionais, há um
impasse jurídico quanto a se determinar qual das normas, a federal ou a estadual, deve
ser observada pelas escolas de nosso Estado. A solução, evidentemente, há de ser
buscada nas regras constitucionais pertinentes à repartição de competências
legislativas entre os entes que compõem a Federação.

Não há dúvida quanto à recepção da citada lei federal pela ordem constitucional em
vigor, pelo menos no que diz respeito às suas disposições gerais relativas às
características dos símbolos nacionais, aos critérios para sua feitura e a suas formas de
utilização, as quais são de observância obrigatória para todos os entes federados.
Quanto a tais aspectos, o ordenamento federal mostra-se compatível com a Carta de
1988, ressaltando-se, ainda, que a União detém competência para legislar
privativamente sobre a matéria, porquanto se trata de símbolos nacionais.
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No entanto, no tocante aos procedimentos escolares relativos à execução do

hino e ao hasteamento da bandeira, parece-nos que as disposições da lei federal não
foram totalmente recepcionadas pela ordem constitucional em vigor, senão vejamos:
tal medida está relacionada com a educação e o ensino, pois tem em vista preparar os
estudantes para o exercício da cidadania. Sendo assim, as disposições federais em
questão fogem ao campo normativo sobre o qual a União detém competência
privativa - legislação sobre símbolos nacionais - passando a se enquadrar no âmbito
das matérias de competência legislativa concorrente, nos termos do art. 24, IX, da
Carta Ma gna, segundo o qual "compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto", cabendo, nesse
caso, à União editar as normas gerais, e aos Estados, as específicas. Ressalte-se que,
nos termos do art. 22. XXIV, da Carta Magna, a União tem, ainda, competência
privativa para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional.

Em 1996, a União editou a Lei ti0 9.394, dispondo sobre as diretrizes e bases da
educação nacional. Observe-se que essa lei, que também é de observância obrigatória
pelos entes federados, é posterior à lei federal que trata dos símbolos nacionais.

A Lei de Diretrizes e Bases, em seu art. 17, incumbiu ao Estado federado a tarefa de
organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de
ensino, que compreende as instituições de ensino mantidas pelo poder público, as
instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal e as
instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada
e pelos órgãos de educação estaduais. Quanto aos currículos escolares, segundo o art.
26 do mesmo ordenamento, eles devem ter uma base nacional comum,
complementada, em cada sistema de ensino, por uma parte diversificada, tendo em
vista as peculiaridades regionais e locais, respeitada, ainda, a autonomia pedagógica
asse gurada às escolas.

Dessas determinações e de outras igualmente consignadas na Lei de Diretrizes e
Bases, resulta claro que cabe aos Estados, e não mais, à União dispor sobre os
procedimentos pedagógicos a serem adotados pelas instituições componentes do
sistema estadual de ensino, devendo-se concluir que as disposições federais da Lei n°
5.700, de 1971, que obrigariam tais instituições a entoar o Hino Nacional e a hastear a
Bandeira Nacional não foram recepcionadas pela ordem jurídica vigente, por
incompatíveis com o expressivo grau de autonomia assegurado aos diversos sistemas
de ensino.

Sendo assim, vigem no Estado, no que tange ao momento cívico, apenas as
determinações emanadas das leis estaduais, às quaisjá nos referimos. Essa legislação,
contudo, pode ser aperfeiçoada, visto que, em se tratando do Hino Nacional e do Hino
à Bandeira, apenas as escolas públicas de 1° grau estão vinculadas ao procedimento.
Ademais, dentro do espírito da consolidação legislativa, é mister reunir em um único
ordenamento os critérios e requisitos relativos ao momento cívico, que deve englobar
a execução do Hino Nacional e do Hino à Bandeira, o hasteamento da Bandeira
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Nacional e da Bandeira do Estado e deve ter periodicidade semanal, já disposta
nas leis citadas, ocorrendo no último dia útil da semana, em todos os turnos, nas
escolas de ensino fundamental. Para o cumprimento desta lei, há que se impor ainda
uma sanção tanto aos administradores públicos quanto aos administradores da rede
particular. Por último, tendo em vista as novas classificações introduzidas pela Lei de
Diretrizes e Bases, cumpre assinalar que não mais se fala em ensino de 1° grau, mas
em ensino fundamental.

