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BELO HORIZONTE,	A-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2001

ATAS

IÃO ORDINÁRIA, EM 211312001
Antônio Júlio, Olinto Godinho, Wanderley
e Alvaro Antônio

- Abertura - 1a Parte: 1 1 Fase
o Deputado Amilcar Martins; questões de
osição de quórum; existência de número

ção do trabalhos; aprovação da ata -
Fase (Grande Expediente): Apresentação
Lei n° 145012001 - Requerimentos n°s
imento do Deputado Agostinho Silveira -
ões das Comissões de Assuntos
de Educação e dos Deputados Alvaro
Paulo Pettersen, Marco Régis (2), Dimas
e Marcelo Gonçalves (3) - Comunicação
ão do Deputado Paulo Pettersen -
s dos Deputados Ivair Nogueira, Alvaro
Rodrigues e Amilcar Martins - Questões
composição de quórum; existência de
continuação dos trabalhos - 23 Parte
Abertura de Inscrições - Leitura de
de Requerimentos: Requerimento do

ira; deferimento - Requerimento do
deferimento; discurso do Deputado

ierimento do Deputado João Leite;
utado João Leite - Questões de ordem -
omposiçâo de quórum; inexistência de
ação; chamada para recomposição de
,um para continuação dos trabalhos -
,oposições: Requerimento do Deputado
scurso do Deputado João Leite; questão
recomposição do número regimental;
votação - Requerimento do Deputado
discurso do Deputado Antônio Andrade
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- Prorrogação da reunião - Discursos dos Deputados Amilcar
Martins e Luiz Tadeu Leite - Questão de ordem - Requerimento do
Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado
Rogério Correia - Requerimento do Deputado João Leite; deferimento;
discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada - 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 -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
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 Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Pastor George - Paulo Pettersen - Pedro Pinduca -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14 horas, 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
i a Fase (Expediente)
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Ata
a, 20- Secretário, procede à leitura da

a ata. Com a palavra, o Deputado

- Sr. Presidente, compreendo - e tem
iteradas vezes - que a ata é publicada
inda assim, Sr. Presidente, não poderia
lescontentamento, até mesmo a minha
continuar a não refletir o que aconteceu
encerrar. Nessa reunião, fui de cinco a
sobre diferentes assuntos de grande

• E, mais uma vez, não há uma única
ições e às manifestações de diversos
trar, no mínimo, a minha desaprovação,
o conteúdo da ata.
tões de Ordem
- Sr. Presidente, aproveito para solicitar
plano, da reunião, já que todos podem
;embléia está vazio. As câmaras da TV
na todos que digo a verdade.
Ives - Sr. Presidente, solicito que seja
osiçáo de quórum.
ental. Com a palavra, o Sr. Secretário,
s Deputados para a recomposição do

Nanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
onderam à chamada 29 Deputados.
a continuação dos nossos trabalhos.
(- Pausa.) Não havendo retificação a ser

1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

OFÍCIO
as Municipais do Norte de Minas,
ção contra o Veto Parcial à Proposição

- O Deputado Wanderley
ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em dis
Amilcar Martins, para discuti-

0 Deputado Amilcar Marli
sido esclarecido por V. Exa.
de uma forma mais extensa-
deixar de manifestar o meu
indignação, pelo fato de a at
na reunião que acabamos d
seis vezes à tribuna e fali
relevância para Minas Gera
menção às minhas manife5
outros Deputados. Quero reç
o meu descontentamento coi

O Deputado Amilcar Martir
a V. Exa o encerramento, c
verificar que o Plenário da P
Assembléia podem mostrar

O Deputado Marcelo Gon
feita a chamada para a recor

O Sr. Presidente - E Regi
para proceder à chamada

a	número regimental.
O Sr. Secretário (Deputadc
O Sr. Presidente - Res

Portanto, há quórum para
Continua em discussão a ata
feita, dou-a por aprovada.

- O Deputado Ivair
correspondência:

De Presidentes de C
solicitando dos Deputados
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de Lei n° 14.696. (- Anexe-se ao Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 14.696.)

21 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° 1.45012001
Obriga à impressão do nome do responsável cível e criminal em

formulário emitido por fornecedor de produto ou serviço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° O fornecedor de produto ou serviço, assim definido pela Lei

n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que desenvolve atividade no
Estado de Minas Gerais deverá estampar, no documento fiscal,
contrato, orçamento ou impresso destinado ao consumidor, o nome da
pessoa física responsável civil e penalmente pelos atos praticados
pela empresa.

Art. 21 - A infração ao disposto no artigo anterior sujeita o fornecedor
às penalidades previstas no art. 56 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de
sua publicação-

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2001.
Maria José Haueisen
Justificação: Em seu art. 60 , onde estão relacionados os direitos

básicos do consumidor, a Lei n° 8.780, de 1119190, conhecida como
Código de Defesa do Consumidor - CDC -, estabelece:

"Art. 28 - O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso do
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação
dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será
efetivada quando houver falência, estado de insolvência,
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má
administração".
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Esta inovação introduzida
ao consumidor em juízo o a
de sociedades mercantis, cc
por prejuízos sofridos na rel

E sabido, pois o cotidian
assim demonstra, que, lar
intencionados escondem-si
mercantis constituídas com
seus serviços ou adquirem
indicados.

Essa prática, ainda muito
da edição da Lei do Com
Embora, para a aplicação dE
próprios de apuração da
pode advir para as sociedE
documentos fiscais e nos
titulares, a não ser um de
projeto e afastado com
observância da futura norm6

A reação à aplicação
empreendedores mal-inten'
retos e honrados não se op
nomes nos documentos ç
empresas, normalmente edi
de dedicação, sofrendo
disfarçados de empresários,
é motivo de orgulho e deve

O presente projeto encc
Imprensa (Lei n° 5.250, de 9

"Art 7° .- No exercício da lib
de informação, não é per
assegurado e respeitado c
informações recebidas ou ri
ou comentaristas.

§ 1 1 - Todo jornal ou p
cabeçalho, o nome do dire
gozo dos seus direitos civis
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lo CDC tem o objetivo de possibilitar
;so ao patrimônio particular dos titulares
o intuito de assegurar justa indenização
o de consumo.
dos órgãos de defesa do consumidor
itavelmente, os empreendedores mal-
por trás da fachada de sociedades
fim de lesar os incautos que contratam
us produtos sem os cuidados mínimos

eira, começou a ser combatida a partir
dor e de seu art. 28, em especial.
• dispositivo, disponha o Juiz de meios
ridade dos sócios, nenhum prejuízo
mercantis se estamparem em seus

ratos celebrados os nomes de seus
'forto passageiro já previsto no atual
estabelecimento de prazo para a

esta lei poderá vir apenas daqueles
ionados. Certamente, os empresários
)rão à obrigatoriedade de estampar seus
ie comprovam as atividades de suas
icadas a duras penas e em longos anos
3 concorrência desleal de bandidos
numa luta que na maior parte dos casos
er exaltada.
itrou paradigma na conhecida Lei de
2167), que, em seu art. 7 0 , § 1 0, preceitua:
rdade de manifestação do pensamento e
nitido o anonimato. Será, no entanto,
sigilo quanto às fontes ou origem de

colhidas por jornalistas, radiorrepórteres

riódico é obrigado a estampar, no seu
:or ou redator-chefe, que deve estar no
e políticos, bem como indicar a sede da
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administração e do estabelecimento gráfico onde é impresso, sob
pena de multa diária de, no máximo, um salário mínimo da região, nos
termos do art. 10".

Como se vê, a exigência já é uma prática no âmbito da imprensa e,
a nosso ver, deve ser estendida aos demais setores da economia, em
nome da transparência e da moralidade de todos os negócios
privados. Assim como é salutar e natural conhecer os nomes daqueles
que são responsáveis pela produção do noticiário que se consome,
será bom saber o nome daqueles que estão por trás das firmas com
as quais os consumidores contratam serviços e adquirem produtos.

Observe-se, também, que ainda é muito comum o encerramento das
atividades de determinada sociedade mercantil, sucedida no mercado
por outra, com denominação diferente da primeira, mas em cujo
quadro de Diretores figuram os mesmos nomes da empresa que já
não está mais em atividade e cuja notória especialidade é ludibriar a
boa-fé dos consumidores distraídos. São os profissionais dos golpes e
calotes.

Quando o presente projeto de lei transformar-se em norma, essa
prática também será coibida, uma vez que esses profissionais do
estelionato e de outras práticas criminosas não poderão substituir
seus nomes, como fazem com os das empresas cuja denominação já
denegriram e por isso já estão marcadas pelo estigma de más
fornecedoras.

Finalmente, convém salientar que o CDC, em seu art. 55, § 40,

disciplina:
"Art. 55 - A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter

concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa,
baixarão normas relativas á produção, industrialização, distribuição e
consumo de produtos e serviços.
§ 40 - Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos

fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem
informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado
o segredo industrial".

Naturalmente, no caso em que se configurar a desobediência, o
Ministério Público terá maior facilidade para denunciar o mau
fornecedor se facilmente reconhecer aquele que deve ser
responsabilizado cível e criminalmente e cujo nome estará estampado
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nos documentos mencionad

Por tudo isso, em nome
atividades comerciais de n
interesses dos consumidore
de lei, esperando a acolhick
igualmente, lutam diuturnari
aprimorada e fundada em v

- Publicado, vai o projeto
Consumidor para parecer,
Regimento Interno.

N° 2.00712001, do Dep
formulado apelo ao DirE
estadualização da estrada ri
de Maria da Cruz e Varzelâr
Comissão de Transporte.)

N° 2.00812001, do Deput
consignado nos anais da
Dirceu do Nascimento, Reit
pela inauguração do Par
Convenções. (- A Comissão

N° 2.00912001, do Deput
consignado nos anais da
Companhia de Policia de
aniversário de criação.

N° 201012001, do Deput
consignado nos anais da
Carlos Eduardo Pinto, Dei
Extrema por sua brilhante a
(- Distribuídos à Comissão d

N° 2.01112001, do Deput
consignado nos anais da
Valtencir Coelho, Diretor do
primeira edição desse veíc
Transporte.)

N° 2.01212001, do Depu
formulado apelo ao Presider

da transparência e da moralidade nas
sso Estado, sobretudo em defesa dos
é que apresentamos o presente projeto

habitual por parte de nossos pares, que,
3nte por uma sociedade cada vez mais
xes como a honestidade e a retidão.
s Comissões de Justiça e de Defesa do
)s termos do art. 188, c/c o art. 102, do

ERIMENTOS
lo Arlen Santiago, solicitando seja
Geral do DER-MG com vistas à
cipal que liga os Municípios de Pedras
passando por Itacarambi e Jaiba. (- A

Jo Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
asa voto de congratulações com o Sr
da Universidade Federal de Ouro Preto,

ue Metalúrgico - Centro de Artes e
e Educação.)
Jo Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
Casa voto de congratulações com a
Guardas pela passagem de seu 30°

o Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
asa voto de congratulações com o Sr.
jado de Polícia Civil da Seccional de
'ação à frente do órgão do qual é titular.
Administração Pública.)
lo Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
asa voto de congratulações com o Sr.
Jornal Domingo", de Pouso Alegre, pela
lo de comunicação. (- A Comissão de

Dimas Rodrigues, solicitando seja
da Câmara dos Deputados com vistas
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a que realize gestões junto ao Presidente do Senado para que seja
apreciada nessa Casa a Proposta de Emenda à Constituição n° 4, de
1999.

N° 2.01312001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da República com vistas à implantação
de frentes de trabalho na região mineira da SUDENE.

N° 2.01412001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados com vistas
a que realize gestões junto ao Presidente da República para que seja
revisto o processo de extinção da SUDENE.

N° 2.01512001, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade de Felixlándia pelo transcurso do 52 0 aniversário de
emancipação político-administrativa desse município.

N° 2.01612001, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da República com vistas a que edite
medida provisória para prorrogar o prazo de quitação dos débitos das
Prefeituras Municipais junto ao INSS. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Agostinho Silveira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, do Trabalho e de Educação e dos Deputados
Alvaro Antônio, Elaine Matozinhos, Paulo Pettersen, Marco Régis (2),
Dimas Rodrigues Cristiano Canêdo e Marcelo Gonçalves (3).

Comunicação Não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte comunicação:
COMUNICAÇÃO

Do Deputado Paulo Pettersen, notificando o falecimento do Sr. Fábio
Ferreira Pedrosa, ocorrido em 181312001. (- Idêntica proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Cristiano Canêdo.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

recebi esta semana em meu gabinete o Prefeito de Mário Campos,
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Alberto Agostinho Cândido,pue veio pessoalmente entregar cópia
de recurso impetrado por ese município junto ao Tribunal de Contas
da União, pleiteando a revi são do repasse do Fundo de Participação
dos Municípios.

Como os nobres colegas devem saber, para calcular o índice a que
cada município tem direit o Tribunal se baseia na população
estimada pelo IBGE. Só que no ano passado, a decisão normativa do
TCU de 1311212000 levou em consideração dados atrasados do IBGE,
o que, sem dúvida alguma,rejudicou Mário Campos e vários outros
municípios de Minas e do Brhsil.

Esse fato, que trago ad Plenário desta Casa para solicitar o
empenho dos colegas e de todo o Poder Legislativo em favor dos
municípios mineiros prejudcados, tem, a nosso ver, uma simples
solução. O caso de Mário Campos é meramente ilustrativo. De acordo
com o último censo do 113G, o município tem população de 10.525
habitantes. Mas, para defibir o índice, o TCU considerou que a
população local era de apenas 8.988. Quando foi cobrar do TCU a
revisão, mostrando que a pôpulação correta da cidade, estimada pelo
IBGE, é superior a 10 mil, o l Prefeito recebeu resposta de que o órgão
responsável pelo recenseamento se atrasou no envio de informações
para o TCU.

Ora, por causa desse atraso e de uma falha na comunicação entre
dois órgãos, Mário Campos está recebendo um FPM 33% menor que
aquele a que tem direito. Isso, Sr. Presidente e nobres colegas
Deputados, significa que, anualmente, Mário Campos deixará de
receber cerca de R$400.00ci00. Os senhores sabem muito bem o que
isso significa para um municipio que tem receita prevista para algo em
torno de R$2.700.000,00 nefte ano.

A luta do Prefeito Alberto Agostinho é justa e tem todo o nosso
apoio. Ele tem feito uma adiministração eficiente em Mário Campos.
Investe no social e procura 4onstruir uma base sólida para que aquele
novo, mas promissor município possa oferecer à sua população uma
boa qualidade de vida. E não foi á toa que o Bebeto, como é
carinhosamente chamado pêla população, foi reeleito no ano passado,
com expressiva votação. Fie é um Prefeito atento, defensor dos
interesses do município e,nsse caso particular, vem demonstrar sua
determinação em fazer corrj que Mário Campos não seja atropelado
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nos seus direitos.

E vejam só, nobres colegas. Além de Mário Campos, os Municípios
de Lagoa Santa, Sarzedo e São Joaquim de Bicas, também da região
metropolitana, e muitos outros estão reclamando os mesmos direitos.
Vários municípios do nosso Estado estão sendo também prejudicados
e, pelas informações colhidas, há cerca de 600 municípios brasileiros
prejudicados pelo mesmo erro de órgãos da esfera federal. Isso
porque o IRGE é órgão do Governo Federal, e os municípios não
podem ser prejudicados se o TCU se baseou em dados defasados
para calcular o índice do FPM.

Quero aqui, portanto, levantar essa bandeira. E uma questão de
justiça, porque a lei é que determina que o índice do FPM deve ser
baseado na população de cada município. E, se o TCU está se
baseando em dados defasados, a lei não está sendo cumprida. E a
correção, no nosso entendimento, tem que ser urgente. Urgente
porque, corrigindo-se esse índice, o repasse do FPM de todos os
demais municípios terá de ser revisto. Isso vai afetar todo o Brasil e
influenciar no planejamento de todos os municípios do nosso País.
Isso é muito grave, principalmente porque a maioria das Prefeituras
brasileiras se sustenta com os recursos do FPM, que já são escassos
e, com essa denúncia que fazemos, tornam-se ainda mais injustos
para mais de 600 municípios de nosso País.

Quero então registrar aqui todo o nosso apoio a essa luta do Prefeito
Bebeto, de Mário Campos, e dos Prefeitos de São Joaquim de Bicas,
Lagoa Santa e Sarzedo, para citar apenas os que entraram com
recurso junto ao TCU. Por meio de expediente junto à Comissão
Justiça desta Casa, estou solicitando audiência especial para debater
o assunto, permitindo que a Assembléia dê sua contribuição para uma
rápida solução para o caso. Por meio de uma justa distribuição de
renda, nosso País reduzirá as suas diferenças sociais. E essa redução
começa e termina nos municípios, que são a base da nossa
Federação e que não podem ser assim tão gravemente prejudicados
diante de um erro burocrático e tão infantil dos órgãos federais. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alvaro Antônio.
• Deputado Álvaro Antônio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores e senhoras da galeria, na semana passada, tivemos, no



Plenário da Assembléia,
energético, sobretudo o rek
recebemos autoridades c
elétrica no País. Contamos
Nacional de Energia Elétric
sua exposição e colocou s
dizer que a ANEEL não en
no problema de energia ei
apresentava uma incompati
distribuição e a comercializ
que o Governo quer a
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hidrelétricas pertencendo a diversos setores da iniciativa privada?
Como seria essa compatibilização do fornecimento de energia, não
apenas para o nosso Estado como também para o nosso Pais?

O que querem com a desverticalização da CEMIG é preparar o
terreno para que ela seja privatizada. A CEMIG já demonstrou, no
nosso País, sua eficiência em relação à distribuição, à transmissão e à
própria comercialização da energia, detendo formidável "know-how"
na prestação de serviços para a população mineira e brasileira. As
experiências históricas demonstram que a iniciativa privada não foi
feliz na administração da Light no Rio de Janeiro, assim como, num
passado distante, não foi feliz na administração da Cia. Força e Luz
de Minas Gerais, dando, posteriormente, lugar à CEMIG, produzindo,
gerando e administrando a energia do nosso Estado a contento para a
população.

E importante ressaltar que, quando as coisas andam bem, o Estado
procura vender e, quando vão mal, procura comprar. Isso vem
preocupando não só a classe política do Estado como também a
população de Minas Gerais. Nesta hora, os políticos mineiros e
brasileiros devem dar maior atenção à privatização do setor
energético brasileiro. A privatização da CEMIG será o primeiro passo,
que não deve ser dado, a fim de que não sejam privatizadas as
demais centrais elétricas do Pais. Em boa hora, o Sr. Governador
encaminhou a esta Casa um projeto de lei tratando da
desverticalização da CEMIG e de sua privatização. Felizmente,
através de pesquisa pessoal, sabemos que os Deputados mineiros
terão uma preocupação maior em relação à privatização da CEMIG.
Certos setores, como a energia elétrica, o saneamento, o
abastecimento de água, o petróleo, são iniciativas do Estado e do
País que não devem ser colocadas nas mãos do setor privado. Em
caso de acidente no sistema energético da Região Sudeste, por
exemplo, se tivermos produção, transmissão, distribuição e
comercialização de energia sob o controle da iniciativa privada,
imaginem os senhores as dificuldades de integração do setor e o
sofrimento a que a população estará exposta.

Foram débeis as justificativas para a desverticalização da CEMIG
apresentadas no seminário. Esperamos que a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais lute contra a privatização e a
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desverticalização da CEMIÕ, que, sem dúvida, serão prejudiciais
ao povo mineiro e ao País.

• Sr. Presidente - Com a Øalavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Réis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

visitantes que ocupam lug& nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, canal 11, e imprensa: iniciamos nossa fala
congratulando-nos com o deputado Alvaro Antônio, que assomou a
esta tribuna para tecer críicas à privatização do setor hidrelétrico
brasileiro, especialmente à da CEMIG e à de Furnas.

Respeitamos as palavras !io Deputado Alvaro Antônio, parlamentar
experiente, calejado, que 1$ exerceu mandato na Câmara dos
Deputados, além de ter sidb Secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas. O que ele diz é resultado do equilíbrio, da experiência
e da sensatez por que se palitar sua carreira política.

Enveredo-me na sua trilha1 para, mais uma vez, tocar, nesta tribuna,
meu samba de uma nota sóJ que é a permanente critica à privatização
de setores estratégicos do riatrimônio público brasileiro, defensor que
sou da preservação dos ativos patrimoniais estratégicos para este
Pais.

Passo a ler o "Manifesto do Três Pontas", que nasceu da reunião de
lideranças regionais do Sul de Minas contra a privatização de Furnas.
(- Lê:)

"Os Prefeitos dos municíçios formadores do reservatório da usina
hidrelétrica de Fumas, qu constituem a Associação do Lago de
Furnas - ALAGO -, reunidoem Três Pontas, no dia 91312001, vêm,
por meio deste, manifestér sua posição no que diz respeito à

'	privatização da empresa Funas Centrais Elétricas S.A.
A primeira consideração que se faz necessária diz respeito ao

gerenciamento dos recursos hídricos de forma geral e, neste caso
particular, aos mananciais fbrmadores do rio Grande, que abastecem
a Usina de Furnas e mais seis usinas de diferentes empresas em sua
cascata, contribuindo com Icerca de 6.000MW para a geração de
energia no sistema hidrelétrico brasileiro.

A gestão dos cursos de água, das nascentes dos lagos e de seu uso
constitui, portanto, matéria de interesse nacional a requerer intensa
participação da sociedade.i O uso múltiplo e compartilhado desses
reservatórios que formam as usinas reveste-se de característica
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especial, tendo em vista a escassez de sua matéria-prima, que é a
água, e sua reduzida afluência nos últimos anos, sendo, portanto,
matéria de extrema complexidade qualquer decisão que venha propor
alterações nessa rede interligada de usuários e beneficiários.

Nesse contexto, a privatização de Furnas assume importância
extraordinária, pois essa empresa responde pela administração,
controle e conservação de enormes reservatórios das cabeceiras das
usinas hidrelétricas de Fumas, de Itumbiara e de Serra da Mesa,
sendo que o desta última é simplesmente o maior reservatório do
planeta em volume de água acumulada.

A prevalência do interesse público e, fundamentalmente, o direito do
Estado de intervir nas decisões estratégicas relativas à gestão dos
recursos hídricos são prerrogativas imprescindíveis, que deverão estar
claramente asseguradas ao setor público.

A segunda consideração que no momento se reveste de importância
capital é a garantia de investimentos na expansão da oferta de
energia. Vale mencionar que Furnas e outras empresas do Sistema
Eletrobrás têm sido até agora impedidas de participar de projetos
hidrelétricos, ainda que em parceria com a iniciativa privada. A falta de
novas usinas geradoras tem obrigado as empresas a deplecionarem
seus reservatórios, com conseqüências danosas, como as
constatadas no lago de Furnas, aos municípios lindeiros signatários
deste documento.

Por outro lado, a liberação de Fumas para competir e participar da
construção de novas usinas e sistemas de transmissão poderá
permitir investimentos da ordem de R$6.000.000.000,00 nos próximos
seis anos. Ressalte-se que a participação de Furnas em
empreendimentos do setor elétrico, isoladamente e em parcerias, é de
importância fundamental para viabilizá-los.

No caso especifico de Minas Gerais, novas usinas geradoras na
região poderão garantir, em futuro próximo, níveis mínimos de
regularização das águas do reservatório de Furnas. Com  44 anos de
existência, Furnas tem demonstrado seu compromisso, como
empresa brasileira, com a expansão da oferta de energia, a preços
competitivos, para as empresas distribuidoras, o que se reflete, em
última instância, em preços módicos para os consumidores brasileiros.

Parece-nos ser importante, neste momento de competição
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.

	

	importância de Furnas nãosó para a nossa Minas Gerais, como
também para o nosso País. m boa hora verificamos o levante desses
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municípios que querem dirigir-se diretamente ao Sr. Presidente da
República, para que faça avaliação mais profunda com relação ao
problema da energia no nosso Pais.

Disse, da tribuna, que o Governo brasileiro, geralmente, quando a
coisa vai bem, quer vender; quando vai mal, compra. Isso é um
absurdo devido ao que pode acontecer com a energia em nosso Pais.

Temos exemplo contemporâneo, na Califórnia, de que esse
expediente que querem implantar em nosso Pais não está dando
certo lá, levando o abastecimento ao caos naquele Estado. Ainda
mais que a nossa energia brasileira hoje é mais cara do que nas
cidades da Europa e dos Estados Unidos. Afinal, não é o modelo que
ai está que vai suprir a geração de energia no nosso País, porque a
empresa privada não vai ter responsabilidade com relação, por
exemplo, à questão social, assunto sobre o qual ninguém fala. Só se
referem, por enquanto, à desestatização, sem levar em consideração
o social. Portanto, essa luta de V. Exa. aqui na Assembléia Legislativa
será de grande proveito não só com relação à CEMIO, como também
em relação à Furnas. Espero que outros Deputados se engajem nessa
luta para que possamos mostrar ao Sr. Presidente da República que
sua ação é nefasta ao povo brasileiro.

O Deputado Marco Régis - Agradeço ao Deputado Alvaro Antônio,
cujas sábias palavras reforçam o manifesto de Três Pontas contra a
privatização de Furnas e, ao mesmo tempo, os nossos argumentos
contra a privatização de setores estratégicos da economia brasileira.

No documento de Três Pontas há um parágrafo que diz: "...num
momento de competição globalizada, manter algumas grandes
empresas estratégicas como Furnas sob controle do Estado, de modo
que possam agir como indutores do desenvolvimento e ao mesmo
tempo moderadores do preço de energia". Reforço isso há muito em
meu discurso. Falo da importância de uma empresa como a Vale do
Rio Doce, que foi vendida a preço de banana. Era empresa
multinacional, estatal, brasileira, que satisfazia a todos os requisitos
da competição globalizada, como eficiência, competitividade,
lucratividade.

Hoje, reforço os mesmos argumentos com relação à PETROBRAS,
que passou por episódios de vazamentos na sua estrutura,
culminando, recentemente, com o afundamento da sua plataforma P-
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36, que é a maior do mui do. Fico me perguntando se existem
elementos terroristas a se iiço do grande capital internacional, do
império dual - condomínio jlobal Estados Unidos e Grã-Bretanha -,
induzindo a PETROBRAS a ter vazamentos ou ao afundamento
daquela plataforma. O i esmo poderá estar acontecendo no
reservatório de Furnas e dE outras hidrelétricas, cujos níveis de água
estão abaixando, porque, além da falta de chuvas, o ritmo de
funcionamento dessas usini s é intenso, a fim de mostrar lá fora a sua
grandiosidade. Isso é má a	stração. A terceirização - como ficou
constatado na PETROBR)	com empresas incapacitadas para
trabalhar nas plataformas4 tem levado a mídia a desacreditar a
PETROBRAS e outras	sas estatais, que são lucrativas,
eficientes e competitivas. A tamos que isso seja uma forma de
sabotagem para formar u na imagem negativa dessas empresas,
facilitando, assim, a privatiz ção. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a )alavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodr ues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o

grande jornal dos mineiro o "Estado de Minas" dedicou algumas
páginas do seu cadernc de política a reportagens da maior
importância sobre o Projetc Jaiba nos últimos dias 18 e 19 de março.
A matéria é complexa e tr z dados novos sobre o assunto. Alguns
parlamentares da bancada do Norte de Minas e algumas lideranças
do projeto tiveram a oportu idade de prestar seu depoimento perante
esse veículo de comunicaç

No entanto, Sr. Presider e Srs. Deputados, o descaso com o
problema social do Projeto aíba já foi trazido a esta tribuna logo no
começo da sua implantaçã Passou por esta Casa o então Deputado
Adelino Pereira Dias, coi )anheiro do PMDB de Janaúba, que
também foi Prefeito dessa Jade, entre 1973 e 1977, e acompanhou
aquele projeto desde o seu [cio.

Já naquela época, o nos companheiro Adelino Dias criticava as
ações iniciais do projeto, sc	tudo no seu aspecto social, porque era
preciso uma estruturação	ai, formação do produtor, preparação
técnica, educação sisten	a para os menores, sistema de
fiscalização e controle das	les. Em um projeto dessa envergadura
existem erros que devem	corrigidos. E por que não se corrigem
esses erros? Pela falta de	3 política agrícola do Governo Federal.
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As ações políticas que poderíamos fazer foram e estão sendo
feitas.

Há tempos, houve uma CPI nesta Casa para apurar irregularidades
no Projeto Jaiba, a requerimento da então Deputada Maria Elvira.
Quando fui Presidente da Comissão de Política Agropecuária desta
Casa, dedicamos inúmeras audiências públicas ao Projeto Jaíba.
Conosco estiveram vários Deputados e lideranças, juntamente com
autoridades do Governo, especialmente do Poder Executivo e de
órgãos federais.

Denunciamos desta tribuna o descaso com o projeto, no que se
refere à parte social. Fizemos relatórios, levantamos dados sobre a
miséria, ouvimos inúmeros produtores falidos, questionamos as
elevadas taxas de juros nos empréstimos bancários, abordamos a
questão das altas contas de energia, apresentamos alternativas para
o caso do controle dos custos da água. O custo com a produção não é
compatível com os preços de mercado.

Voltamos à questão da falta de política agrícola do Governo Federal.
Os produtores que se organizaram em cooperativas ainda sobrevivem
a duras penas, amargando prejuízos. Resta-nos, portanto, nos
unirmos para salvar o Projeto Jaíba, pois isso é muito importante para
Minas e para o Brasil.

E necessário que se adote uma política de resgate do Projeto Jaíba.
O Governo Federal vai gastar muito menos na revitalização do projeto
do que gasta para entregar parte do Brasil ao capital estrangeiro,
como ocorreu com a venda do BEMGE, com a venda da Vale do Rio
Doce, com a implantação de empresas multinacionais.

O projeto Jaiba é o maior projeto irrigado da América Latina,
podendo se tomar o celeiro do mundo, bastando para isso a
implantação de política correta de incentivo à produção e mercado,
investindo no homem lá assentado, resgatando a sua auto-estima.
Tenho certeza de que não é desejo de nenhum dos Deputados da
bancada do Norte ir ao Jaiba em busca de voto, pelo prazer de
explorar a pobreza. Estamos aqui para defender o projeto e as
famílias lá assentadas. Queremos, sim, ações concretas, queremos
uma CODEVASF voltada para o social, trabalhando para que o
fornecimento de água não tenha um custo tão elevado, incompatível
com o preço de mercado dos produtos ali cultivados. Queremos a
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CEMIG fazendo parceria conj o projeto, implantando os relógios de
controle, instalando padroes residenciais, minimizando aquela
situação de pobreza e resgatando a dignidade daquele povo
trabalhador.

Tenho conversado com r9uitos produtores do projeto irrigado de
Jaíba, de Pirapora e Janauba, onde também sou votado, e todos
reclamam dos altos custos dos serviços prestados pela União e pelo
Estado e também dos altos 4ustos dos insumos. Mas em todos esses
produtores há esperança d dias melhores, confiando no Governo
Itamar Franco, no Vice-Governador Newton Cardoso, que gozam de
grande prestigio junto aos prdutores.

Portanto, renovo o nosso apelo ao Governo de Minas, em favor dos
assentados desses projetos e, principalmente, ao Governo Federal,
maior responsável pelo fracaso do Projeto Jaíba até agora.

Lá existe água, energia, Idz  e terra fértil. Por que não se produz?
Porque falta uma política volada para o homem do campo neste País.

Parabéns ao jornal "Estado de Minas" pela matéria e a toda a
imprensa mineira, que tem ido uma força na defesa dos interesses
do Projeto Jaiba.

Defender Minas, o Norte * Minas, o Jequitinhonha, o Projeto Jaiba
é nosso dever.

A Deputada Maria Josél-aueisen (em aparte) - Deputado Dimas
Rodrigues, estamos acompnhando com interesse sua colocação em
relação ao Jaíba, porque, relmente, a situação do Norte de Minas, do
Jequitinhonha e, sobretudo, Ido vale do Mucuri é uma situação grave,
que precisa ser olhada.

V. Exa. fala da necessidade da irrigação das terras daquela região.
Aqui entra o papel da CEMId3, que tem que realizar qualquer trabalho
no sentido do fornecimento de energia e de luz elétrica para esse
povo desassistido do interior

V. Exa. tocou nesse assuhto, e preocupa-me uma situação que ai
está sendo anunciada. Alias, quero lembrar que já encaminhei à
Comissão de Defesa do onsumidor um requerimento para que
possamos, em audiência púlblica, nesta Casa, discutir as propostas de
aumento da tarifa de energia elétrica da CEMIG. A CEMIG propõe
reajuste na tarifa de energiá elétrica, que deve ficar entre 13 e 17%,
enquanto a inflação, no ano Ipassado, esteve próxima a 17%. Trata-se
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de diferença muito grande para um povo já penalizado, sofrido,
desempregado e que não sabe como vai arcar com mais despesas
com as contas de energia elétrica. No período de 1997 a 2000, a
CEMIG ajustou as suas tarifas residenciais em 63,64%. Foi um grande
aumento, porque, no mesmo período, a inflação ficou em 18,54%.

Agradecemos a V. Exa. a oportunidade que nos deu de lembrar
essa questão. Aproveitamos ainda a oportunidade para convidar todos
os Deputados da Casa e pessoas interessadas no assunto para
participarem de uma reunião, promovida pela Comissão de Defesa do
Consumidor, em data que será determinada nos próximos dias. Então,
chamaremos os responsáveis pelos aumentos das tarifas da CEMIG,
para que esse abuso dos preços altíssimos da energia não seja
concretizado.

Acreditamos que todas as pessoas, sobretudo aquelas que precisam
da energia elétrica para irrigação e iluminação, não podem sofrer as
conseqüências de um reajuste tão desproporcional. Inflação de 6% e
reajustes de 13 a 17%. Muito obrigado.

O Deputado Dimas Rodrigues - Agradecemos as palavras da
Deputada Maria José Haueisen. Temos lutado muito junto à CEMIG
para que equipare a taxa de energia diurna com a noturna. Sabemos
da grande preocupação daqueles produtores. Precisamos nos unir
para lutar para que a CEMIG reveja essa situação. Assim, daremos
condições de vida àquele povo, que ê trabalhador e precisa só de
incentivo dos Deputados e dos nossos governantes.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Inicialmente, quero
cumprimentá-lo. Estava inscrito, mas vou ceder meu tempo ao colega
Miguel Martini. Acho que são pronunciamentos desse peso, dessa
envergadura, de pessoas sérias como V. Exa. que fazem a diferença
e procuram, cada vez mais, mostrar, sem subterfúgio, o que está
acontecendo na nossa região-

0 Projeto Jaiba já avançou muito, mas, na verdade, muita coisa
ainda tem de ser feita, muito espaço tem de ser conquistado, muita
luta tem de ser empreendida para que possamos chegar, pelo menos,
a um estágio de estabilidade social naquela região.

Vi recentemente reportagem no jornal "Estado de Minas" a respeito
do Projeto Jaíba. Notamos claramente nesse artigo a impressão que o
projeto causa no Estado e na opinião pública brasileira. Quem
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acompanhou o Projeto Jaib, como temos acompanhado, eu e V.
Exa., quem está lá praticamente todo mês fazendo reuniões,
procurando mostrar a importancia de não se discriminar aquela região,
tirando a pecha de incompdtência do Projeto Jaíba, pode fazer uma
avaliação clara dos avanço i deste, tendo visão mais clara do espaço
que temos a percorrer.

O Jaíba, hoje, além de ser preocupação nacional e estadual, tem de
passar a fazer parte das procupações dos políticos sérios, dos que
usam a política para trazer ganhos e benefícios à população. O povo
lá está sofrendo. Vejo uma lhiperirofia muito grande do Projeto Jaiba
em seu aspecto físico, mas também um massacre enorme em cima
das pessoas simples, que Estão ali e acreditam naquele projeto, que
estão inadimplentes com a CEMIG, com o projeto, sem ter como
pagar o custo da luz e da água pressurizada. Disso não se fala. E
importante que se invista na saúde social do projeto e nas pessoas,
para que tenham condições de viver com dignidade.

Estamos propondo à Casa, por isso, uma audiência pública naquela
região, como acontece de dís em dois anos, com a presença de uma
comissão especial. Gostaramos de convidar os companheiros do
Jequitinhonha e do Mucuri para que vejam o que está sendo feito ali e
para que possamos dar, mais uma vez, a nossa contribuição.

Estou ao lado de V. Exa., Ibara que possamos levantar a bandeira do
Jaíba, levantando também a bandeira da defesa social dos que ali
estão, para que se sintam cidadãos. Depois disso, poderemos falar
com orgulho, de boca cheia que o Projeto Jaíba é o melhor e o maior
projeto da América Latina.

O Deputado Dimas Rod igues - Agradeço ao Deputado Carlos
Pimenta, grande batalhador Sou testemunha do grande trabalho que
faz o Deputado Carlos Pime ta em defesa do Jaíba.

Quero dizer, caro colega Carlos Pimenta, que já protocolamos na
Comissão de Agropecuária m requerimento para que esta Comissão
faça uma visita ao projeto, juntamente com o Secretário Raul Belém e
com o Dr. Caio Brandão, daRURALMlNAS. Muito obrigado-

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
O Deputado Amilcar Mahins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaria de iniciar agradebendo a gentileza do Deputado Carlos
Pimenta, que teve a compeensão de me ceder seu tempo - estava
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inscrito após ele - pela gravidade e pela importância do assunto
que venho trazer a esta tribuna da Assembléia Legislativa.

Venho falar sobre uma enorme injustiça que está sendo cometida,
não contra o Prefeito Ademir Lucas, mas contra os pobres
funcionários municipais da Prefeitura de Contagem. Mais que
injustiça, diria que está sendo cometida uma covardia, uma imensa
maldade com esses funcionários. Vamos, rapidamente, aos fatos

No último ano, o ex-Prefeito Paulo Mattos deixou a Prefeitura de
Contagem inadimplente junto ao IPSEMG, com uma dívida de cerca
de R$7.000.000,00 - valor nominal, sem juros e multas.

Embora o Prefeito Paulo Mattos tenha recolhido mensalmente a
contribuição dos servidores, só repassou ao IPSEMG o dinheiro
referente a janeiro e fevereiro de 2000. Depois, em maio, depositou
uma parcela da quantia devida ao IPSEMO. O IPSEMG não deixou de
atender por um só dia aos servidores de Contagem, apesar da
inadimplência, do atraso e da dívida de R$7.000.000,00 da Prefeitura,
que recolhia o dinheiro dos servidores é não o repassava.

O Prefeito Ademir Lucas, tão logo eleito, jamais deixou de
reconhecer a divida com o IPSEMG, sobre a qual falou em todas as
suas entrevistas. Desde o inicio de sua gestão, está tentando, através
do Secretário de Administração, Dr. Ernani Gomes, negociar o
pagamento da dívida, mas, até hoje, não conseguiu interlocutor no
IPSEMG para acertar tal pagamento.

A administração Ademir Lucas, já no dia 231212001, repassou para o
IPSEMG R$574.905,82 - e tenho cópias dos depósitos bancários em
mãos -, correspondendo R$150919,54 às contribuições de janeiro
dos servidores, R$84.450,67 ao FMS e R$339.535,61 ao FUNDEF.
Mas, apesar de o Prefeito estar tentando negociar a dívida, o IPSEMG
se recusa, neste momento, a atender os funcionários de Contagem,
em um gesto de pequenez política e de perseguição e covardia contra
os pobres funcionários, que não têm culpa. O ex-Prefeito Paulo Manos
recolheu a contribuição, não pagou ao IPSEMG, mas, nos dez meses
em que ficou inadimplente, os funcionários de Contagem foram
normalmente atendidos pelo IPSEMG. Agora, porque assumiu um
Prefeito da Oposição, os funcionários de Contagem estão pagando
por isso, não sendo atendidos pelo IPSEMG.

Não conseguimos perceber nenhuma outra razão senão a de
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Comissão Especial da Juventude e membro suplente da Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 4612000; indicação do Deputado Bené Guedes para
membro suplente da CPI da Saúde e da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 22199,
em substituição ao Deputado Doutor Viana; indicação de seu nome e
do Deputado Bené Guedes para membros suplente e efetivo,
respectivamente, da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 6199; indicação de seu nome e
do Deputado Alencar da Silveira Júnior para membros efetivo e
suplente, respectivamente, da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 15199; e Elaine
Matozinhos - indicação dos Deputados Chico Rafael e Sávio Souza
Cruz para membros suplentes das Comissões de Justiça e de Política
Agropecuária, respectivamente (Ciente. Designo. A Área de Apoio às
Comissões. Cópia às Lideranças.); e pelas Comissões de Educação -
aprovação, na 531 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos
1.03612000, do Deputado José Milton; 1.24212000, do Deputado
Ambrósio Pinto; 1.26012000, do Deputado Anderson Adauto;
1.27412000, do Deputado Dimas Rodrigues, e 1.28412000, do
Deputado Erniano Batista; e dos Requerimentos n

o
s 1.844 e

1.84512000, do Deputado Carlos Pimenta; 1.84912001, do Deputado
Marcelo Gonçalves; 1.85912001, do Deputado Paulo Piau; 1.851,
1.889, 1.919, 1.927 e 1.95012001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
1.90212001, do Deputado Eduardo Brandão; 1.90412001, da Deputada
Elbe Brandão; 1.90812001, da Deputada Maria Olivia, e 1.91712001,
do Deputado Sebastião Costa; e rejeição do Requerimento n°
1.91412001, do Deputado Sávio Souza Cruz; do Trabalho - aprovação,
na 53a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n

o
s 1.13012000, do

Deputado Gil Pereira; 1.22412000, do Deputado Antônio Júlio;
1.23912000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 1.241 e
1.24512000, do Deputado Alvaro Antônio; 1.247 e 1.25912000, da
Deputada Maria Olívia; 1.24812000, do Deputado Sebastião Costa;
1.251 e 1.25212000, da Deputada Elaine Matozinhos; e de Assuntos
Municipais - aprovação, na 54a Reunião Ordinária, dos Requerimentos
nos 1.82212000, do Deputado Antônio Andrade; 1.84012000 e
1.92112001, do Deputado Doutor Viana; 1.85312001, da Deputada
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serviços de recuperação de créditos tributários ou que tivesse
atuado no levantamento, para a CEMIG, de tributos e encargos para a
mesma finalidade, nos últimos cinco anos; 2 - o fato de apenas um
dos licitantes haver sido habilitado na primeira fase da concorrência; 3
- a circunstância de a Dra. Paula Derzi, filha da ex-Procuradora-Geral
do Estado, ser sócia do escritório vencedor da licitação.