Apresentamos, pois, o Substitutivo n° 1, ao final deste parecer.
Conclusão

Isso posto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
Projeto de Lei n° 1.37512001 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N°1
Institui o instante cívico nos estabelecimentos públicos e particulares de ensino

fundamental integrantes do sistema estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos de ensino fundamental, públicos e particulares,

integrantes do sistema estadual de ensino promoverão, no último dia útil de cada
semana, em todos os turnos, durante o ano letivo, o instante cívico, que compreende o
hasteamento solene da Bandeira Nacional e da Estadual e a execução do Hino
Nacional e do Hino à Bandeira.

Ast. 2' - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará:
- o Diretor de escola da rede pública às penalidades previstas no Estatuto dos

Servidores Públicos do Estado;
II - o estabelecimento da rede particular de ensino à cassação de sua autorização de

funcionamento.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 4' - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n°7.451, de

21 de dezembro de 1978, e o art. 2° da Lei n° 12.304, de 23 de setembro de 1996.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Dilzon Meio - Márcio

Kangussu - Ermano Batista - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.41912001

Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária

Comissão de Administração Pública
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 2°, do Regimento Interno)

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe dispõe sobre a

reorganização de Secretarias de Estado e dá outras providências.
A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 a 6, que



746
apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão para, em reunião conjunta com
a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 128, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Na fase de discussão da matéria. foi a Emenda n° 13 destacada e rejeitada pela
Comissão, razão pela qual elaboramos nova redação do parecer, nos termos do art.
138, § 2°, do Regimento Interno.

•	 Fundamentação
O projeto em exame trata da reforma administrativa das Secretarias de Estado da

Casa Civil e Comunicação Social e do Planejamento e Coordenação Geral. Prevê o
desmembramento da primeira em três Secretarias de Estado: da Casa Civil, da
Comunicação Social e de Governo. Segundo justificativa do Governador, esse
desmembramento não acarretará despesa adicional para o Estado, uma vez que o
orçamento das três Secretarias está limitado àquele estabelecido para a atual
Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social no orçamento de 2001.

Reestrutura, ainda, a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN -, tendo em vista, principalmente, a criação das autarquias Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - e Instituto do Desenvolvimento do Norte e
Nordeste do Estado de Minas Gerais - IDENE. Segundo a exposição de motivos
apresentada pelo Governador, a reforma da SEPLAN, que prevê uma redução de sua
estrutura, proporcionará ao órgão maior dinamismo e economia no desenvolvimento
de suas atribuições.

Além disso, a proposição extingue a Autarquia Estadual de Regulação de Serviços
Públicos de Minas Gerais - ARSEMG -, criada pela Lei n° 12.999, de 1998, e
subordina o Conselho de Segurança Alimentar do Estado de Minas Gerais - CONSEA
- diretamente ao Governador do Estado.

Ainda de acordo com o disposto no projeto, os Escritórios de Representação do
Estado em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro se mantêm vinculados à
Secretaria de Estado da Casa Civil. No entanto, a competência para coordenar as
ações de representação e relacionamento político-institucional do Governo do Estado
nos níveis municipal, federal e com a sociedade passa a ser da Secretaria de Estado de
Governo. Assim, seria mais conveniente a vinculação dos Escritórios de
Representação à Secretaria de Estado de Governo, o que sugerimos por meio das
Emendas n°s 7 e 8.

A Secretaria de Estado de Governo, também, compete manter um sistema de
informações municipais e das ações de governo com aplicação nos municípios. Para
tanto, inclui, na sua estrutura orgânica. uma Subsecretaria de Assuntos Municipais,
prevendo a criação de um cargo de Subsecretário de Estado. Devido à existência
desta, entendemos ser pertinente a alteração do nome da Pasta para Secretaria de
Estado de Governo e de Assuntos Municipais, o que fazemos por meio da Emenda n°
9.

Verifica-se, ainda, que o projeto não faz menção à Ouvidoria da Polícia, a qual
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estava vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, por força da Lei n° 13.341,
de 1999. Para que tal órgão não permaneça solto na estrutura do Executivo,
apresentamos a Emenda n° 10, que vincula a Ouvidoria da Policia diretamente ao
Governador do Estado.