Por mais que tal assunto seja discutido, entendemos ser necessário
interpretar os três pontos a que nos referimos de maneira clara,
concisa e isenta, já que seu desdobramento resultou no afastamento
do Governo de uma grande colaboradora, que deu ao Estado de
Minas Gerais tantas vitórias nas mais altas Cortes do País e que, com
as ações judiciais que patrocinou, defendeu o federalismo, a
nacionalidade e, princi$lmente, o patrimônio público estadual. Além
disso, o que acho mais importante: não tenho dúvidas da colaboração
da ex-Procuradora, com suas ações patrocinadas em nome do
Governo de Minas, para conscientizar ainda mais as altas Cortes
deste País da necessidade de os brasileiros ilustres defenderem o
nacionalismo e, principalmente, o patrimônio público nacional.

Mas, antes de nos aprofundarmos no cerne da polêmica, necessário
se faz ressaltar que o edital de licitação foi amplamente divulgado. Em
atendimento ao determinado pela Lei de Licitações, o edital foi
publicado no órgão oficial de Minas Gerais nos dias 111812000,
41812000 e 8/1112000; no jornal "Estado de Minas", nos dias 41812000,
91812000, 21912000 e 211112000; na "Gazeta Mercantil", nos dias
41812000, 71812000 e 311112000. Além disso, foi divulgado no "Jornal
do Advogado", edição de novembro de 2000.

A prova da ampla divulgação do referido edital é o fato de que foram
adquiridos, na sede da CEMIG, 57 editais, enquanto 8 escritórios de
Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul participaram da
licitação. Nenhum desses escritórios impugnou o edital, todos
concordaram expressamente com as suas cláusulas, inclusive este
que hoje o contesta judicialmente e através da imprensa.

A chamada cláusula restritiva que atingiu esse escritório vedava a
participação de sociedade de advogados que tivesse anterior vínculo
contratual com a CEMIG para prestação de serviços de recuperação
de créditos tributários ou que houvesse atuado, nos últimos cinco
anos, no levantamento, para a empresa, de tributos e encargos com a
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mesma finalidade. Tal cláuula teve sua inclusão proposta pela
OAB-MG, conforme pode er comprovado pelas declarações do
Presidente da entidade, publicadas no jornal "O Tempo", na pág. 3 da
edição de 141312001. O ofícib em que a entidade sugere a cláusula foi
também mencionado na ndta da CEMIG, publicada em todos os
jornais de grande circulação em 151312001, e deverá ser encaminhado
a esta Assembléia.

Na avaliação da OAB, os escritórios que já haviam trabalhado na
recuperação de créditos da CEMIG ou que possuíam contratos com a
empresa poderiam obter informações privilegiadas para participar da
concorrência. Trata-se de $Jgestão oportuna e válida, considerando
que aquelas organizações já prestadoras de serviços - inseridas na
realidade operacional da 4mpresa licitante - eram detentoras de
informações que as coloca  em situação de privilégio em relação
aos novos candidatos. No mundo globalizado, é o que se denomina
"inside information", ou seja' informação privilegiada que não pode -
sob pena de má-fé - ser utilihda para favorecer alguns em detrimento
de outros. A mencionada cláusula atende ao disposto no art. 37 da
Constituição Federal e no 3d. 31 da Lei n° 8.666, de 1993, fato que por
si só dispensa maiores comentários.

O escritório que está a contestar a licitação assinou dois contratos
com a CEMIG. O primeiro, em 618199 e o segundo, em 2019199.

Provado está que a cláuula não foi inserida pela CEMIG com o
intuito de favorecer este ou aquele escritório de advocacia. Provado
está que não foi edital dirigi o. Creio que isso ficou claro para todos.

Quanto ao fato de apenas um dos licitantes haver sido habilitado na
primeira fase da concorrência, é importante salientar que a exclusão
dos demais concorrentes foi ocasionada pela insuficiência de
documentos ou pela apresentação destes em desconformidade com o
exigido pela lei.

Temos aqui, para análise de todos os que se interessarem, cópia
dos recursos apresentados ' elos licitantes, bem como parecer jurídico
do setor competente da CEFJIIG, o qual concluiu por sua inabilitação.

Consideramos agora a circunstância de a filha da ex-Procuradora-
Geral do Estado ser sócia cio escritório vencedor da licitação. Com  o
afastamento formal da Dra. Misabel Derzi da sociedade, em 411199,
para assumir a Procuradoria-Geral, mediante comunicado à OAB-MG,



684
foi atendido o requisito legal. Não estava - é importante os Srs.
Deputados perceberem isto - obrigada a transferir as suas cotas da
sociedade. Se assim o fez, em junho de 2000, foi por sua livre e
espontânea vontade. Entretanto, essa data é irrelevante, uma vez que
antecede até mesmo o primeiro edital da CEMIG que foi anulado.

Por outro lado, o escritório Sacha Calmon já foi contratado com
dispensa de licitação por diversas entidades públicas, a saber:
Organização das Nações Unidas - ONU -, INFRAERO,
ELETRONORTE, Estados de Santa Catarina e Pernambuco,
Municípios de Belo Horizonte, Betim, lpatinga e muitos outros,
EMBRATEL, TELEMIG e Cia. Vale do Rio Doce, antes de suas
privatizações.

Se a CEMIG quisesse contratar o escritório com dispensa de
licitação, poderia fazê-lo, em virtude da notória especialização do
contratado. Trata-se de argumento que não admite refutação. Se a
CEMIG, por influência da ex-Procuradora, pretendesse favorecer o
escritório vencedor da licitação, não seria o caso de simplesmente
contratá-lo? A empresa não tinha necessidade de recorrer a
subterfúgio, como poderia parecer a abertura da licitação
supramencionada.

Oportuno observar também que o escritório Sacha Calmon
Advogados Associados não foi contratado com dispensa de licitação
por nenhuma empresa pública enquanto a Ora. Misabel chefiou a
Procuradoria-Geral do Estado. Se o escritório ganhou a licitação, foi
porque venceu o certame, no qual participou em igualdade de
condições com todos os concorrentes. Impedir a participação do
escritório simplesmente porque a filha da ex-Procuradora dele faz
parte é um absurdo de enormes proporções. Seria o mesmo que
vedar a participação de filhos de Desembargadores, Juizes ou
Deputados em concursos públicos promovidos pelos Poderes
Judiciário e Legislativo.

A concorrência é um processo público de seleção. Foi realizada
dentro da maior lisura e atendendo às disposições legais, além de
acatar o sugerido pela OAB. Venceu o melhor ou o mais bem
habilitado para tal. Essa é a verdade, e ocupamos esta tribuna por
amor à justiça e pelo interesse que temos em defender o patrimônio
público, que ela, como Desembargadora, o fez tão bem.



1	 685
Em 1997, se não nos lalha a memória, já defendíamos o

plebiscito para referendar a alienação de bens imóveis integrantes do
patrimônio público. Aquela época, fazíamos oposição ao Governo e,
por esse motivo, nossa poposição não prosperou. Na legislatura
seguinte - esta -, verificamo, com enorme satisfação, que o Deputado
Rogério Corrêa já havia protocolizado projeto de lei que tratava da
matéria.

Senhoras e senhores, ol principio fundamental do Direito, que
chegou até nossos dias por bondensar a verdade eterna e indiscutível,
é o "in dubio pro reu", ou seja, havendo dúvidas sobre a culpabilidade,
o acusado é inocente, até Arova em contrário Ocorre que, nos dias
atuais, a dinâmica da realidade socioeconômica e outros fatos mais
que conhecemos tão bem - é que na minha avaliação não necessitam
ser ditos - infelizmente n4s levam a esquecer essa máxima tão
importante na análise das q4estôes.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Deputado Anderson
Adauto, solidarizo-me com d pronunciamento de V. Exa., que vem em
muito boa hora. O Dr Saclja Calmon - jurista dos mais respeitados,
com vários livros escritos spbre a questão tributária - foi, durante 25
anos, Juiz Federal, prestando serviços à causa pública, não
construindo, durante esse período, nenhum tipo de patrimônio. Isso
merece ser destacado.

E quando já desvinculado dessa função, ele realmente presta
serviços à iniciativa privada, mas tendo bem claro que são serviços
reconhecidos por empresase setores públicos no Brasil inteiro. Além
de tudo, é um democratà, lutador das causas sociais, tem se
posicionado com veemêncib, nos seus artigos, contra essa política
neoliberal de exclusão d também, com relação ao fato de a
Procuradora-Geral ter um vinculo pretérito com um escritório, não
pode ser nenhum tipo de uspeita contra ninguém, ou ter um filho
trabalhando em alguma árek Acho que essa demissão da Secretária

ji e essa ação atendem a um jogo de interesses pequenos na política,
que, infelizmente, mostram por onde está caminhando o Governo
Itamar Franco. Isso faz parte das fofocas, da luta interna de poder no
grupo palaciano, que, infe'izmente, acaba ceifando pessoas boas,
sérias. Tudo indica que o câminho final do Governador será a solidão

;	e o isolamento político. Mui$ obrigado.
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O Deputado Anderson Adauto* - Portanto, continuando,

entendemos a atitude corajosa e firme da Dra. Misabel, ao apresentar
ao Governador o seu pedido de demissão, ao mesmo tempo em que
exigia também de seus acusadores que fossem até o fim na
averiguação das responsabilidades.

Mas o episódio em questão não pode ser tratado como todos os
outros, e é por isso que estou na tribuna fazendo essa defesa e esse
pronunciamento. O fato sob análise não envolve aspectos políticos;
envolve, sim a figura de uma técnica exemplar, cidadã e profissional
que honra a advocacia, o magistério e o serviço público no Estado de
Minas Gerais. Nunca nos pronunciamos sobre a demissão de
colaboradores do Governo, mas essas reflexões tornam-se
necessárias, uma vez que a Dra. Misabel foi peça chave em todas as
investidas políticas do Governador, que preferiu o caminho jurídico
para resolver os assuntos que ferem o interesse do Estado de Minas
Gerais.

A atuação da ex-Procuradora na chefia da Procuradoria-Geral do
Estado foi sempre em prol do federalismo. Como exemplo, podemos
citar a ação que foi proposta contra o acordo da dívida, celebrado
entre o Governo do Estado e a União. Tal acordo penalizava Minas
Gerais com juros escorchantes, juros de 7,5% ao ano, enquanto os
demais Estados pagavam juros em torno de 6%.

A tese defendida nessa ação era a nulidade da cláusula do acordo
que permitia à União seqüestrar receitas próprias do Estado. De
acordo com a Constituição Federal, é possível condicionar a entrega
de recursos, mas nunca o seqüestro de receitas próprias.

Essa ação possibilitou a assinatura de novo acordo. Não é um
acordo ideal, mas, sem sombra de dúvida, é muito melhor do que o
assinado pelo Governo anterior.

Outra ação proposta pela Dra. Misabel Derzi que merece ser
destacada é a que permitiu ao Estado recuperar o controle da CEMIG,
afastando do bloco de controle o principal sócio privado, que é a
empresa AES.

Em virtude do afastamento do sócio americano, o Sr. Arminio Fraga,
Presidente do Banco Central, sugeriu às empresas estrangeiras que
não investissem em Minas Gerais.

Atenta aos interesses do Estado, a Dra. Misabel propôs uma
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interpelação judicial ao dito senhor e, ao mesmo tempo, ajuizou
uma ação de indenização po perdas e danos causados à imagem do
Estado. A interpelação está com o Procurador-Geral da República, Dr.
Geraldo Brindeiro, e a aÇã de indenização foi distribuída para o
Ministro Nélson Jobim, exLíder, na Câmara, do Presidente da
República, que não colocou à ação em pauta até esta data.

As declarações do Sr. Armínio Fraga originaram um documento que
a ex-Procuradora-Geral pr4arou, esclarecendo a opinião pública
americana sabre todo o episódio e as razões do Estado. Tal
documento foi distribuído no 3onselho das Américas, em Nova lorque
e na Universidade John Robin, em Baltimore (?). A partir daí,
cessaram todas as manitestabões contra Minas Gerais.

O mais interessante é que,' sócio da CEMIG que foi afastado do
controle da estatal está se do multado pelo Governo dos Estados
Unidos por ter reduzido p6positalmente a oferta de energia no
mercado norte-americano cdm o objetivo de cobrar mais caro pelo
produto. De US$63,00 por megawattlhora o preço subiu para até
US$750,00, conforme noticido na página 3 do jornal "Estado de
Minas" de 16 de março.

São incontáveis as açóes que foram interpostas pela ex-
Procuradora-Geral do Estado, em nome da defesa dos interesses
maiores de Minas junto aos altos tribunais da Nação.

Solicitamos ao Presidente mais 5 minutos para concluir o
pensamento. Não é para hipbtecarmos apoio à ex-Procuradora-Geral,
que mais do que ninguém conhece seus méritos, sua notoriedade nas
cortes de Justiça, no circuito universitário como advogada competente
e professora emérita. Estartos aqui para reconhecer, de público, o
trabalho que desenvolveu ria defesa dos interesses do Estado, do
patrimônio e do serviço públio de Minas Gerais.

Ainda assim, antes de concluirmos o nosso pronunciamento,
; gostaríamos de acrescentar, que outra ação seria proposta visando

anular o acordo assinado pelo Governo Azeredo, que obriga o Estado
a retalhar a CEMIG, transformando-a em quatro grupos. o primeiro
seria de geração; o segilindo, de transmissão; o terceiro, de
distribuição, cabendo ao quarto as funções de "holding". Na nossa
avaliação, essa desverticalização da CEMIG é a antecâmera da
privatização. Quanto a iss4, estaremos atentos, e, tenho certeza,
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todos os parlamentares da Casa. Se não for para privatizar, por
que desverticalizar?

Se for para possibilitar melhor fiscalização por parte da ANEEL,
ponderamos que o argumento não se sustenta, uma vez que a
Agência, de acordo com as normas vigentes, pode fiscalizar a CEMIG
quando e como quiser, mesmo da forma como se encontra hoje
estruturada.

Dados comprovados atestam também que, com a desverticalização,
a CEMIG perderá no faturamento, pagará mais imposto e a tarifa
aumentará para o consumidor final.

O pedido de exoneração, apresentado pela Dra. Misabel Derzi,
ensejou comemorações no mercado financeiro (vide matéria publicada
no "Estado de Minas" de 15 de março).

Em face dessa matéria jornalística, constatamos, pois, que quem
ganha com a saída da ex-Procuradora-Geral são aqueles que querem
privatizar a CEMIG, principalmente. Ganha, também, o sócio
estrangeiro que foi multado em seu próprio país por práticas nocivas
ao setor energético daquele País. Ganham, ainda, aqueles que fazem
de nosso Estado uma questão política. Ganham finalmente aqueles
que sobrepõem interesses específicos ao bem maior da população.

Quando alguém ganha, fatalmente alguém perde, e nesse caso
especifico, lamentavelmente, quem perde, quem perdeu e quem vai
perder é o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, em que solícita

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 João Leite-

0 Deputado João Leite - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público
presente, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, como Líder
da Minoria, estou vindo a esta tribuna para trazer um relatório da
discussão que temos travado nestes dias com a Liderança do
Governo, as outras Lideranças, o Colégio de Líderes da Assembléia
Legislativa, em relação à pauta desta Casa, que apresenta, hoje, 22
vetos e esse projeto de extinção do Fundo SOMMA.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Agradeço o aparte de V.
Exa., Deputado João Leite.
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Leite. Trarei tudo com detalhes, para que o povo de Minas Gerais
entenda que essa é mais uma distorção, mais uma falácia que se
prega contra o Governo passado. Na dificuldade ou na impossibilidade
mesmo de dizerem coisas boas do atual Governo, algumas pessoas
insistem em tentar jogar lama no Governo anterior, como se uma
coisa compensasse a outra. Sabemos que isso não é verdade.

Ainda que o Governo passado tivesse sido desastroso, e sabemos
que não o foi, isso não justificaria a inação, o desgoverno, o
descontrole, enfim, a vergonha que acontece no Governo de Minas
Gerais, graças a um Governador golpista, que não preza a
democracia, que desrespeita as instituições e que, publicamente,
tentará convocar para um golpe os setores mais anacrônicos e
atrasados do Exército brasileiro, os oficiais da reserva, chamados
"generais de pijama". Está publicado na imprensa que o Governador
se reuniu com eles, fazendo-lhes sugestões e tentando mobilizar o
Exército, para, em desrespeito com a democracia, insurgirem-se
contra as instituições e o Governo Federal.

O Governador Itamar Franco está cometendo um crime de
responsabilidade, passível de "impeachment". A Constituição do
Estado é clara nesse sentido, em seu art. 70, e todos os Deputados a
conhecem de cor. Não é papel do Exército brasileiro se insurgir contra
o poder constituído. Isso é coisa de um passado não muito distante,
que combatemos até com sacrifícios pessoais. O mesmo não ocorreu
com o Governador Itamar Franco, que foi um beneficiado, uma vez
que se travestiu de opositor, para galgar funções e cargos na sua vida
pública. Não combateu a ditadura, ao contrário do Governador Mário
Covas, que pagou suas ações com a perda de seu mandato, a
cassação de seus direitos políticos e a prisão. O mesmo ocorreu com
o Presidente Fernando Henrique e muitos de nós. Fui preso e
processado, diversas vezes, em IPMs e no Tribunal Militar, em Juiz de
Fora.

Como o Governador Itamar Franco pagou o seu combate à
ditadura? Nunca combateu a ditadura. E a prova do apreço que tem
por atitudes antidemocráticas e golpistas é esse apelo ao Exército
brasileiro, que compreende com clareza sua função constitucional,
afastando-se da política e atendendo aos interesses superiores do
povo brasileiro. Não vai deixar-se seduzir por esse canto da sereia de
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um homem que defenc	idéias atrasadas, golpistas e
antidemocráticas. Essa preg ão do Governador não encontrará solo
fértil, pois é gesto de covardi e desrespeito pelas instituições. Esse é
um crime de responsabilidac previsto na Constituição Federal e na
Estadual.

E o Governado assustc J-se, quando alguns desses setores
disseram estar prontos para agir. Reuniu-se com oficiais da reserva,
no Rio de Janeiro, e ameaça am mobilizar alguns setores golpistas do
País. O Governador tentou recuar, mas disse, publicamente, suas
intenções. E foi uma vergon a para Minas Gerais, o Estado símbolo
da liberdade no Brasil, que tenha partido de seu Governador essa
ameaça às instituições.

Deputado João Leite, enve	ho-me, neste momento, de ter, como
Governador, um homem	não respeita as instituições, um
antidemocrata e um golpista	o o Governador Itamar Franco. Muito
obrigado.

O Deputado João Leite - radeço o aparte do Deputado Amilcar
Martins. Certamente, concor amos que essa não deva ser a postura
dos democratas, pois o nossi Pais e o mundo já conhecem o caminho
da ditadura militar e de ur regime de exceção e de força. Não
interessam ao Pais esses ncaminhamentos que nos remetem a
tempos de muita tristeza de ausência total de liberdade de
manifestação e de pensamer

Também lamentamos o fal de o Governador estar ligado a esses
setores que ainda têm repr sentação em nosso Pais. O Deputado
Bolsonaro, freqüentemente, az essa pregação derrotada em nosso
Pais. Não permitiremos isso Lutaremos para que o Brasil não seja
novamente palco dessas ex eções que interessam a uns poucos, e
não à maioria da população Interessa-nos a democracia. Em nome
dela, falaremos sobre o que temos procurado discutir no Colégio de
Lideres. Juntamente com os outros partidos da Oposição, o PFL e o
PT, tentamos mostrar ao Go rno, à Assembléia e à base de Governo
que a Assembléia não pc ie parar em razão de um interesse
momentâneo do Governo. Ali m desse projeto, que está em regime de
urgência e está sobrestando )s demais, há 22 vetos e outras matérias
importantes que precisamc votar, mas o Governo insiste em
permanecer com esse projet que não foi discutido e que não contém
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as informações necessárias para que os Deputados e as
Deputadas possam se manifestar corretamente. Saliento esse
primeiro ponto importante, que faz parte da nossa primeira proposta.
Qual era a proposta da Oposição? O Governo deveria retirar o pedido
de urgência na tramitação do projeto para que pudéssemos votar os
vetos e as outras matérias. Mas o Governo não aceitou essa proposta.
Quer que votemos, a toque de caixa, esse projeto, que consideramos
não ter sido devidamente discutido na Assembléia. Alguns dizem que
entrou nesta Casa em dezembro. Como pode ter entrado em
dezembro? Entrou como uma proposta simples de extinguir o Fundo
SOMMA para que fizessem o pagamento da folha do Estado. A
Assembléia rejeitou essa proposta. Agora, o projeto não extingue
apenas o SOMMA, mas todos os fundos. Não dia 13 de março, tivemos
a proposta finalizada do Governo no parecer do relator, Deputado
Antônio Andrade, que é também Líder do Governo. A partir daí,
trabalhamos para a modificação desse parecer. Tentamos discutir
com ele os pontos que a Oposição considera fundamentais, para que
possamos caminhar na direção da aprovação desse projeto, já que
não conseguimos, da Liderança do Governo, o prazo para discutirmos
na Comissão e para que a sociedade de Minas Gerais viesse a
discutir na Assembléia essa proposta do Governo. Procuramos, junto
á Liderança do Governo, expor algumas questões que são
fundamentais para nós. Antes de entrarmos nessas questões que
constam nos artigos, nos parágrafos e nos incisos do parecer desse
relator, gostaria de dizer algo importante. Não tivemos a oportunidade
de ouvir da tribuna nenhuma defesa com relação a esse projeto.
Estivemos aqui o tempo todo mostrando as suas desvantagens, mas
não vimos a base do Governo ocupar a tribuna para mostrar as suas
vantagens. Quais são? O que ganhará a população de Minas Gerais
com esse projeto que o Governo propôs. Interessa ao Governo? Isso
não deve ser o principal para a Assembléia Legislativa. O interesse da
população de Minas Gerais é o que importa para esta Casa, e não o
interesse do Governo.

Outro assunto importante para nossa discussão é a total falta de
política de saneamento básico para o Estado de Minas Gerais. Belo
Horizonte tem 400 mil pessoas que, na sua maioria, não possuem
água encanada nem coleta de esgoto. Esse projeto extingue o Fundo
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iue não aceitamos, num Estado que
que acreditávamos erradicadas: a febre
Governo envia, em regime de urgência,
única possibilidade de a população do
litica de saneamento básico. E quer o
eto com urgência. Caso isso seja bom
se encontra a manifestação popular

mamental? Aqui vimos a população se
UEMG, assim como os servidores da

eitos. Onde está a manifestação pelo fim
mento básico, pelo fim do Fundo de
n do SOMMA? Onde estão os Prefeitos
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i da política de saneamento básico.
rtini, o Deputado Adelmo Carneiro Leão,
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im alguns, nas conversações com a
m, levamos uma proposta de todas as
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• art. 173 do Regimento Interno, um
• contrato entre o BIRD e o Governo do
18h30min recebemos a cópia do referido
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cer do relator nos remete ao contrato?
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:ar, a toque de caixa, a destinação dessa
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aves, que diz que, quando quiser, a

Sr. F-largreaves. Estou a serviço da
A Oposição, representada nesta Casa
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pelo PSDB, pelo PFL e pelo PT, sente o mesmo que eu. Não será
o Chefe da Casa Civil que vai dizer quando devo votar, mas a minha
consciência e o mandato que me foi confiado pela população de
Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Verificando, de plano, Sr. Presidente, que,
apesar da importância do tema a ser discutido, não há quórum para a
continuação dos trabalhos, solicito que encerre a reunião.

O Deputado Dimas Rodrigues - Recomposição de quórum, Sr.
Presidente.

• Sr. Presidente - E regimental.
2a Fase

• Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Esgotada a hora
destinada à ? Fase, a Presidência passa à 21 Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder á chamada dos Deputados
para recomposição de quórum.

- O Sr. Secretário (Deputado Dimas Rodrigues) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam à

chamada 30 Deputados, que, somados aos 8 presentes nas
comissões, perfazem o total de 38 Deputados. A Presidência,
constatando a chegada de novos Deputados ao Plenário, solicita ao
Sr. Secretário que faça nova chamada para recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Dimas Rodrigues) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados, com 7

nas Comissões, totalizando 39. Portanto, há quórum para a
continuação dos nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
- O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alencar da Silveira

Júnior, na forma regimental, para que seja mantida a preferência
regimental na apreciação da pauta da presente reunião. Para
encaminhar o requerimento, pela prerrogativa de Liderança, com a
palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito o requerimento do
Deputado Alencar da Silveira Júnior. Obrigado, Deputado Doutor
Viana. Encaminho o requerimento do Deputado Alencar da Silveira
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nga reunião da manhã, o Deputado
Assembléia pudesse votar os vetos à
os do orçamento. É interessante que,
imento, pretenda manter a preferência
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para essa votação.

Tomo, apenas, uma avaliação feita pelo ilustre relator. Trata-se da
Emenda n° 1, de autoria do Deputado Márcio Kangussu e do
Deputado Carlos Pimenta, que estabelece a exigência de que 20% do
patrimônio do Fundo SOMMA sejam destinados a Programa Especial
de Desenvolvimento da lnfraestrutura Viária e de Recuperação de
Recursos Hídricos do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri. A emenda propõe a aplicação em programas, diversos dos
instituídos pelo Fundo SOMMA, diz o relator, rompendo com o
propósito inicial desta Casa de assegurar o prosseguimento da política
pública, objeto desse Fundo, considerando, sobretudo, que os
recursos do Fundo, originários do empréstimo estão vinculados a
objeto do contrato celebrado com o BIRD. E pergunto: "Qual é o
contrato celebrado com o BIRD"?; os Deputados conhecem o contrato
e as cláusulas que levaram o relator a não acatar a emenda do
Deputado Márcio Kangussu e do Deputado Carlos Pimenta?

A emenda trata de regiões caras a todos nós: o vale do
Jequitinhonha e o Mucuri. Pois, vejam que o relator não a acata e dá
como impeditivo o contrato. Ora, qual é o contrato? Os Deputados o
conhecem para negar aos companheiros Márcio Kangussu e Carlos
Pimenta, representantes do Jequitinhonha e do Mucuri, 20% dos
recursos para investimentos na água e na rede viária dessas regiões?
Estamos em condições de negar recursos ao Mucuri e ao
Jequitinhonha, região que tem também como defensor o Deputado
Kemil Kumaira, por causa de um contrato que não sabemos onde
está? O contrato é pressuposto. Se os Deputados não o conhecem,
não podem negar ao Mucuri e ao Jequitinhonha os recursos
pleiteados por seus Deputados. O Norte de Minas, região carente e
necessitada, está também incluída.

Mais grave: pretende o requerimento que votemos o projeto da
forma como está

Qual é o projeto desse Governo para o saneamento básico? Não
vimos ninguém da base do Governo subir à tribuna defender o projeto
e dizer que é uma grande contribuição para Minas Gerais e que, a
partir de agora, teremos uma política para o saneamento básico.
Estamos rasgando algo que a Assembléia Legislativa votou: o Plano
Estadual de Saneamento Básico, o Fundo de Saneamento Básico,
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de - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
sentes nas galerias, é consensual entre
tsa, sejam da base de Governo ou de
s Fundos PROSAM, SOMMA, FESB e

financiavam os municípios mineiros,
)assados por ferir o disposto no art. 35

desse artigo: 'È vedada a realização de
1 ente da Federação, diretamente ou por
rquia, fundação ou empresa estatal
ive suas entidades da administração
orma de novação, refinanciamento ou
traída anteriormente". Isso, repito, é
r todos os parlamentares desta Casa.
membros deste Poder sabem que o § lO
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desse mesmo artigo trata das exceções a essa regra. Reza este
dispositivo legal que: "excetuam-se na vedação a que se refere o
'caput' as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da
Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que
não se destinem a:

- financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes;
II - refinanciar dividas não contraídas junto à própria instituição

concedente".
Claro está que o fomento aos municípios mineiros pode e deverá ter

continuidade por meio do BDMG.
A dúvida entre alguns membros da Oposição deste Parlamento está

na destinação dos recursos desses quatro fundos. Entendem uns
poucos que toda a reserva dos fundos deveria ser canalizada para o
BDMG.

Ora, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, se assim esta Assembléia
entendesse, teríamos, com toda a certeza, um Banco de
Desenvolvimento super- capitalizado, em detrimento de políticas
públicas nas áreas de saúde, educação, habitação, segurança,
transporte, entre outros setores. Ressalte-se ainda que até o ano de
2008	o	Tesouro	Estadual	terá	que	desembolsar
US$30.000.000,001ano, totalizando ao final mais de
US$200.000.000,00. Da mesma forma, em prejuízo de atividades
públicas próprias da atuação do Estado.

Finalizando, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, faço
desta tribuna um alerta aos nobres pares: de acordo com
comunicação do Banco Mundial aos Governos Federal e Estadual, se
esta Casa não aprovar a extinção dos Fundos, corremos o risco de a
partir de abril próximo municípios mineiros como Belo Horizonte, com
mais de R$10.000.000,00, Caratinga, Caxambu, Governador
Valadares, Ipatinga, Uberaba, Pouso Alegre, entre dezenas de outras
cidades, não contarem mais com a transferência dos recursos já
contratados. Num momento de total escassez de dinheiro para
financiar as ações do Governo, não podemos negar aos mineiros a
continuação de projetos já aprovados e em andamento, sob pena de
sermos cobrados pela nossa e pelas futuras gerações.

Sr. Presidente, acho que a leitura que aqui fiz é bastante
esclarecedora. Se esse projeto não for aprovado até o final do mês, e
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a lei aqui aprovada, o BlRDideixará de repassar para os fundos,
para o BDMG, mais de US$20.000.000,00. E muitos contratos já
autorizados pelo Banco Centrl e pelo Senado, já em andamento para
poder receber os seus recursos, entre eles os de várias cidades, como
Belo Horizonte, com mais 1 de R$1 0.000.000,00, a sua cidade,
Caratinga, Deputado Mauro Lobo, com mais de R$2.300.000,00, não
serão celebrados, e essas cidades ficarão privadas desses recursos.

Quero dizer que o que se popõe neste momento é que os recursos
dos fundos sejam usados pra pagamento dos R$60.000.000,00 já
vencidos e que o restante dbs recursos, ao contrário do que diz a
Oposição, R$140.000.000,00, sejam usados para fazer frente a
pagamentos da COPASA de ecursos que não foram pagos na época
do saneamento da bacia dó Onça e do Arrudas, recursos esses
utilizados naquele saneamenk adiantado pela COPASA. E o restante
de tudo será transferido ao BbMG para continuação dos programas. E
todos os recursos dos fina1nciamentos já contratados que forem
repassados ou que forem pagos, à medida que forem quitados,
também serão transferidos ao BDMG para o caixa rotativo de
continuação do programa que hoje se propõe para o SOMMA e o
FUNDERIJR.

Então, não é verdade o que foi dito aqui: que os recursos ficarão no
caixa único. No caixa único esses recursos já estão há anos. No
Governo passado, já estavam. E se não for votada a extinção do
fundo, todo recurso recebido dos pagamentos dos contratos com as
Prefeituras irão para o caixa único, que é uma lei aprovada pela
Assembléia Legislativa. Não há nada contrariando lei nenhuma. O
Governo passado assim procedia. E, neste Governo, também vai para
o caixa único por força de unia lei aprovada por esta Casa em que o
Secretário, naquela época 4nilcar Martins, sabe muito bem como
procedia.

Vejo os oradores que me antecederam em total desinformação
sobre o que é a verdade que propõe o projeto que está sendo votado.

Vejo o pessoal da UEMG aqui na expectativa da votação, da
derrubada do veto do Sr. Governador aos 2% de recursos destinados
à UEMG. Quero também quea UEMG tenha os recursos para dar
continuação ao seu desenvol1'imento. Precisamos discutir um projeto
para essa universidade. Nenhibm Governo teve coragem de discutir - o
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de Hélio Garcia ou o de Eduardo Azeredo - e avançar no projeto da
UEMG. Criaram uma expectativa que até hoje não foi cumprida. No
entanto, os estudantes aqui presentes não vão ver o projeto ser
votado enquanto não for votado o projeto dos fundos, que se encontra
em regime de urgência. Mesmo que os 77 Deputados queiram inverter
a pauta para votar os vetos, não podemos, porque o nosso Regimento
Interno não o permite. Primeiro, é preciso votar os projetos que se
encontram em regime de urgência, para depois votar os outros.

Então, os estudantes aqui presentes, as pessoas ligadas a mim
estão na expectativa da apreciação do veto do Sr. Governador muito
mais do que o veto que precisa ser mantido ou derrubado. Com
qualquer decisão, não é garantido o repasse de recursos. A garantia
de repasse dos recursos será na política do Governo de assim
fortalecer a UEMG, o que não aconteceu, nos últimos anos.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Prezado Deputado Líder do
Governo, primeiro quero deixar claro que a Oposição não é contra o
investimento do Estado no Projeto SOMMA, mesmo nas cidades que
foram relacionadas por V. Exa. Particularmente, tenho grande
interesse na cidade de Caratinga, conforme V. Exa. sabe. Tanto que o
SOMMA foi liberado para Caratinga ainda no Governo passado.
Depois, tivemos um problema de questionamento de uma das
empresas que participaram. Então, esse programa foi postergado.
Posteriormente, neste Governo foi assinado o convênio. Esperamos
que esses recursos sejam liberados.

Quando V. Exa. diz que há uma manifestação do Banco Mundial,
acho que se trata de assunto importante para que possa ser discutido
entre as Lideranças do Governo, da Minoria e dos partidos na Casa,
para que possamos encontrar um caminho. Não estamos em situação
de total desentendimento. Acho que o nosso papel como políticos é
procurar algo que seja satisfatório para ambas as partes, visando, em
primeiro lugar, ao interesse maior do Estado.

Deputado Antônio Andrade, sentimos que, ás vezes, o Governo não
é o melhor gestor dos recursos. Sabemos que os recursos irem para a
conta única é legal, mas isso pode não ser, às vezes, o mais
adequado. O que nos assusta é sabermos que há recurso significativo
para várias cidades do interior e o Governo não está se movendo
como devia para que houvesse essa liberação.
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Refiro-me aos recursos da Vale do Rio Doce. Há

R$66.000.000,00 para qua$ 200 municípios. Estivemos com outros
Deputados no BNDS e verificamos que nesse órgão a papelada está
pronta. Estivemos também po BDMG, que nos informou que, neste
mês, toda a parte jurídica qestaria pronta para se assinar o convênio
com o BNDS. Nessa comissão, há Deputados representantes de
vários partidos, inclusive o Deputado José Henrique, do PMDB, de V.
Exa. Queremos é ajudar o nosso Estado.

Com relação a esse assdnto, não vamos apresentá-lo como se a
Oposição fosse antimineira l e antipatriótica, que não quer que se
liberem recursos importa4es para os nossos municípios. Mas
queremos acertar esse projeto da forma como julgamos mais
adequada. A nossa Lideran4a está disposta a conversar com V. Exa.
para que possamos finalm$nte chegar a um denominador comum.
Muito obrigado.

O Deputado Antônio Andrde - Fico satisfeito com a sua posição,
porque, até agora, isso não tem sido demonstrado dessa forma. O que
vejo - talvez não por parte de V. Exa. - é uma obstrução por obstruir,
sem saberem o que estão Ôbstruindo. O que está no caixa único já
está. E é legal, como V. Ex'. acaba de dizer. Houve caixa único no
Governo Hélio Garcia, no Governo Eduardo Azeredo.

O que o Governo está proondo é a extinção dos fundos, atendendo
exigência do Banco Mundial para a liberação de outros recursos, e
que esses recursos sejam alocados no BDMG. Paga-se o BID, a
parcela está vencendo apenas este ano, e acerta-se com a COPASA.
Essa empresa que trat4alha com saneamento básico está
descapitalizada em R$140.000.000,00, porque o Governo passado
não fez frente à sua divida. E que todo o restante dos recursos, tanto
os do caixa único como os que estão emprestados,
R$336.000.000,00, seja alocado no BDMG.

O que se propõe no momnto, que consta no substitutivo do PSDB,
é que não se pague ninguém e mande a totalidade dos recursos do
caixa único, hoje, para o BDMG. E o Tesouro terá de buscar dinheiro
para aplicar na educação, nÀ saúde, porque ficou descapitalizado por
alocar dinheiro em demasia no BDMG, que não usará mais de
R$200.000.000,00 de uma so vez.

Os R$211.000.000,00 ficadão assim: R$60.000.000,00 para pagar o
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BID; R$140.000M00,00 para pagar a COPASA; R$2.000.000,00,
para o Fundo de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR. Os outros
R$7.000.000,00 deverão fazer frente a esses novos contratos,
juntamente com os US$20.000.000,00 que estão para chegar, assim
que aprovado for esse projeto.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Antônio
Andrade, quero cumprimentar V. Exa. pelo esclarecedor
pronunciamento que está fazendo. Talvez as pessoas que nos
acompanham por meio da televisão e nas galerias possam não
compreender por que o projeto SOMMA está sofrendo tanta crítica,
sem ter defesa ou esclarecimento por parte da Liderança do Governo
e da Maioria Não queremos entrar muito no assunto para não
perdermos tempo e até colaborar com o processo de obstrução que a
Oposição está fazendo. Mas foi bom esse esclarecimento de V. Exa.

A pauta está cheia de projetos. Temos muitos vetos na chamada
faixa constitucional, que têm de ser apreciados prioritariamente. E a
Oposição está obstruindo a pauta, não querendo votar. Votando,
imagina que possa perder. Por isso, está usando um processo que é
regimental - diga-se de passagem -, mas obstrui todos os demais
projetos, que não podem ser apreciados. A Oposição já deu o seu
recado, já fez a sua média, já falou para a opinião pública o que tinha
a falar. Está na hora de colocarmos a mão na consciência e votar-

Na verdade, a obstrução não é contra Itamar Franco, é contra Minas
Gerais, contra o progresso, contra as obras. Não é o Sr. Itamar Franco
o prejudicado pela não-liberação das verbas que estão paradas. Essa
critica de que as verbas do SOMMA não podem ficar no caixa único
não tem sentido. Sempre estiveram inclusive, no Governo passado. E
foram mal utilizadas, em grande parte, porque foram distribuídas pelo
critério político, sem fiscalização alguma. Essa verba foi mal gasta, foi
utilizada indevidamente, com finalidades políticas, como a CPI do
SOMMA está apurando. Por que, de repente, olham com olho de
santo, e essas verbas não podem ficar no caixa único? Ainda mais
agora, quando temos um Governo honesto, correto, que está
gastando com seriedade o dinheiro público.

Está na hora de pararmos de falar para fazer. Vamos votar logo,
definir essa situação, para entrarmos nos vetos, entre os quais está o
relativo á UEMG e à UNIMONTES, que queremos apreciar o mais
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rápido possível.

O Deputado Antônio Andrade - Agradeço o aparte do Deputado Luiz
Tadeu Leite.

O Deputado José Braga (em aparte)* - Estou acompanhando com
atenção a sua defesa do prdjeto em pauta. Não tenho participado da
discussão, mesmo porque iião tenho acompanhado o projeto nas
comissões, mas tenho obsevado que muitos que ocupam a tribuna
não têm o conhecimento dejiido e, à mingua de argumentos, fazem
críticas estéreis ao Governo Itamar Franco. Percorro o Estado de
Norte a Sul e sei que a popthlação mineira não tem dúvida de que o
Governo Itamar Franco é horesto. Certamente, há algumas criticas e
pessoas contrárias à sua átratégia de governar, além de alguns
questionamentos à sua deter iria ção de candidatar-se à Presidência
da República, como se fosse proibido a um mineiro trabalhar por sua
ascensão ao mais alto cargo da Nação, mas V. Exa. está perdendo
tempo, pois quem lê a pauta sabe que V. Exa. está discutindo o
sétimo substitutivo, e, sendo b sétimo, é difícil entender que a matéria
não tenha sido amplamente discutida. Apenas quem não quis não
discutiu e ainda quer chegar à tribuna, para discutir o projeto sem
conhecimento. Todos que quiseram discuti-lo tiveram que passar
pelas comissões.

Sendo assim, V. Exa. está perdendo tempo, e sua fala é mera
retórica e sofisma de Oposição. Além disso, se V. Exa. ainda não
chegou a um acordo, depcis de tanto embate, resta-lhe apenas
conclamar a base do Governo, para discutir e partir para a votação,
pois confiamos que o Gov&no dará um destino correto a esse
recurso. A matéria já está aiiplamente discutida e entendida. Muito
obrigado.

O Deputado Antônio Andrdde - Agradeço o aparte do Deputado.
Conforme as palavras do Ddputado José Braga, lembro que, se já
estamos no sétimo substitutivo, isso se deve ao fato de o projeto ter
sido amplamente discutido. Tivemos sete substitutivos e várias
emendas apresentadas. Entre elas, acatamos todos as plausíveis de
todos os partidos, como o PSDB, o PT, o PFL e outros. Não acatamos
apenas as emendas que viekam para de impedir o andamento do
projeto, por mera oposição. M1iito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do
Regimento Interno, prorroga a reunião por mais 2h115min.

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Deputado Amilcar
Martins.