Vale ressaltar que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou emendas que
suprimiram as referências aos cargos em comissão previstos no projeto. Isto ocorreu
porque os dispositivos feriam a Emenda Constitucional n° 19, de 1998. De fato, o art.
37, V. da Constituição da República, com a redação dada pela referida emenda,
determina que "os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais previstos em lei, destinam-se apenas às
funções de direção, chefia e assessoramento", e a proposição previa vários cargos que
não eram nem de direção, nem de chefia, nem de assessoramento. Por isso,
resolvemos acataras emendas da Comissão de Constituição e Justiça.

Por Lan, apresentamos as Emendas n
os 11 e 12. A primeira concede abono

correspondente a 40 horas-vôo por mês para os ocupantes dos cargos de Comandante
de Avião a Jato, Comandante de Avião, Piloto de Helicóptero e Primeiro Oficial de
Aeronave, devido às peculiaridades do cargo que exercem. A segunda determina que
o Executivo publicará o quadro de efetivos a que se referem as Leis n

os 10.961, de
1992. e 10.324, de 1990, ficando autorizado a promover, nas atuais classes, a
alteração da nomenclatura e a redistribuição dos cargos existentes e omitidos em seus
respectivos anexos. O fundamento da emenda é organizar o quadro de cargos efetivos
do Poder Executivo, garantindo-se maior controle e transparência.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.41912001 com

as Emendas ri
os 1 a 6, da Comissão de Constituição e Justiça. e 7 a 12, que

apresentamos.
EMENDA N°7

Suprima-se o inciso II do art. 5°.
EMENDA N°8

Acrescente-se a seguinte Seção III ao Capítulo IV do projeto, renumenndo-se as
demais, e o seguinte art. 26, renumerando-se os demais:

"Seção III
Árearea de Competência

Art. 26 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Governo:
E- órgãos autônomos:
a) Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasilia -

ERBR-;
b) Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais no Rio de

Janeiro -ERRJ -;
c) Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São

Paulo - ERSP.".
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EMENDA N°9

Substitua-se a expressão "Secretaria de Estado de Governo" pela expressão
"Secretaria de Estado de Governo e de Assuntos Municipais".

EMENDA No 10
Acrescente-se o seguinte art. 2° às disposições preliminares:
"Art. 2° - Fica subordinada diretamente ao Governador do Estado a Ouvidoria da

Polícia.
Parágrafo único - O cargo de Ouvidor da Polícia fica transferido para o Quadro

Especial de Pessoal da Ouvidoria da Policia.".
EMENDA No 11

Acrescente-se o seguinte artigo às disposições gerais, transitórias e finais:
"An......- Fica instituído abono atribuído aos ocupantes dos cargos de Comandante

de Avião a Jato, código EX-41, Comandante de Avião, código EX-24, Piloto de
Helicóptero, código EX -35, e primeiro Oficial de Aeronave, código EX-25,
correspondente a quarenta horas-vôo por mês.

Parágrafo único - O abono a que se refere o "caput" deste artigo não integra a
remuneração do servidor e não serve de base de cálculo para vantagens.".

EMENDA N°12
Acrescente-se o seguinte artigo nas disposições gerais, transitórias e finais:
"Art. .... - O Poder Executivo publicará o quadro de cargos efetivos a que se

referem as Leis n°s 10.961, de 14 de dezembro de 1992, e 10324, de 20 de dezembro
de 1990, ficando autorizado a promover a alteração da nomenclatura e a redistribui ção
dos cargos existentes na data de publicação desta lei, os quais tenham sido omitidos
em seus respectivos anexos.".

Sala das Comissões. 25 de abril de 2001.
Mauro Lobo. Presidente - Eduardo Brandão. relator - Hely Tarqüinio - Sebastião

Navarro Vieira - Irani Barbosa - Sávio Souza Cruz - Cristiano Canédo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 26/4/2001, a seguinte comunicação:
Do Deputado Marco Ré gis, notificando o falecimento da Sra. Zélia Carvalhaes

Freire, ocorrido em 11/4/2001, em Muzambinho. (- Ciente. Oficie-se.)
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