O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
verdade tem de ser restaurada e tem de prevalecer sempre. O
Deputado Luiz Tadeu Leite, aparteando o Líder do Governo, afirmou
que os recursos do SOMMA, no Governo passado, foram utilizados
inadequadamente, partindo-se de critérios políticos e beneficiando os
aliados do Governo. Esclareço ao Deputado Luiz Tadeu Leite, a todos
os Deputados e ao povo de Minas Gerais que é fácil comprovar que
mais de 140 municípios mineiros foram beneficiados com os recursos
do SOMMA ao longo dos Governos Hélio Garcia e Eduardo Azeredo.
Reafirmo que as Prefeituras mais beneficiadas com os recursos do
SOMMA foram as de lpatinga e Betim, que não pertenciam ao PSDB,
que é o partido de Eduardo Azeredo. Faço justiça tanto à Prefeitura de
lpatinga quanto à de Betim. Os recursos foram corretamente
utilizados, trazendo grandes benefícios à população de Minas Gerais.
O que foi afirmado não é verdade. Caso tenha havido algum problema
na aplicação dos recursos, não pode ser atribuído ao Governo, ao
Governador nem ao BDMG, mas, eventualmente, a uma ou outra
Prefeitura que não fez o uso correto e devido do recurso. Essa é uma
matéria que está sendo apurada neste momento por uma CPI, que
mostrará a verdade. Estou dizendo isso com o objetivo de prestar um
esclarecimento a todos. Na verdade, o Governador Eduardo Azeredo
foi extremamente correto na aplicação desses recursos, que
beneficiaram a população de Minas Gerais. O Fundo SOMMA é
exemplar, beneficiou milhares de mineiros e não merece essa
acusação. As Prefeituras que mais se beneficiaram eram
administradas por outros partidos políticos. Insisto nesses dois
exemplos, que são os mais importantes: o da Prefeitura de Ipatinga,
que recebeu, se não me engano, R$17.000.000,00, e o da Prefeitura
de Betim. Se for necessário, pedirei o testemunho da Bancada do PT
nesta Casa. As Prefeituras do PMDB, do PFL e de todos os partidos



rs

i	 705

políticos foram beneficiads corretamente e, por sua vez,
beneficiaram a população de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Luiz Tadeu Lêite - Peço a palavra pelo art. 164, pois fui

citado.
O Sr. Presidente (Deputadp Wanderley Ávila) - É regimental. Com a

palavra, pelo art. 164, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
O Deputado Luiz Tadeu Lite* - Não desejamos polemizar, porque

isso ajudaria na obstrução cue a Oposição está fazendo nesta Casa.
Mas esse assunto não podd ficar sem um esclarecimento, porquanto
irregularidades houve. A maior delas, que está provada no Fundo
SOMMA, é que o Governo Ido Estado entregou para as Prefeituras,
sem fiscalização, valores sipperiores a R$200.000.000,00. Não faz
sentido culparmos apenas as Prefeituras. A culpada é a gestão que
deixou nas mãos das Prefeitaras esse recurso sem fiscalização. A CPI
está buscando informações) mas dizem que ninguém é responsável
porque não havia ninguén4 para fiscalizar, nem o BDMG nem a
SEPLAN nem o Governo. Se deixaram o dinheiro nas mãos dos
Prefeitos, a primeira responabilidade é de quem liberou o dinheiro e
não fiscalizou adequadamerfte. As irregularidades existem e o critério
para a prática dessas irregularidades foi político. Não me impressiona
que Prefeitos de vários padiLlos tivessem recebido verbas, porque, na
verdade, estavam juntos codn o Governo em gestões passadas atrás
dos benefícios, das obras e 410 apoio.

Mas, por coincidência, está no meu gabinete o atual Prefeito de
z Bocaiúva, Alberto Caldeira, que tem informações privilegiadas para

prestar a esta Casa, relativas à aplicação dos recursos do SOMMA,
podendo fazê-lo agora, sb for preciso, ou em qualquer outra
oportunidade. Não quero polemizar para não perder tempo num
momento em que queremosaprovar a liberação dos fundos, inclusive

;	o do SOMMA, para que as Prefeituras recebam verbas a serem
j	aplicadas corretamente em benefícios e obras para o Estado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, diz o art. 21 que o prazo de
duração da reunião pode seil, prorrogado pelo Presidente, de ofício, ou
a requerimento do Colégio db Lideres ou de Deputado. 0 § 2 0 diz que
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a prorrogação não poderá exceder à metade do prazo regimental
da reunião. V. Exa. prorrogou a reunião por 2h1 Smin, o que
representa mais da metade das 4 horas regimentais. Portanto, temos
o limite de 18 horas para o encerramento obrigatório da reunião.

O Sr Presidente - A Presidência retifica - fica prorrogada a reunião
por mais 2 horas a partir das 18 horas. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Rogério Correia, solicitando a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 16 minutos.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
tratarei dessa questão sob dois prismas. O primeiro refere-se à verba
dos fundos e sua relação com o caixa único. Na CPI, realizada para
verificar o desvio de verbas dos fundos para o caixa único do Estado,
no Governo Azeredo, ficou muito comum dizer-se que era normal,
legal, que o dinheiro dos fundos fosse utilizado para outras
finalidades. Nunca concordei com essa versão porque se existem os
fundos com determinado objetivo é exatamente para que esse objetivo
seja cumprido. Não fosse isso, a Assembléia Legislativa não teria
aprovado verbas para determinados fundos: saneamento básico,
educação, etc. Sempre estranhei que uma verba destinada a um certo
objetivo fosse utilizada para outro fim sem a autorização da Casa
Legislativa. Nesse sentido, nosso relatório, aprovado na Comissão,
considerou que o Governo Azeredo agiu mal, equivocadamente, ao
desviar as verbas do fundo para outras finalidades. Digo, o desvio não
para o bolso de alguém, mas de uma finalidade para outra. Assim, o
dinheiro dos fundos foi utilizado para outros objetivos que não o que
lhe era próprio. Isso aconteceu com o FUNDEF, com o SOMMA, o
PROSAM, o próprio Fundo de Saneamento, que foram utilizados no
caixa único e, o mais grave, ao final do Governo Azeredo, deixando os
fundos esvaziados e o Governo posterior, de Itamar Franco, com uma
divida de, aproximadamente, R$38€L000.000,00.

Esse é o resultado da análise que fizemos. Portanto, não posso
concordar em que o atual Governo do Estado use a mesma artimanha
do anterior com as verbas desse Fundo.

Por mais que o Deputado Antônio Andrade tente nos convencer do
contrário, é evidente que as verbas que deveriam estar em
determinados fundos, depois de sua extinção, não estarão mais.
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Grande parcela delas irá para o caixa único do Estado para
atender a outros objetivos, diue o Deputado Antônio Andrade tenta
explicitar.

Não estou dizendo que haja ilegalidade, mas, vejamos bem: o FESB
teria em caixa em torno de R$116.000.000,00; o PROSAN,
aproximadamente R$5.500.OpO,00; o Fundo SOMMA, pelo menos
contabilmente, R$102.000.000,00, e o FUNDEURB, R$38.000.000,00,
perfazendo um total de R$2r3.000.000,00. Com a extinção desses
quatro fundos, a verba estaria: destinada ao caixa único do Estado.

Assim justifica o Governo: seria uma necessidade da Lei de
Responsabilidade Fiscal, aprovada e posta em prática pelo Governo
Fernando Henrique. Verdad&. Mas esse dinheiro poderia ficar no
BDMG e, de lá, cumprir as furções estabelecidas anteriormente pelos
fundos. Por quê não fazer issci?

Outra alegação do Govem4 sanar a divida com a COPASA, o que
seria, de acordo com o Deputado Antônio Andrade, em torno de
R$140.000.000,00. Ora, essej valor, que era dos fundos e tinha outro
objetivo, vai ser utilizado para sanar a dívida com a COPASA. Mas é
evidente que é dinheiro de caixa único. Então, há desvio de finalidade
do dinheiro que anteriormente era do fundo e que será usado para um
acerto de contas com a CqPASA, coisa que o Governo passado
deveria ter feito e não fez.

Diz ainda: R$60.000.000,00 seriam para o BIRD, dinheiro de
empréstimo. Ora, mas seria ainda dinheiro do fundo sendo aplicado
em outra finalidade, totaliza ndo R$200.000.000,00. Certo que é
dinheiro do caixa único usado para resolver outro problema do
Governo, a dívida com o BIRD. Há, portanto, desvio da finalidade
anteriormente posta pelos fundos. Mesmo assim, sobrariam
R$60.000.000,00. O Governo diz que não tem o dinheiro, mas que
estaria no caixa único.

Essa é a primeira questão: rão se tem o acordo global do que vai
ser feito, pelo menos com os restantes R$63.000.000,00.

E preciso, então, chegar-se a um acordo sobre como será feito o
acerto de conta e como vamos disponibilizar para os fundos esse
montante, que, com a extinção dos fundos, não estará mais sendo
empregado. Essa é a primeira j questão, que não está resolvida e que
gostaríamos de discutir com o overno do Estado.

o
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Uma segunda discussão importante diz respeito à política de

saneamento, que me parece ser a questão central. Nisso, minha
opinião se distancia da de alguns Deputados, principalmente dos do
PMDB que ocuparam a tribuna, por discordar completamente da
política de saneamento que tem sido levada a cabo pelo Governo
Federal.

Para se ter uma idéia, encontra-se, no Congresso Nacional, o
Projeto de Lei n° 4.14712001, para o qual o Presidente Fernando
Henrique Cardoso pede urgência, que pretende retirar da grande
maioria dos municípios a titularidade dos serviços de saneamento
básico.

Nesse caso, os municípios de regiões metropolitanas, como é o
caso de Belo Horizonte, perderiam a titularidade, dada pela
Constituição Federal, de ser os responsáveis peio saneamento básico
em seus municípios. Estranhamente, o Governo Itamar Franco, que
se diz oposição ao Fernando Henrique, espera que isso aconteça, até
para que o acordo entre a COPASA e Belo Horizonte seja feito,
mesmo com prejuízo para o município e para a Grande BH, diga-se de
passagem - nesse caso, para o fortalecimento da COPASA em
detrimento do Município de Belo Horizonte.

Mas esse não é apenas o caso de Belo Horizonte; esse projeto,
trabalhando para a privatização, vai prejudicar todos os grandes
municípios e os pequenos que têm a titularidade da concessão para
empresas de saneamento. Não é uma experiência nova; é o mesmo
modelo de privatização e empresas de saneamento feito no Chile,
com tremendo insucesso, pois o país está em situação de calamidade
no que diz respeito ao saneamento. E o Governo do Sr. Fernando
Henrique, que não aprende com as lições que o neoliberalismo aplica
nos países vizinhos, também quer impor o modelo de privatização aos
municípios brasileiros. Então, quero deixar claro, quando discutimos a
política de saneamento básico, que nada temos a ver com o modelo
que está proposto pelo PSDB, pelo Governo de Fernando Henrique,
de enfraquecimento dos municípios para forçar a privatização, que é a
sua política. Pelo contrário.

Mas aqui, por incrível que pareça, o Governo Federal e o Estadual
se dão as mãos, tanto no objetivo de enfraquecer os municípios, no
que diz respeito à política de saneamento, como na característica
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comum de esvaziamento dos fundos, oriundo já do Governo
Azeredo - e, agora, o Goveno Itamar, que, no início, criticou, faz a
mesma coisa.

Então, gostaria de fazer essa distinção, até para mostrar que
procuramos um diálogo corri o Governo, sim, mas para garantir uma
política estadual de saneaijnento básico em curto, médio e longo
prazos, que seja favorável aó povo de Minas Gerais.

O Deputado Adelmo Carne iro Leão (em aparte) - Deputado Rogério
Correia, quero agradecer oportunidade e, mais do que apenas
colaborar com sua reflexão, lrazer à tona algumas questões que foram
colocadas nos debates, para que, em sua conclusão, quem nos ouve
e os Deputados presentes[possam trabalhar apenas com algumas
variáveis em uma situação complexa. A situação não é simples, como
tem sido tratada aqui, tomando algumas dessas variáveis.

Há muito tempo, o PT est batalhando para que o Estado de Minas
Gerais tenha uma política dé saneamento. E temos tido colaboração
de setores importantíssimos da área de saneamento. Quero me
reportar a 1991 e 1992, quatido iniciamos, na Assembléia Legislativa,
uma grande discussão sobre saneamento básico e fizemos um
seminário, com a presença dé mais de 30 entidades ligadas à área, do
qual resultou uma lei que criu a política estadual de saneamento de
Minas Gerais e a lei do Findo Estadual de Saneamento Básico.
Nessa lei, estão expressas 

as 
diretrizes para se praticar uma ação de

saneamento de maneira planejada, consistente e transparente.
Propusemos até que o Governo criasse o Conselho Estadual de
Saneamento Básico como instrumento de deliberação e de

t	acompanhamento da implementação da política estadual de
saneamento em Minas Gerais.

E a colocação do Deputaio Rogério Correia é muito importante,
porque pode estar parecendo que há um contraponto entre alguém

:	que fez muito bem e alguém que quer fazer muito melhor. Na verdade,
j há falha desde o momentoi em que a lei foi votada, mas não foi

assumida pelos Governos - infelizmente, essa tem sido a prática de
sucessivos Governos, que escolhem algumas lei para cumprir, quando
de seu interesse, e rejeitam outras. Por exemplo, o Fundo Estadual de
Saneamento, que, àquela éboca, era interessante para o Governo

J	Azeredo, foi regulamentadd, de acordo com a previsão e sua
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determinação. No entanto, a lei que criou a política estadual, que
previa o Conselho Estadual e o Plano Estadual de Saneamento, não
foi regulamentada até hoje, nem pelo Governo passado, nem pelo
atual.

E importante chamar a atenção para isso, porque vem o Deputado
Luiz Tadeu Leite dizendo que agora fala em nome do povo mineiro e
que toda oposição e toda crítica que se faz, aparentemente, causam
prejuízo para os mineiros. Não é verdade isso. E preciso também
analisarmos o que tem sido debatido aqui e nesse debate nos
identificamos muito, apesar das diferenças. O que é fundamental é
que os recursos públicos são públicos; então, que os recursos para
saneamento sejam alocados de maneira transparente e utilizados
para servir ao interesse do povo de Minas. Isso é que é importante.
Dizer que vai servir, dizer que o Governo é honesto, não é suficiente.
Não é suficiente dizer que o Governo ou o Governador é muito
honesto. Não adianta olhar para Brasília, um olhar a distância, e até
convocar o Exército para combater a corrupção, se estamos pisando
sobre o mesmo pântano, onde, por deficiência de aplicação das leis,
corremos o risco de estar identificando e testemunhando sucessivas
práticas de corrupção.

Olhem o que está acontecendo no Estado! Quantas denúncias têm
sido feitas e quantas provas têm sido levantadas sobre práticas de
corrupção! E não estou dizendo isso olhando para o Governo Itamar
Franco, mas sob a perspectiva de que também precisamos tomar
esse cuidado. Precisamos cuidar das práticas de administração
pública. E, muito mais importante do que a afirmação de que um
Governo ou governante é honesto, é realmente criar e cumprir os
mecanismos que estão muito claramente estabelecidos na
Constituição de nosso Estado e do País, segundo os princípios da
transparência, da publicidade, da razoabilidade, da competência. Se
praticarmos isso - e sinto que todos estamos discutindo nesse sentido
- esse será o grande salto de qualidade que este Governo pode dar
agora. Não adianta ficar no contraponto e na pressa aparente de que,
se não votarmos, o prejuízo será muito grande. O que é importante é
que avancemos- Avançamos um pouco, mas é preciso que
avancemos muito mais para constituirmos aqui mecanismos de
controle e de práticas capazes de fazer com que esses recursos dêem
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os melhores resultados em prol do saneamento, tão necessário em
Minas Gerais.

O Deputado Rogério Corre a - Obrigado, Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Apenas para terminar, j porque meu tempo está esgotado, quero
afirmar que o objetivo do P é tentar que, a partir desta discussão,
possamos avançar na produção de uma política de saneamento
básico para o Estado, o que até agora não foi feito. Existem vários
problemas e precisamos democratizar a COPASA, além de impedir a
sua privatização, que é objetivo claro também do Governo Federal
para com as empresas de saneamento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem Mesa requerimento do Deputado João
Leite, soicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para,
nos termos do seu § 1°, fransferi-la ao Deputado Antônio Carlos
Andrada. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 15 minutos.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, prezada assistêhcia, telespectadores da TV Assembléia,
assomo a esta tribuna em nome dos companheiros do PSDB, a
pedido da Liderança da Minoria, bem exercida pelo nosso
companheiro, Deputado Jcião Leite, para responder a algumas
observações feitas pelo Líder do Governo e, ao mesmo tempo,
ratificar posicionamentos assumidos pela nossa bancada neste
período em que a Assembléi 

1 
6 vive momentos de obstrução. Estamos,

juntamente com o PFL e com alguns integrantes do PT, fazendo
obstrução ao Projeto SOMMA. Isso tem feito com que a Casa fique
parada. Não concordamos, de forma alguma, com as observações do
Deputado Luiz Tadeu Leite, que disse que a Oposição está fazendo
oposição por oposição. Que bobagem! E o Governo dono da verdade?
Eles é que estão sendo gdwerno por governo. Esqueceram-se da
sociedade e do povo mineirb. Estão preocupados com as benesses
que o Governo pode dar a eles. Isso sim! Nós é que estamos aqui,
distantes dessas benesses, onge do Governo, mas perto do povo e
da sociedade. Essa é a verdade. Não estamos fazendo média, como
disse o Deputado Luiz Tadej Leite. Ao contrário. Estamos suando a
camisa, para que parlamentdres do Governo cumpram sua obrigação,
ou seja, que venham a estb Plenário dar quórum para a votação.
Vários estão honrando o seu mandato com dignidade, mas muitos não
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estão. E preciso deixar claro que a bancada da Oposição está
fazendo oposição democrática, querendo o debate. Após um mês e
meio de obstrução e de lutas, o Governo quer dar alguma explicação-
0 nosso trabalho já está funcionando, e o Governo começa a se
movimentar para tentar explicar, para tentar convencer. Desejamos o
debate, o embate de idéias, a fim de buscarmos um entendimento e a
melhor proposta. Estamos numa sinfonia de uma nota só. E a
Oposição que fala, que reclama e argumenta, mas o Governo fica
calado, tentando manobras. Colocaram o veto ao projeto da UEMG
em último lugar na pauta. Por quê? Para tentar ludibriar os estudantes
que estavam nas galerias, fazendo com que eles, por não entenderem
o Regimento Interno - e não têm essa obrigação -, pressionassem o
Plenário a votar tudo de qualquer jeito, chegando-se, assim, ao projeto
que lhes interessa. Por que colocar em último lugar, se estão todos,
regimentalmente, na mesma situação? Por que não foi colocado em
primeiro lugar na pauta? Não concordamos com tais procedimentos.
Reagiremos contra essas manobras.

Vamos utilizar o Regimento Interno. A questão do SOMMA é
confusa. A todo o momento, ouvimos uma argumentação diferente. O
dinheiro é do caixa único, sempre foi. Mas os recursos foram gastos
ilegalmente com coisas não permitidas pela lei. O Governo adquiriu
títulos do Tesouro Nacional com recursos do Fundo -
R$100.000.000,00 -, gastando-os não se sabe como. Lanço um
desafio ao Líder do Governo: traga o número dos títulos adquiridos
junto ao Governo Federal, as transações feitas e quanto o Governo
apurou com a transação da venda dos títulos. Prove que não houve
desvio e estaremos prontos para votar. Enquanto os fatos não
estiverem transparentes, enquanto a CPI, que é controlada por
Deputados do Governo, levantar suspeitas com relação ao SOMMA,
enfim, enquanto essa questão não estiver transparente, não venham
pedir à Oposição a anuência que o Governo quer dar com seus
companheiros, porque preferimos estar com o povo mineiro na luta
pela transparência, pela honestidade e pela ética. E não apenas com
discursos na tribuna. Estamos usando o nosso discurso não só para
levar a mensagem ao povo mineiro, mas estamos praticando aquilo
sobre o qual o Governo de Minas gosta de falar, mas pouco pratica.

0 Deputado João Leite (em aparte) - Estou acompanhando
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colocando os fatos nos se4s devidos lugares. Fomos acusados de
retóricos e sofistas, mas V. !EXa. traz a verdade. Qual é a verdade?
Um dos Deputados, utilizando a palavra, referiu-se ao Substitutivo n°
7. No entanto, não disse' a verdade ao telespectador da TV
Assembléia, aos outros DepLhtados e àqueles que acompanham esses
debates, ou seja, o Projeto de Lei n° 1.27112000 propõe a extinção do
SOMMA. Mas o Substitutivo n° 7 do relator, Líder do Governo, não
trata somente da extinção desse projeto, extingue o SOMMA, o
PROSAM, o FUNDEURB eo FESB. E ainda querem nos dizer que
esse substitutivo, apresentado no dia 13 de março, refere-se àquele
mesmo projeto? Ora, isso é'que é falácia e sofisma. Creio que V. Exa.
está sendo feliz nas suas palavras, mostrando a verdade a este
Plenário.

O Deputado Antônio Carls Andrada - Agradeço as palavras de V.
Exa., sempre com essa inteligência e essa astúcia, trazendo
contribuição importante part que as questões venham à tona. Não
vamos nos curvar a esse tipo de conversa. Esse argumento de que se
vai parar de favorecer munidípio no interior, essa conversa de que se
quer resolver os problemas dos municípios, é a última questão com
que o Governo está preocupado. O Governo, na verdade, lançou mão
de recursos que foram adquiridos do Fundo junto a títulos do Tesouro
Nacional. Fizeram tran 4ações com esse dinheiro. São
R$100.000.000,00. Tinhamque utilizar, por lei, esses recursos para
capitalizar o programa, e não capitalizaram. Gastaram esse dinheiro
indevidamente e agora precisam dessa lei para regularizar a

' lambança financeira e contábil do Tesouro para poder prestar contas
diante da Lei de Responsaqilidade Fiscal, que agora é dura e impõe
como crime erros e atos er1rôneos praticados pelo administrador, O
Governo está `correndo atrás do prejuízo": quer um ato "ad
referendum" desta Casa para poder passar a borracha na bagunça
que foi feita no passado, utilizando indevidamente recursos, com
títulos adquiridos pelo Fundo, mas que não foram utilizados para
capitalizá-lo. E agora verr com essa conversa de que está
preocupado com os municípios. Há dois anos o Governo está aí; há
dois anos esse Fundo está ai. Vem agora o Governo Itamar Franco
dizer que está esperando o dinheiro do BIRD; logo um Governo que
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declarou a moratória, que é contra o endividamento, que brigou
com todos para dizer que não aceitava tudo isso. Que conversa fiada
é essa? E uma conversa completamente diferente da prática. O
Governo fala uma coisa e pratica outra. Não concordamos com isso.

Estamos aqui para reagir com relação à palavra do Líder do
Governo, não com relação à questão do SOMMA - o Governo tem
uma posição, e temos a nossa -, mas estamos aqui para reagir e
reagiremos sempre quando parcelas do Governo tentarem dizer que a
Oposição está trabalhando contra os interesses do povo de Minas.
Isso não é verdade. O fato de estar apoiando o Governo não garante
que ações do Governo sejam ações boas em favor de Minas e do
povo. Não! O fato de estar ao lado do Governo não garante nada
disso. E temos visto que o Governo atual não tem trazido benefícios
ao povo mineiro. Tem - trazido manchetes em jornais, brigas,
escândalos, demissões. E muito espaço na midia, mas, de ações
concretas, quase nada. Não vemos ação efetiva na área de saúde. A
saúde do Estado está em pandarecos. Sobre a educação, só há
reclamação, não há coordenação, não há desenvolvimento. O
saneamento básico está uma bagunça. Está ai a febre amarela em
Minas. Estados propícios a isso, e os Estados do Norte, que têm
matas, estão isentos da febre amarela. Reclama-se que o Governo
Federal não cuida das estradas, mas o que Minas está fazendo com
as estradas estaduais? As estradas estaduais, onde nem assaltos há,
não estão recebendo nem patrulhas do Estado. Se não fossem as
Prefeituras do interior, a polícia não teria nem combustível para correr
atrás de ladrão. A EMATER está sendo liquidada. Se as Prefeituras
não pagarem, a EMATER não funciona. E um Governo que vende
serviço às Prefeituras e agora vem dizer que é um grande Governo,
que está realizando grandes coisas e que, se esse projeto não for
votado, vão-se prejudicar dezenas de municípios. Isso é falácia, é
conversa fiada.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Obrigada, Deputado
Antônio Carlos Andrada. Usarei este microfone e voltarei quantas
vezes forem necessárias, não para rebater, mas para discutir e
colocar bem claro para a população mineira o discurso do Deputado
Luiz Tadeu Leite no que diz respeito a Bocaiúva. A nossa Bocaiúva,
que foi beneficiada com R$1.400.000,00 do Fundo SOMMA, viu
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mudanças e redes de esgoto serem implantadas mais do que
foram realizadas pelos três dltimos Prefeitos juntos, entre eles o atual.
Estranha-me ver o Deputado Luiz Tadeu Leite vir a essa tribuna para
dizer que o Prefeito está emi seu gabinete para fazer denúncias. Que

sse Ppena! Gostaria de ver erefeito em seu gabinete, no Governo do
Estado, pedindo obras e benefícios para a população de Bocaiúva,
que lá se encontra precisandb retomar as suas políticas sociais. Não é
nenhuma bandeira dele virá 'asa para falar do SOMMA de Bocaiúva.

Quando houve a denúncia do Vereador - e aqui se encontra o
Presidente em exercício, Deputado Wanderley Ávila, também votado
na cidade, que acompanhou a implantação do projeto e impediu a
fiscalização e a vistoria aos fIeputados Rêmolo Aloise e João Paulo -p
fomos nós, a Deputada Elbe Brandão, que esteve, foi e é votada em
Bocaiúva pelo grupo do Prefeito Ricardo Veloso, e o Deputado
Wanderley Ávila. Nós é que bueremos que a apuração vá lá. Nós, da
mesma forma que o Vereador veio fazer denúncias sem procedência,
queremos o aval de que o Prefeito foi correto, a obra foi feita, os
recursos foram aplicados e o beneficio lá se encontra para a
população.

Chega de querer usar o novo de Minas Gerais como instrumento
para fazerem as coisas rolarém como rolo compressor. No passado, já
houve momentos em que isbo aconteceu na Casa. Que bom que o
Poder Legislativo amadurec4i 1 E aqui vale ressaltar que, na Liderança
do Deputado Alberto Pinto Coelho, havia discussões, sim. Não diria
que somos oposição ao Govrno Itamar Franco. Estamos é exercendo
o nosso papel de Deputados. Não estamos aqui para ser contra nem a
favor do Governo, mas para exercer a nossa função, que se encontra
na Constituição-

0 Governador Itamar Franào disse que nunca havia tido o Governo
do lado, mas que nunca ha'Jia perdido eleição, porque sempre tinha
trabalhado naquilo em que Lcreditava. Acredito que a sua base de
Governo não tem consciência e e t' puxa-saco" em excesso. Não sei

	

I	por que vem agredindo as p6soas e expondo as questões de forma
muito complicada. E necessário haver instrumentos de prova legal.

Quero tempo - e o terei L para ler a cada do Prefeito com os

	

.s	argumentos do SOMMA de Bocaiúva. Quero acompanhar a missão da
Assembléia, em Bocaiúva, para ver a situação de perto. Trocaram até
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nomes de ruas para poderem fazer suas denúncias. E possível que
nem conheçam o Município de Bocaiúva, porque trocaram a Rua
Joaquim Félix por Rua Joaquim Feliz. Que pena que não souberam
apanhar o projeto e ver o que era previsto e devia ser feito. São 16
itens. De maneira que não vou tomar o seu tempo para detalhá-los.

Quero estar na CPI, onde já estive com o Deputado Luiz Tadeu
Leite, que neste momento chega ao Plenário. Presidente, relator e
nós, Deputados, vamos debater a questão na CPI, porque não é o
Prefeito Ricardo Veloso e sua equipe que estão se furtando de
mostrar a verdade. Teremos que ter muito cuidado quando fizermos
denúncias sobre pessoas. Temos de investigar e ver exaustivamente
a documentação para ver o que está certo ou errado. Depois desses
procedimentos, poderemos fazer julgamento. Agradeço o aparte.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço o aparte de V. Exa.,
que trouxe também importante contribuição, enfocando aspectos da
sua região, que tão bem conhece.

Sr. Presidente, a Oposição, na Casa, nunca se furtou ao
entendimento nem foi empecilho nesta legislatura. Ao contrário, se a
Casa funcionou harmoniosamente, nos últimos dois anos, foi porque
houve entendimento com a Oposição. Não queira o Governo, como o
fizeram alguns de seus representantes, dizer que "façam a votação na
hora em que quiserem". Não queiram colocar aqui o rolo compressor.
O rolo pode funcionar, porque o Governo tem maioria, mas vai ter que
valer essa maioria, porque a Oposição, tenho certeza, vai utilizar os
seus instrumentos.

Sr. Presidente, solicito o encerramento, de plano, da reunião, por
falta de "quorum".

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito o
encerramento, de plano, da reunião, por falta de quórum.

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Tendo em vista a
importância das matérias constantes na pauta, a Presidência solicita
ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidência - Responderam à chamada 24 Deputados.
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Portanto, não há quórum

O Sr. Presidente - A Pres
Deputados para as reunie
horas, e de amanhã, dia
editais de convocação, e pa
às 14 horas, com a segt
anunciada é a publicada na
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Sala das Comissões os Der
Andrada, Sebastião Costa
Deputado Márcio Cunha,
membros da supracitada Ci
Presidente, Deputado Cristh
em virtude da aprovação de
Andrada, dispensa a leitura
por aprovada e é subscrita
recebimento de ofícios do
Coordenador do CACS-FU
representantes dos Consel
Controle Social do FUNDEF
referidos Conselhos nos 1
Urucuia; do Deputado Aler
correspondência do Sr. Milt
referentes à aplicação do 1
Prata; da Sra. Judite Alici
FUNDEF de Januária, qu
informações sobre irregular
Prefeito Municipal de Gua
solicitada por esta Comissãc
destina a discutir e votar prc
ao Deputado Antônio Cano
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a continuação dos trabalhos.

ncia encerra a reunião, convocando os
extraordinárias de logo mais, às 20
às 9 e às 20 horas, nos termos dos

a reunião ordinária também de amanhã,
:e ordem do dia: (- A ordem do dia
ição anterior.) Levanta-se a reunião.

JRDINÁRIA DA CPI DO FUNDEF
março de dois mil e um, comparecem na
dados Cristiano Canêdo, Antônio Carlos

Ivair Nogueira (substituindo este ao
r indicação da Liderança do PMDB),

missão. Havendo número regimental, o
no Canêdo, declara aberta a reunião e,
querimento do Deputado Antônio Carlos
a ata da reunião anterior, a qual é dada
los membros. O Presidente comunica o

;r. Gilberto José Rezende dos Santos,
DEF-MG, que encaminha relação dos
os Municipais de Acompanhamento e

cópias dos documentos de criação dos
lunicípios de Chácara, Guaranésia e
ar da Silveira Júnior, que encaminha

n Eustáquio Magalhães, com denúncias
UNDEF no Município de Cachoeira da
da Costa, membro do Conselho do
se coloca à disposição para prestar

Jades ocorridas naquele município; do
inésia, que encaminha documentação
O Presidente informa que a reunião se
osições da Comissão e passa a palavra
Andrada, que apresenta requerimento

iados ofícios a todos os Prefeitos
s Presidentes das Câmaras Municipais,
obre os trabalhos da CPI. Submetido a
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votação, é aprovado o requerimento. Em seguida, o Deputado
Antônio Carlos Andrada solicita ao Presidente que dirija ao órgão
competente da Casa pedido de instalação do programa do disque-
denúncia nos telefones da 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, 22 de março de 2001.
Cristiano Canêdo, Presidente - Antônio Carlos Andrada - João

Batista de Oliveira - Dimas Rodrigues.
ATA DA 55 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas do dia quatorze de março de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão,
Hely Tarqüínio, Cristiano Canêdo, Sargento Rodrigues, Cabo Morais,
membros da Comissão supracitada. 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 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. A Presidência informa o recebimento de ofícios
dos Srs. lano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara Municpal de
Ãraçuaí (publicado no "Diário do Legislativo" de 711212000); do Sr.
Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Recursos Humanos e
Administração (publicado no "Diário do Legislativo" de 711212000);
Antônio Carlos Oliveira Pereira, Procurador do Trabalho (publicado no
"Diário do Legislativo" de 1511212000); Itamar Pires da Silva,
Presidente da Câmara Municipal de Espera Feliz (publicado no "Diário
do Legislativo" de 2211212000); do Deputado Wellington Landim,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (publicado
no "Diário do Legisltivo" de 31112001); do Sr. Ronaldo dos Reis Souto,
Presidente da 11  Subseção da OAB - Montes Claros - Seção de
Minas Gerais (publicado no "Diário do Legislativo de 31112001);
Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil e Comunicação Social
(publicado no "Diário do Legislativo" de 201112001); José Oscar Pavan,
Presidente da Câmara Municipal de Conchas (publicado no "Diário do
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Legislativo" de 31212001); Cid
Virginôpolis (publicado no
Coordenação de Aposentad4
Instituições Federais de Ensi
no 'Diário do Legislativo" c
Delegado do Sindicato dos €
Estado de Minas Gerais (p
22/2/2001); dos diversos se
Viçosa (publicado no "Dia
Presidente informa que hou
cabendo ao Deputado Hely 1
n° 3112000, no 1 0 turno; ao E
Lei n°s 35811999, no 1 0 turn
apresentado no 20 turno ao P
Cristiano Canêdo, o Projet
Deputado Dalmo Ribeiro E
1.197/2000, ambos no 1 0 turr
os Projetos de Lei n°s 1.000
Deputado Cabo Morais o Pro
fase da Ordem do Dia, com
que dispensam a apreciaç
colocados em votação e 2

Requerimentos n°s 59199, dc
do Deputado Paulo Petterse
Patrús; 1.83912000, do De
Deputado Cabo Morais; 1.8
1.80512000 e 1.88512001, de
do Deputado Glycon Terra
Pinduca; 1.915 e 1.916120'
1.83712000, 1.929 e 1.93512'
1.93912001, do Deputado Au
Deputado Geraldo Rezende E

Passa-se à 3a fase da ordem
proposições da Comissão
Rodrigues apresenta três req
desta Comissão, com diverso
do Loteamento Nova Benfica

Morais Ribeiro, Prefeita Muncipal de
'iário do Legislativo" de 31212001); da
s do Sindicato dos Trabalhadores das
D Superior de Belo Horizonte (publicado

101212001); Marcos Antônio Duarte,
ervidores da Justiça de V Instância do
iblicado no 'Diário do Legislativo" de
mentos da sociedade do Município de
lo do Legislativo" de 2212/2001).0
e distribuição de matérias a relatores,
rqüínio o Projeto de Lei Complementar
putado Sargento Rodrigues, Projeto de
e o Parecer sobre o Substitutivo n° 1

)jeto de Lei n° 1.21012000; ao Deputado
de Lei n° 489199, no 10 turno; ao

Iva, os Projetos de Lei n°s 805 e
ao Deputado Sebatião Navarro Vieira,

e 1.15912000, ambos no 1 0 turno, e ao
?to de Lei n° 1.233/2000. Passa-se à 2
discussão e a votação de proposições
o do Plenário da Assembléia. São
wovados, cada um por sua vez, os
Deputado Carlos Pimenta; 1.82112000,

1.82612000, do Deputado Agostinho
utado Doutor Viana; 1.84812000, do
1 e 1.86212001, da Bancada do PSB;
Deputado Ambrõsio Pinto; 1.90512001,
'into; 1.91312001, do Deputado Pedro
1, do Deputado Sávio Souza Cruz;
01, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
ulcar Martins; 1.941 e 1.94412001, do
1.95212001, do Deputado Fábio Avelar.
lo dia, com a discussão e a votação de
:em a palavra, o Deputado Sargento
ierimentos, no primeiro, solicita reunião
convidados, para se discutir a situação
conhecido como Vila da Polícia Militar,
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no Município de Juiz de Fora, especialmente as condições das
moradias e os débitos dos mutuários e para se apurarem as
denúncias de irregularidades e o acompanhamento das pendências
judiciais; no segundo, solicita reunião da Comissão, com a finalidade
de se debater a situação funcional dos servidores vinculados à
PMMG, conhecidos como Assemelhados, e sejam convidados a
participar da reunião a Diretora da Superintendência Central de
Pessoal da Secretaria de Recursos Humanos e Administração e o
Diretor da Diretoria de Pessoal da PMMG, bem como as
representantes do mencionado grupo de servidores; e no terceiro
solicita reunião da Comissão com a finalidade de se debater a
situação dos professores que atuam nas unidades do Colégio
Tiradentes da PMMG, especialmente seu vínculo jurídico com o
Estado e a natureza de suas funções, e sejam convidados diversas
autoridades interessadas no assunto. Colocados em votação, são
estes requerimentos aprovados. A seguir, o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva apresenta requerimento em que solicita audiência pública da
Comissão para debater, com diversas autoridades, a situação
carcerária em Minas Gerais. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. O Deputado Fábio Avelar apresenta requerimento em que
solicita a realização de audiência pública da Comissão, para ouvir
diversas autoridades sobre os fortes indícios de irregularidades
administrativas na COHAB. Colocado em votação, ê o requerimento
aprovado. O Deputado Arlen Santiago apresenta requerimento em
que solicita seja enviado oficio ao Presidente da República,
solicitando-lhe interveniência junto à ANATEL, para que a empresa
preste informações que menciona; sejam encaminhados ofícios ao
Ministro das Comunicações, Presidente da ANATEL e ao Presidente
da TELEMAR-MG, solicitando-lhes as informações que menciona;
seja enviado ofício ao Diretor-Superintendente da TELEMAR-MG,
solicitando-lhe o envio a esta Comissão das informações que
menciona. Colocados em votação, são os requerimentos aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Cabo Morais - Sargento Rodrigues -
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Cristiano Canêdo - Hely Tan
ATA DA 55a REUNIÃO OF

AGROPECUi
Às quatorze horas e trinta

mil e um, comparecem na
Batista de Oliveira, Jorge E
Kumaira, membros da sL
regimental, o Presidente, D
aberta a reunião e, em vii
Deputado Kemil Kumaira,
anterior, a qual é dada por
Comissão presentes. O Pre
apreciar requerimentos con
procede à leitura da corre
19712000, do [TER-MG, e 8
INCRA-MG, publicados no
695/GM, do Chefe do Ga
Abastecimento, publicado r
31112000, do Secretário
Abastecimento, publicado r
912000, do Chefe da As
317/DSI, do Presidente da (
no "Diário do Legislativo d
Estado da Agricultura, Pecu
do Legislativo de 31112001;
da cidade de Jequitinhonha
221212001; 90712000, do 5
que encaminha cópia de cc
Fundação Educacional do \i
interveniência da UEMG, ob
Educação na Reforma Agrár
Deputado Paulo Piau, que e
do Sindicato dos Produton
Presidência designa os D
Mensagem do Governador i
de Lei n° 1.16212000, do De
Eduardo de Oliveira para re

)INÀRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
lA E AGROINDIJSTRIAL

linutos do dia quatorze de março de dois
ala das Comissões os Deputados João
uardo de Oliveira, Chico Rafael e Kemil
racitada Comissão. Havendo número
Dutado João Batista de Oliveira, declara
ide da aprovação de requerimento do
Jispensa a leitura da ata da reunião
rovada e é subscrita pelos membros da

Jente informa que a reunião se destina a
antes na pauta. A seguir, o Presidente
pondência que consta nos Ofícios n°s
312000, do Superintendente Regional do
"Diário do Legislativo" de 1411212000;
mete do Ministro da Agricultura e do

"Diário do Legislativo" de 2111212000;
Estado da Agricultura, Pecuária e

"Diário do Legislativo" de 2211212000;
ssoria Parlamentar da EMBRAPA, e
mara Municipal de Uberaba, publicados
31212001; 30112000, do Secretário de

,ia e Abastecimento, publicado no "Diário
[cio do Sr. Sebastião Munes dos Santos,
publicado no "Diário do Legislativo" de
perintendente Regional do INCRA/MG,
ivênio firmado entre essa entidade e a
le do Jequitinhonha - FEVALE -' com a
tivando ampliar o Programa Nacional de
- PRONERA; e do Oficio n°5/2001, do

caminha correspondência do Presidente
Rurais de Carangola. Logo após, a

butados Kemil Kumaira para relatar a
16512000, em turno único, e o Projeto

utado Fábio Avelar, no 1 0 turno; e Jorge
tar os Projetos de Lei n°s 95412000, do
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Deputado José Milton, no 2 0 turno, e 1.25012000, do Governador
do Estado, no 1 0 turno. Encerrada a 1a Parte da reunião, a Presidência
passa à 2a Fase da Ordem do Dia e submete a votação, cada um por
sua vez, os Requerimentos n°s 1.871, 1.872, 1874, 1.875, 1.877,
1.878, 1.879, 1881 e 1.88212001, da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial; 1.84112000, do Deputado Sebastião
Costa; 1.84212000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.911 e
1.912/2001, do Deputado Paulo Piau; e 1.92512001, do Deputado Gil
Pereira, sendo todos aprovados. A seguir, são encaminhados à mesa
requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva: solicita visita a
Comissão ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento para
sensibilizar o Ministro e os órgãos competentes sobre a situação da
cafeicultura mineira; solicita, ainda, seja encaminhada a essa
autoridade proposta de liberação parcial do café dado em garantia do
custeio e da colheita na safra 1999-2000; Jorge Eduardo de Oliveira:
solicita ao Diretor-Geral do IMA providências para impedir a
proliferação de doenças nos canteiros de mudas de café na região
sul-mineira; Paulo Piau: solicita audiência pública para discutir a pré-
proposta sobre o Plano de Desenvolvimento da Fruticultura em Minas
Gerais; solicita, ainda, sejam discutidas, na Comissão, políticas que
visem ao desenvolvimento da piscicultura no Norte de Minas.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os membros
da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Kemil Kumaira -

Chico Rafael.
ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte de março de dois mil

e um, 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 da Deputada Maria José Haueisen, dispensa a leitura da
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ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. Õ Presidente informa que a reunião se
destina a discutir e votar proposições da Comissão e passa á 3a Fase
da Ordem do Dia. São 1 votados e aprovados os seguintes
requerimentos: da Deputad
realização de audiência púbi
de reuniões, nesta Casa e E
sociedade civil, os impactos
barragens na região do 'v
Rezende, solicitando a realiz
com a Comissão de Turismo
possibilidade de aproveitamE
Santana do Riacho, na sem
audiência pública em conj
Humanos e de Saúde par
relacionados com os depósitc
e Bicas. Do Deputado José
Fábio Avelar para apresentar
audiência pública para se dE
de Bacias Hidrográficas no
Ambiente, a situação desses
de gerenciamento dos recur
reunião, a Presidência agr
convoca os membros da Cor
determina a lavratura da ata E

Sala das Comissões, 22 de
José Milton, Presidente - M

Maria José Haueisen, solicitando a
a alusiva ao Dia Mundial das Aguas e

Ti Ponte Nova, para se debater, com a
ciais e ambientais da construção de 19

ile do Piranga; do Deputado Edson
ção de audiências públicas em conjunto
Indústria e Comércio para se estudar a
ito das regiões de Desterro do Meio e
do Cipó, para o turismo regional e de

into com as Comissões de Direitos
analisar a extensão dos problemas
de lixo nos Municípios de Juiz de Fora

lilton passa a Presidência ao Deputado
equerimento solicitando a realização de
)ater, com representantes dos Comitês
Estado e com o Secretário do Meio
rgãos e a execução da política estadual
os hidricos. Cumprida a finalidade da
dece a presença dos parlamentares,
issão para a próxima reunião ordinária,
encerra os trabalhos.
narço de 2001.
-ia José Haueisen - Fábio Avelar.

PARECER PARA O 1° TURr'
Comissão

De autoria do Deputado Jor
exame proíbe o uso de pipa
comuns no Estado.

Publicada no "Diário do 1
distribuída às Comissões

DE PROPOSIÇÕES
DO PROJETO DE LEI N° 1.155/2000

le Direitos Humanos
Relatório
e Eduardo de Oliveira, a proposição em
:om linha cortante em áreas públicas e

islativo" de 101812000, foi a matéria
Constituição e Justiça, de Direitos
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Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A
Comissão de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n os 1 e
2, que apresentou. Vem agora a proposição a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
Diversos são os acidentes provocados pelo uso de pipas com linhas

cortantes no território do Estado. O emprego de substâncias cortantes
nas linhas de pipas já ocasionou lesões graves e até mesmo a morte
de pessoas. Freqüentemente, a mídia reporta casos de transeuntes e
de motociclistas que se viram subitamente atingidos por essas linhas,
o que transforma o singelo ato recreativo de empinar uma pipa numa
prática altamente perigosa.

A iniciativa do autor da proposição é louvável, pois visa fornecer ao
poder público instrumento legal que coíba essa prática danosa para a
integridade física da pessoa.

Entendemos ainda serem adequadas as sugestões de modificação
da Comissão de Constituição e Justiça, materializadas nas Emendas
n

o
s 1 e 2.

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

1.15512000 com as Emendas n
o
s 1 e 2, da Comissão de Constituição

e Justiça.
Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Elbe

Brandão - Durval Ângelo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.25012000

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.250, do Governador do Estado, autoriza o
Estado de Minas Gerais 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.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição com as Emendas n

o
s 1

a 3, que apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito.
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O Governo Federal, por intermédio da Lei Complementar n° 93, de
1998, criou o Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra
- com o objetivo de financiarprogramas de reordenação fundiária e de
assentamento de produtores rurais. A administração desse Fundo,
contudo, deverá ser feita Ide forma descentralizada, mediante a
participação dos Estados, dos municípios e da sociedade civil no
processo de elaboração, inplantação e execução dos projetos de
distribuição de terras.

Dessa forma, é necessárid a edição de lei estadual que autorize a
participação do Estado na implantação do Banco da Terra, uma vez
que o custeio das ações prbvistas deverá contar, entre outros, com
recursos provenientes de dotações consignadas nos orçamentos
gerais dos Estados, dos mutticipios e do Distrito Federal. Conforme
dispõe a mencionada lei complementar, a receita que vier a constituir
o Fundo será utilizada por edtidades públicas estaduais ou municipais
e por cooperativas e associaões de assentados na compra de terras
e na implantação de infra-esfrutura nos assentamentos.

A nosso ver, a criação do banco da Terra é bastante louvável, e a
participação de Minas Gérais em sua implantação mostra-se
imprescindível, uma vez que são notórias as dificuldades financeiras
do Estado para apoiar as açes de reforma agrária e os projetos de
assentamento rural existentes em seu território. Por outro lado, a
gestão participativa dos recursos e o envolvimento da comunidade no
processo de tomada de decisões são medidas que acenam para o
bom andamento dos programas a serem implementados.

Para a consecução dos objetivos propostos, o projeto autoriza o
Estado a assinar acordos, ajutes, contratos e convênios com a União
e a instituir um Conselho Gestor, cujas atribuições seriam dispostas
em regulamento. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou emendas que, ao criarem efetivamente o Conselho
e definirem suas competências e sua composição, disciplinam o
assunto de forma mais conveõiente.

Assim, participariam do Cdnselho os titulares das Secretarias da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Planejamento e
Coordenação Geral e da Fazenda e dirigentes de órgãos setoriais,
além de representantes de 1 entidades civis, como a OCEMG, a



726
FAEMG e a FETAEMG. Entre as atribuições do Conselho,
destacam-se a coordenação das ações dos órgãos estaduais e
municipais envolvidos nos programas e o estabelecimento de
diretrizes e metas para as diversas regiões e municípios do Estado, de
acordo com as disponibilidades e vocações locais.

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

1.25012000, com as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira,

relator - Chico Rafael.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.25512000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
institui atendimento especial a deficiente visual na rede de ensino do
Estado e dá outras providências.

Publicado em 211112000, foi a proposição distribuída
preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que não
apresentou seu parecer no prazo regimental.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, conforme o que determina o art. 188, c/c o art. 102, VI, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O compromisso assumido pelo Estado de se propiciar uma

educação inclusiva para todos os brasileiros reflete a transição de
paradigmas por que passa a educação no nosso país. Dentro de uma
nova vertente conceitual, emerge uma visão de escola particularmente
atenta à sua função social e educativa de favorecer o
desenvolvimento integral de todos os alunos, independentemente de
suas características individuais e de seu contexto; logo, uma
concepção de escola que responde diferencialmente à diversidade do
grupo.

De acordo com essa nova concepção, a educação especial passa a
buscar uma atuação que seja o menos restritiva possível, invertendo o
processo atual, em que as diferenças têm sido motivo de segregação.
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A necessidade de ajuda ou de serviços específicos não exclui
alunos especiais de muitos ds recursos regulares ou comuns.

Nesse sentido, a constitui4ão Federal preleciona, em seu art. 208,
III, que é dever do Estado "4 atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiênci, preferencialmente na rede regular de
ensino". A Constituição Estàdual, por sua vez, acrescenta que o
referido atendimento se dar"com garantia de recursos humanos
capacitados, material e equipamento públicos adequados e de vaga
em escola próxima à sua rdsidência" (art. 198, III). A nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação desenvolve o assunto no Capitulo V,
enfatizando, em vários dispósitivos, a prioridade de integração do
aluno podador de deficiência á rede regular de ensino.

Essa nova mentalidade, que se reflete nos comandos constitucionais
e legais em vigor, tem orientado recentemente a práxis da intervenção
pedagógica na área específica do conhecimento relacionado com as
necessidades educativas especiais. As escolas têm buscado
progressivamente responderi às necessidades diversas de seus
alunos, incorporando estilos & ritmos de aprendizagem por meio de
arranjos organizacionais, currículos adaptados, estratégias de ensino,
recursos técnicos e parcerias icom as comunidades, adotando, enfim,
as práticas que viabilizam a inclusão do educando especial na escola
regular. O atendimento dos alunos especiais nas classes regulares
ainda é bastante incipiente, mas, de qualquer forma, é possível
verificar-se uma evolução nesse quadro. Dados preliminares do último
censo escolar divulgados pelo Ministério da Educação revelam que o
atendimento aos alunos com necessidades especiais em classes
comuns cresceu 27% em todo  País e 18,3% em Minas Gerais, entre
1999 e 2000. Ações mais efetivas de integração do educando especial
às classes regulares têm sibo empreendidas pela Secretaria de
Educação Especial a partir dei 1998, com o investimento em projetos
de capacitação docente, produção de material didático em braile,
implantação dos Centros dei Apoio Pedagógico às Pessoas com
Deficiência Visual - CAP -, em bada Estado, entre outros programas.

Dessa forma, a idéia contidal na proposição em estudo mostra-se
oportunamente sintonizada copi os novos rumos e desafios a serem
assumidos pela educação especial, dentro do novo panorama da
educação geral. Dadas algumas questões tratadas a seguir, faz-se

2I
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necessário, entretanto, aprimorar o projeto de modo a possibilitar o
alcance efetivo dos fins a que ele se propõe-

Primeiramente, é preciso salientar que, com relação á integração do
aluno portador de deficiência na educação básica, a legislação em
vigor, tanto no nível federal como no estadual, supre suficientemente o
assunto. Para citar as normas mais relevantes, em nível federal,
temos o seguinte: a Lei n° 7.853, de 1989, que dispõe sobre o apoio
ás pessoas portadoras de deficiência e determina as medidas gerais
que assegurem a inserção do aluno deficiente em todos os níveis de
ensino, válidas para todos os sistemas educacionais; as diretrizes
contidas na Lei n° 9.394, de 1996, já citadas neste parecer; os
Parâmetros Curriculares Nacionais - Adaptações Curriculares e
Estratégias para a educação de alunos com necessidades
educacionais especiais, de 1998, e o Plano Nacional de Educação,
aprovado recentemente pela Lei n° 10.172, de 2001, que traça as
diretrizes, os objetivos e as metas da educação especial para o
próximo decênio, envolvendo todas as esferas de Governo. Em nível
estadual, o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria de Estado
da Educação reproduzem e ajustam as diretrizes federais no Parecer
Normativo n° 1.132, de 1998, e nas Resoluções n°s 8 e 24, de 2000,
esta última regulamentando a cooperação mútua entre a Secretaria de
Estado da Educação e as instituições especializadas sem fins
lucrativos no atendimento aos alunos com necessidades especiais.
Além disso, estão sendo formalizadas pelo Conselho as Diretrizes
Básicas para a Educação Especial no âmbito do Estado de Minas
Gerais.

Com relação ao acesso dos portadores de necessidades especiais
ao ensino superior, no que tange à regulamentação do processo
seletivo, a legislação federal mostra-se lacunosa e genérica. Há um
único dispositivo, no Decreto n° 3.298, de 1999, que regulamenta a
Lei n° 7.853, de 1999, mencionando as condições gerais em que
deverá ocorrer o processo seletivo de ingresso nos cursos superiores
para os portadores de necessidades especiais, "in verbis":

"Art. 27 - As instituições de ensino superior deverão oferecer
adaptações de provas e os apoios necessários, previamente
solicitados pelo aluno podador de deficiência, inclusive tempo
adicional para realização das provas, conforme as características da
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deficiência.
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As particularidades da deficiência visual, devem, no nosso

entendimento, receber tratamento compatível com a sua
complexidade. Nesse sentido, a preocupação do autor da proposição
em comento, refletida no parágrafo único do art. 1 1 e no art. 21, é
perfeitamente justificável e muito oportuna. Parecer da especialista
Maria José Alegre, professora do Núcleo de Apoio à Deficiência
Visual, de Coimbra, Portugal, ressalta que, na produção em braile,
"deve haver o maior cuidado na escolha dos transcritores com relação
às ilustrações, que devem ser estudadas de modo a decidir-se o que
fazer com elas ( ... ) em alguns casos, os esquemas, quadros em
colunas, gráficos, etc., podem ser descritos na forma de texto, em
outros, a transcrição deve ser feita necessariamente em relevo. A
decisão deve partir de um profissional experiente, com sólidos
conhecimentos de braile, boa formação na deficiência visual e bons
conhecimentos de informática".

Por esse motivo, o Substitutivo n° 1 ora apresentado contempla
dispositivo que orienta as instituições a solicitarem assistência sobre o
referido assunto aos maiores especialistas brasileiros na pesquisa do
sistema braile: a Comissão Brasileira do Braiile, criada pela Portaria n°
319, de 1999 e regulamentada pela Portaria n° 554, de 2000, ambas
do Ministério da Educação, para, dentre outros objetivos, prestar
assistência técnica às entidades públicas e privadas sobre questões
relativas ao uso do braile, e o Instituto Benjamin Constant, órgão do
MEC, que conta com quase 150 anos de existência e que dispõe de
condições para fornecer subsídios técnicos a todas as instituições que
atendem às pessoas portadoras de deficiência visual.

Faz-se oportuna, outrossim, a idéia de se estenderem os benefícios
da lei aos chamados deficientes temporários, que, por motivos de
saúde, se encontrem impedidos de comparecer ao local destinado à
realização dos exames seletivos, mas que demonstrem condições de
se submeterem às provas em hospitais ou outros locais apropriados.

Por fim, outro fator de atenção na elaboração do substitutivo é o de
se criarem mecanismos de articulação com o recém-criado Conselho
dos Direitos de Defesa da Pessoa Portadora de Deficiência, órgão
vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,
da Criança e do Adolescente, que deverá receber as eventuais
denúncias de descumprimento do que preceitua a lei e tomar as
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providências cabíveis.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos lpela aprovação do Projeto de Lei n°
1.25512000, no 1 0 turno, i na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Estabelece requisitos mínirios de acessibilidade para a participação

de pessoas portadoras de necessidades especiais em processos
seletivos de ingresso no ensino superior e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l -As instituições de educação superior integrantes do Sistema

Estadual de Educação assègurarão aos portadores de deficiência
física e sensorial as condiçõàs necessárias para sua participação nos
processos seletivos de ingesso nos cursos por elas oferecidos,
mediante o preparo de provase atendimento especiais aos candidatos
que previamente o demandarem, conforme os requisitos mínimos
estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único - O dispoto no "caput" aplica-se aos candidatos
que, às vésperas dos examês seletivos, se encontrarem impedidas,
por motivo de saúde, dese locomoverem até os locais designados
pelas instituições para a realização das provas, condição esta que
deverá ser atestada em avaliação médico-pericial, em tempo hábil.

Art. 2° - As adaptações e a l implementação de recursos necessários
à realização das provas serão disponibilizados conforme as
necessidades específicas 1 declaradas pelos candidatos em
requerimento fundamentado â, instituição de ensino, a ser protocolado
dentro dos prazos e nas condições estipuladas por esta-

Art. 30 - São requisitos mínirios de acessibilidade a serem adotados
pelas instituições de ensino, quando da realização do processo
seletivo:

- apoio físico, verbal e instrucional para viabilizar a orientação,
mobilidade e locomoção do candidato portador de necessidades
especiais durante as provas;

II - preparação de provas em braile para os candidatos cegos e
..j ampliadas para os ambliopes ou de visão subnormal, bem como a

disponibilização de lupas, réguas de leitura e outros equipamentos
para a ampliação de textos le de outros recursos visuais que se
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mostrarem necessários à perfeita compreensão daqueles;

III - reserva de salas de fácil acesso e fisicamente adequadas à
circulação dos portadores de deficiência com dificuldades de
locomoção;

IV - eliminação de barreiras arquitetônicas, colocação de rampas
com corrimão para circulação de cadeiras de rodas e reserva de
vagas em estacionamentos próximos do local das provas para os
portadores de deficiência física;

V - disponibilização de intérpretes de língua de sinais em língua
portuguesa, quando a comunicação for demandada pelos candidatos
portadores de deficiência auditiva;

VI - auxílio para marcação em cartão-resposta ou similar aos
participantes com dificuldades ou impossibilitados de efetuá-la;

VII - flexibilização do tempo de realização das provas, conforme a
necessidade do candidato e mediante sua solicitação prévia, com
justificativa por escrito e acompanhada de parecer de médico
especialista na respectiva deficiência.

§ l O - Os recursos empregados na viabilização da leitura tátil de
mapas, gráficos, tabelas, esquemas, quadros e desenhos pelos cegos
deverão ser cuidadosamente estudados pelos transcritores das provas
em braile, de forma a possibilitar a plena compreensão do candidato
acerca das questões propostas.

§ 20 - Para garantir a consecução do disposto no § 1 0, a instituição
responsável poderá solicitar orientações técnicas à Comissão
Brasileira do Braille ou ao Instituto Benjamin Constant - IBC -, órgãos
vinculados ao Ministério da Educação.

Art. 41 - As instituições de educação superior incluirão, nos editais
dos processos seletivos para ingresso nos cursos oferecidos, os
critérios e esclarecimentos necessários, de forma pormenorizada,
concernentes à participação dos portadores de necessidades
especiais interessados, conforme o que dispõe esta lei.

Parágrafo único - Estender-se-á a obrigatoriedade de inclusão dos
critérios de que trata o "caput" do artigo aos textos dos regimentos e
estatutos das instituições referidas.

Art. 50 - A inobservância, por parte das instituições responsáveis,
das normas estabelecidas na forma desta lei poderá ser denunciada
ao Conselho dos Direitos de Defesa da Pessoa Portadora de
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na data de sua publicação.
icões em contrário.
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implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização e
demais dis positivos e equipamentos de controle viário (grifo nosso),
dos quais, sem dúvida, os "pardais" fazem parte.

A matéria se encontra no campo legiferante do Estado, uma vez
que, segundo o art. 23, XII, da Carta da República, a educação e
segurança no trânsito são de competência comum da União, dos
Estados e dos municípios.

Cabe destacar que o advento dos referidos equipamentos ocorreu
após a instituição do novo Código de Trânsito, que proíbe a utilização
dos tão conhecidos quebra-molas e sonorizadores nas vias públicas,
salvo em algumas condições especiais, segundo critérios e padrões
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN -,
órgão máximo normativo e consultivo nessa área.

Nesse passo, posteriormente á publicação da lei que criou o novo
CTB, o CONTRAN editou a Resolução n°79, de 19111198, na qual se
estabelecem critérios para sinalização indicativa de fiscalização.
Segundo seu art. 1 1 , toda fiscalização de trânsito por meio mecânico,
elétrico, eletrônico ou fotográfico que tenha como fato gerador o
controle de velocidade deverá ser indicada, por sinalização vertical,
colocada ao longo da via fiscalizada, do lado direito do trânsito e
obrigatoriamente respeitando espaçamentos mínimos de 300m antes
de cada equipamento de fiscalização, mantendo o usuário
Permanentemente informado (grifo nosso).

Embora a matéria já se encontre regulamentada pela referida
resolução, reconhecemos a elevada finalidade do projeto de lei em
exame e, em especial, a preocupação do autor, qual seja manter
avisado o motorista de que se aproxima de um redutor eletrônico de
velocidade.

Com vistas a tornar a proposição mais adequada ao ordenamento
jurídico, sugerimos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

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

1.27612000 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas de sinalização

avisando o motorista da presença de redutor eletrônico de velocidade.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E obrigatória a bolocação, pelo Estado, de placas de

sinalização vertical ao longo das vias sob sua circunscrição , do lado
direito do trânsito, avisando os motoristas da presença de redutor
eletrônico de velocidade.	i

Parágrafo único - As placs a que se refere este artigo serão
instaladas às distâncias de 200m, bOm e 50m do referido
equipamento.

Art. 21 - Para fins do disposto nesta lei, deverá ser utilizada a
sinalização educativa previstano item 1.3.3 do Anexo II do CTB, com
fundo branco, legendas pretas, conforme modelo 8 do anexo único da
Resolução n° 79198 do CONTRAN.

Art. 4°- Esta lei entra em vigr na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as dispsições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana, relator - Errnano Batista -

Bilac Pinto.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 E 2, APRESENTADAS NO

20 TURNO, AO PROJETO DE LEI N°646199
Comissão de Saúde

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o Projeto de Lei n°
646199 toma obrigatória a afixâção, em hospitais e clinicas, de cartaz
com informações sobre os probedimentos a serem adotados em caso
de óbito de pacientes.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidaàe da matéria. A Comissão de Saúde
opinou por sua aprovação c6m a Emenda n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, opinou pela aprovação da
matéria com a Emenda n° 1.

Levada a Plenário, a matéria foi aprovada em 1 0 turno com a
Emenda n° 1. Durante a fase de discussão do projeto em 2 0 turno,
foram apresentadas as Emendas n°s 1 e 2, que vêm a esta Comissão
para receber parecer, nos tern'ks do ad- 189, § 41 , c/c o art. 102, Xl,
do Regimento Interno.

A Emenda n° 1, do Deputadp Agostinho Silveira, tem por objetivo
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complementar as informações sobre os procedimentos a serem
adotados em caso de óbitos de pacientes. Para tanto, propõe sejam
obrigatórias também, informações relativas aos procedimentos
notariais, até mesmo com os endereços e os horários de
funcionamento dos cartórios de registro civil competentes, bem como
informações sobre o recebimento do seguro DPVAT.

Entretanto, como foi mencionado no parecer desta Comissão para o
1 1 turno, a Lei n° 11.977, de 1995 já dispõe sobre a obrigatoriedade da
divulgação de informações a respeito da cobrança, da indenização e
dos demais procedimentos relativos ao Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre -
DPVAT - em hospitais públicos e conveniados, nas delegacias de
policia e nas demais entidades que prestam imediato atendimento às
vítimas de acidentes de trânsito. Lembremos que a Lei Estadual n°
12.399196, que acrescenta dispositivos à primeira lei supracitada,
determina que as informações sobre o DPVAT sejam também
impressas no verso dos bilhetes de passagens de ônibus de
transporte coletivo interrnunicipal.

Dessa forma, no intuito de evitar a repetição de legislação acerca da
mesma matéria, apresentamos a Subemenda n° 1, preservando
apenas o conteúdo não redundante da emenda. Além disso, como a
Emenda n° 1 também trata do conteúdo informativo dos cartazes,
optamos por inclui-ia no próprio parágrafo único, visando ao
aperfeiçoamento da técnica legislativa. Outra alteração feita diz
respeito ao termo "atestado de óbito", visto que este é dado pelo
profissional médico. O documento a ser fornecido pelos cartórios, no
caso, é a certidão de óbito.

A Emenda n° 2, do Deputado Irani Barbosa, visa a dobrar o valor
previsto no texto original para a multa em caso de não-cumprimento
da lei. Tendo em vista que a multa tem caráter educativo e não
arrecadador, consideramos apropriado o valor previsto no projeto
original. Porém, conforme o § 3 0 do art 29 da Medida Provisória n°
1.973-67, de 2611012000, a Unidade Fiscal de Referência - UFIR- está
extinta. Por esse motivo apresentamos a Subemenda n° 1 à Emenda
n° 2, convertendo a multa para o valor aproximado em real, visto que a
UFIR de novembro de 2000 equivale a R$1,06.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação da Emenda n° 1 na

forma da Subemenda n° 1, a 1 seguir apresentada, e pela aprovação da
Emenda n° 2 na forma da Subemenda n° 1 a ela apresentada.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1
O parágrafo único do art. 1 1 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1°-
Parágrafo único - Os cartazes a que se refere o "caput" desse artigo

serão confeccionados e ditribuídos pela administração pública e
trarão informações detalhadas sobre a liberação e o traslado do corpo,
sobre o serviço gratuito disponível para o sepultamento, sobre os
procedimentos notariais necessários á obtenção da certidão de óbito,
bem como sobre os endereços e os horários de funcionamento dos
cartórios de registro civil competentes.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°2
Dê-se ao inciso II do art. 21 seguinte redação:
"Art.2°- ...............................

II - multa, ..valor de R$1.000,00 (mil reais), com correção
monetária pelo índice oficial, ria segunda ocorrência;".

Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
Marco Régis, Presidente - delmo Carneiro Leão, relator - Jorge

Eduardo de Oliveira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COF\!'lUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despchou, em 211312001, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Alvaro Antônio, notificando o falecimento do Sr. Lázaro
Alves de Souza, ocorrido em 191312001, em Crucilândia. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Petterseh, notificando o falecimento do Sr. Mário
Belúzio, ocorrido em 151112001, em Carangola. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. Mauri
Alves de Azevedo, ocorrido em 131112001, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. Raul
Silqueira, ocorrido em 14121200, 1, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

cl1
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Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr.

Gilmar Nunes de Oliveira, ocorrido em 191312001, em Monte Azul. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Cristiano Canêdo, notificando o falecimento do Sr.
Fábio Ferreira Pedrosa, ocorrido em 18/3/2001, em São Francisco do
Glória. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE,	24 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA 222a REU
Presidência dos Deputados P

Ávila
Sumário: Comparecimento

(Expediente): Ata - Corresp
Expediente): Apresentação dE
a 2.03012001 - Comunicaçõ
Direitos Humanos, de Transr
Deputados Alencar da Silveir
Inscritos: Discurso do Deput
chamada para recomposiçã'
regimental para a continu2
Deputados Kemil Kumaira, &
Kumaira e Luiz Tadeu Leite
Abertura de Inscrições -
Comunicações - 21 Fase:
recomposição de quórum; e)
continuação dos trabalhos -
Costa; deferimento; ausência
Adelmo Carneiro Leão; defer
Carneiro Leão - Questões de
quórum; inexistência de núm
para recomposição de quári
para a continuação dos trabaft

O ORDINÁRIA, EM 221312001
itônio Júlio, Olinto Godinho, Wanderley
Alvaro Antônio
- Abertura - 1a Parte: 12 Fase

ndência: Ofícios - 21 Fase (Grande
Proposições: Requerimentos n°s 2.017
s: Comunicações das Comissões de
ir-te e de Administração Pública e dos
Júnior e Wanderley Ávila - Oradores

Jo José Milton - Questões de ordem;
de quórum; existência de número

ão dos trabalhos - Discursos dos
gento Rodrigues, Dinis Pinheiro, Kemil
- 2a Parte (Ordem do Dia): V Fase:
uestôes de ordem - Leitura de
uestão de ordem; chamada para

5tência de número regimental para a
equerimento do Deputado Sebastião
o orador - Requerimento do Deputado
nento; discurso do Deputado Adelmo
rdem; chamada para recomposição de
ro regimental para votação; chamada

inexistência de número regimental
- Encerramento.

- Comparecem os Deputados
Antônio Júlio - Alberto Pinto

Mauri Torres - Wanderley Avil
Leão - Agostinho Patrús - Agc
da Silveira Júnior - Ambrósi
Andrade - Antônio Carlos Andn
Bené Guedes - Bilac Pinto -
Rafael - Cristiano Canêdo - Da

Delho - Ivo José - Olinto Godinho -
- Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro
ilio Silveira - Ailton Vilela - Alencar
Pinto - Amilcar Martins - Antônio
- Antônio Genaro - Arlen Santiago -

)O Morais - Carlos Pimenta - Chico
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
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Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - 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 Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria OUvia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14 horas, 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.

i a Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede á leitura da

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

- O Deputado Carlos Pimenta, 1 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Murílio de Aveilar Hingel, Secretário da Educação (2),

informando que a Secretaria da qual é titular está liberando recursos
para a realização de obras em prédios de escolas estaduais e
municipais e encaminhando a relação das escolas beneficiadas.

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e
Obras Públicas (2), encaminhando cópias do Primeiro Termo Aditivo
ao Convênio n° 2012000, celebrado entre essa Secretaria, o DER-MG
e o Município de Extrema, com a interveniência da CADROS
Engenharia e Construções Ltda., e do Terceiro Termo Aditivo ao
Convênio n° 32197, celebrado entre essa Secretaria e o Município de
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Bonfim, com a interveniênia do DER-MG. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, paa os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, incisb XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Djalmir da Costa Bdssa, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Apoio Rural e Cooperativimo do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento (2), informando que esse Ministério liberou recursos
dos convênios com a Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba e
com o Sindicato Rural de Eambuí. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Rafael Francisco dei Souza, Presidente da Câmara Municipal
de São João Batista do Glóriia, e outros Vereadores, solicitando que
os parlamentares derrubeml o veto do Governador do Estado à
Proposição de Lei n° 14.696. K- Anexe-se ao Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 14.696.)

Do Sr. Leonardo Monteird, Presidente da Câmara Municipal de
Governador Valadares, agrad;ecendo a atenção dispensada à comitiva
desse órgão por ocasião de sÇia visita a esta Casa.

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica Federal, informando a Casa da liberação de
recursos para a COPASA-MG relativos a parcelas de contratos
assinados com aquela instituição. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Frederico Carlos Carvalho Soares, Coordenador Regional da
Fundação Nacional de Saúd, encaminhando à Casa exemplar do
informativo "Notícias-Brasil".

Do Sr. Marcos Antônio Marques da Silva e outros, Vereadores à
t Câmara Municipal de Passos, solicitando à Casa a rejeição do veto do

Governador do Estado à Proposição de Lei n° 14.696. (- Anexe-se ao
Veto à Proposição de Lei n° 14.696.)

Da Sra. Martha Castro Lope, Diretora-Geral do Tribunal de Alçada
do Estado de Minas Gerai, encaminhando notas taquigráficas
referentes ao voto de congratulações com o Presidente desta Casa,
proposto pelo Juiz Delmival Alrheida Campos.

Da Sra. Inês Doro Pereira, Coordenadora da Comissão Paritária da
FHEMIG, encaminhando o resultado dos trabalhos dessa Comissãa (-
A Comissão de Administração Pública.)

Da Associação dos Amigos do Hospital São Vicente de Paula,
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convidando para reunião em 151312001, na Casa de Repouso
Santa Luíza de Marilac.

Do Sr. Mário M. M. Jardim, fazendo sugestões referentes à
necessidade de haver espaço nas escolas destinado à instalação de
biblioteca. (- A Comissão de Educação.)

2 a 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:

REQUERIMENTOS
N° 2.01712001, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Prof Raimundo Nonato
Fernandes, ex-Diretor-Geral do Instituto de Educação, pela iniciativa
de convocar a sociedade para a organização de movimento pelo
resgate da educação e da escola pública em Minas Gerais. (- A
Comissão de Educação.)

N° 2.01812001, da Comissão de Transporte, solicitando seja pedida
ao Presidente do DER-MG relação de convênios e contratos
assinados pelo órgão a partir de janeiro de 2000, contendo os itens
que menciona.

N° 2.019/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado pedido de informações ao Presidente do DER-MG sobre a
existência de convênio com Furnas para a construção da estrada que
liga os Municípios de Liberdade e Bocaina de Minas.

N° 2.02012001, da Comissão de Transporte, solicitando seja
encaminhado ao Comandante da Policia Rodoviária Estadual pedido
de informações sobre a fiscalização realizada pelo órgão em Minas
Gerais nos últimos 12 meses. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.02112001, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário Executivo da CEDEC com vistas a que
seja liberada, com urgência, a ? fase do Programa de Equipamentos
de Poços Artesianos.

N° 2.02212001, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à agilização
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das obras de asfaltamentol
Município de Passa Vinte à dii

N° 2.02312001, da Comis
formulado apelo ao Diretor-e
no programa de obras para 2(
Municípios de Liberdade e BoE

N° 2.02412001, da Comi
formulado apelo ao Secretári
vistas a que envie relação d
Estado e Prefeituras Municipai:

N° 2.02512001, do Deput
formulado apelo ao Secretárió
vistas à conservação do t
Municípios de Leopoldina e RÍi
Transporte.)

N° 2.02612001, do DepuU
formulado apelo ao Governadc
PRODEMGE a analisar a pos
SIAFI para a Assembléia Leg
Financeira.)

N° 2.02712001, do Deput
solicitada ao Governador do
para os servidores da área
Comissão de Educação.)

N° 2.02812001, do Deput
solicitado ao Presidente do Tri
avaliação das respostas do D
a supostas irregularidades na
trecho Itacarambi-Manga da BI

NO 2.02912001, do Deputadc
seja solicitada ao Governador
PMMG a transformação do 41
em companhia de polícia mil
Pública.)

N° 2.03012001, da Deputad
formulada manifestação de
posse, a ocorrer em 30/3
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do trecho de estrada que liga o
isa com o Estado do Rio de Janeiro.
são de Transporte, solicitando seja
ral do DER-MG com vistas à inclusão,
)01, de construção de estrada entre os
ama de Minas.
são de Transporte, solicitando seja
de Transportes e Obras Públicas com

convênios e contratos firmados entre o
a partir de janeiro de 2000.

ido Arlen Santiago, solicitando seja
de Transportes e Obras Públicas com

echo da rodovia MG-120 entre os
Pomba. (- Distribuídos à Comissão de

o Arlen Santiago, solicitando seja
do Estado com vistas a que autorize a
Dilidade de disponibilizar os dados do
ativa. (- A Comissão de Fiscalização

do Arlen Santiago, pleiteando seja
stado a abertura de concurso público
administrativa da UNIMONTES. (- A

Jo Arlen Santiago, pleiteando seja
una! de Contas da União que agilize a
ER às indagações desse órgão quanto
xecução das obras de recuperação do
-135. (- A Comissão de Transporte.)
Alencar da Silveira Júnior, pleiteando
lo Estado e ao Comandante-Geral da
Pelotão de Polícia Militar, de Itabirito,
ar. (- A Comissão de Administração

Elaine Matozinhos, solicitando seja
iuso à Sra. Yvane Costa por sua
01, no cargo de Presidente da



ÀCooperativa de Consumo dos Servidores do DER-MG. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)

Comunicações
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões

de Direitos Humanos, de Transporte e de Administração Pública e dos
Deputados Alencar da Silveira Júnior e Wanderley Ávila.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Milton.
O Deputado José Milton* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhoras e senhores da galeria, estamos aqui, na
condição de Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais da Assembléia Legislativa, para , fazer pronunciamento a
respeito da passagem do Dia Mundial das Aguas, data instituída pela
ONU em 1992. Hoje, nesta Assembléia Legislativa, nessa Comissão,
às 114h30min, teremos reunião especial para debater com o Secretário
do Meio Ambiente, outras autoridades e representantes de
organizações não governamentais a questão da água no nosso
Estado, no nosso Pais e no nosso planeta.

Iniciamos o nosso pronunciamento, Sr. Presidente, fazendo
rapidamente a leitura da Declaração Universal dos Direitos da Agua,
instituída em 1992. (- Lê:)

"Art. 1 1 - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada
continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada
cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos.

Art. 21 - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição
essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela,
não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a
vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos
direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal que é
estipulado no art. 31 da Declaração dos Direitos do Homem.

Art. 31 - Os recursos naturais de transformação da água potável são
lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser
manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia.

Art. 41 - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da
preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer
intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da
vida sobre a terra. Esse equilíbrio depende, em particular, da
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preservação dos mananciais dos rios, dos mares e oceanos, por
onde os ciclos começam.

Art. 51 - A água não jé somente uma herança de nossos
predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos
sucessores. Sua proteção bonstitui uma necessidade vital, assim
como uma obrigação moral do homem para com as gerações
presentes e futuras.

Art. 61 - A água não é uma doação gratuita; ela tem valor econômico:
precisa-se saber que ela é, álgumas vezes, rara e dispendiosa e que
pode muito bem escassear em qualquer região do mundo.

Art. 70 - A água não deve ser desperdiçada nem poluída nem
envenenada. De maneira géral, sua utilização deve ser feita com
consciência e discernimento, ara que não se chegue a uma situação
de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas
atualmente disponíveis.

Art. 81 - A utilização da ág4a implica o respeito à lei. Sua proteção
constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que
a utiliza. Essa questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem
pelo Estado.

Art. 90 - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos
de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e
social.

Art. 10- O planejamento dal gestão da água deve levar em conta a
solidariedade e o consumo em razão de sua distribuição desigual
sobre a terra".

Somos conhecedores da realidade e da preocupação do homem
para com a situação da água em nosso planeta. A Assembléia
Legislativa, por meio da Corbissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais - composta por es te Deputado, como Presidente; pelo
Deputado Fábio Avelar, como Vice-Presidente; e pelos Deputados
Miguel Martini, Maria José I Haueisen e Antônio Andrade, como
membros efetivos - tem feito e fará importantes debates, que, com
certeza, contribuirão para a solução de questões referentes ao meio
ambiente em nosso Estado.

Com essa preocupação, o nosso Vice-Presidente, Deputado Fábio
Avelar, apresentou a esta Casa um requerimento para a realização de
uma reunião especial, no dia 6 de junho, quando comemoraremos o
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Dia Mundial do Meio Ambiente.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Deputado José Milton,
cumprimento-o por sua eleição como Presidente da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais. Em nossa primeira reunião, V.
Exa. já demonstrou o empenho e a dedicação com que conduzirá os
trabalhos, apresentando-nos uma agenda muito complexa de
atividades. Com muita honra, atuarei como Vice-Presidente, a fim de
ajudá-lo nessa missão, que será, com toda certeza, muito grande.

Portanto, solidarizo-me com V. Exa., neste momento em que sobe à
tribuna para nos lembrar dessa data tão importante, que é o Dia
Mundial das Águas. Cada dia mais, presenciamos a degradação, a
poluição e o assoreamento dos nossos rios, o que exige de todos uma
atuação mais constante.

Portanto, ao trazer esse assunto a esta tribuna, é com satisfação
que nos solidarizamos com V. Exa. O tema nos leva a uma reflexão
sobre o que fizemos, o que estamos fazendo e o que poderemos fazer
em defesa da água. Este dia é muito mais de reflexão do que de
comemoração. Meus parabéns, nobre Deputado José Milton.

O Deputado José Milton* - Muito obrigado, nobre Deputado Fábio
Avelar. V. Exa., na qualidade de Vice-Presidente da Comissão, é um
membro atuante em relação à questão do meio ambiente e conhece
como poucos em Minas Gerais o problema da água.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a sociedade moderna, globalizada,
estruturou sua forma de produção e economia com base no intenso
uso dos recursos naturais, servindo-se de uma visão estreita de
domínio e exploração da natureza, cujos recursos eram tidos como
ilimitados e sempre disponíveis.

Tal forma de agir certamente redundou na degradação dos recursos
ambientais, com sérios efeitos para a saúde humana, principalmente
nos países subdesenvolvidos, fornecedores usuais de matérias-
primas para os países industrializados.

Nesse contexto, percebeu-se com maior clareza a importância de se
pensarem novos conceitos e diretrizes que pudessem contribuir para
maior equilíbrio no uso dos recursos naturais em escala mundial.
Surgem os movimentos de defesa e conservação do meio ambiente.
O assunto começa a fazer parte das agendas de diversos países-

Desastres ecológicos, poluição crescente do ar, das águas e dos
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solos, queimadas, degradação dos leitos dos rios, uso
descontrolado da energia nu lear, produtos tóxicos, tudo isso serviu
para alimentar a crise por que passa grande parcela da humanidade,
às voltas com o aumento ds doenças, da pobreza, da fome, da
proliferação de vírus letais, da violência e da desintegração social.
Organizações como ONU, UNESCO e OEA, bem como os meios
acadêmicos e diversas organizações não governamentais
mobilizaram-se para criar e implantar maior conscientização ecológica
nas diversas nações, especialmente na administração pública. A partir
de então, teve início amplo mbvimento pelo uso racional dos recursos
ambientais.

Uma das mais importantesi iniciativas para o desenvolvimento de
uma política mundial de proteção ambiental foi a realização da
conferência da ONU sobre o ambiente humano, em 1972, na Suécia.
Foi o passo inicial, a partir dol qual muito se investiu na discussão do
meio ambiente e na criação de estímulos para o desenvolvimento de
uma educação em assuntos ambientais, com vistas a ampliar as
bases de uma conduta responsável por parte das pessoas, das
comunidades, das empresas edos setores administrativos.

Os princípios discutidos naquela conferência deram origem aos
postulados básicos do desenvolvimento sustentável, que veio a ser
um dos temas prioritários discútidos na conferência da ONU no Rio de
Janeiro, em 1992.

O Brasil, detentor de valioso patrimônio natural, rico em
biodiversidade, em massa florestal, em recursos hídricos e minerais,
já havia começado a enfrentar, seus desafios ambientais. Delineou-se

' aqui uma política nacional do neio ambiente, com a estruturação dos
órgãos governamentais volt4dos para a questão ambiental. A
legislação, voltada anteriormente para aspectos setoriais, com ênfase
especial no direito de propriedade, a exemplo do Código de Aguas, de

; 1934, e do Código Florestal, de 1965, sofreu modificações, e uma das
primeiras providências concretas do Governo Brasileiro materializou-
se na criação, em nível ministerial, da Secretaria Especial de Meio
Ambiente - SEMA. O dinamismo daquele órgão contribuiu para a
estruturação do Sistema Nacinal de Meio Ambiente, regulamentado
pela Lei n° 6.938, de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação.
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A partir de então, a água, antes considerada apenas recurso

econômico, passou a ser tratada como recurso ambiental vital.
Sabemos que apenas 2,8% da água existente no mundo

correspondem a água doce. Eliminando-se desse cálculo as geleiras e
calotas polares, restam 0,65%, sendo que 0,31% são águas
subterrâneas em níveis mais profundos e os restantes 034%
encontram-se distribuídos pelos rios, riachos, lagos e aqüíferos
subterrâneos acessíveis.

O País detém 15% da água doce existente no mundo, distribuída
pelas bacias hidrográficas dos rios Amazonas, Tocantins, São
Francisco, Doce, Jequitinhonha, Paraná, Paraguai e Uruguai. Nesse
contexto, avulta em importância a elaboração de uma política nacional
de gerenciamento de recursos hídricos, idéia recepcionada em nossa
Constituição de 1988 e só recentemente materializada na legislação
infra constitucional. Coube a Minas, 'a caixa d'água do Brasil", um
papel importante na definição dessa política.

Desde o inicio do processo de industrialização brasileira, o uso
preponderante dos recursos hídricos foi inteiramente voltado para o
aproveitamento hidroenergético, com privilégios para a construção de
usinas hidroelétricas. Os grandes problemas e impactos negativos nos
corpos de água se acumulavam, podendo-se relacionar, entre os
principais: desmatamentos intensos, resultando em assoreamentos e
alteração das vazões; falta de uma política agrícola e de uso dos
solos, provocando contaminação por agrotóxicos, erosão e
desertificação de áreas agricultáveis, com reflexos na alteração do
ciclo hidrológico; depósitos irregulares de lixo urbano, substâncias
tóxicas e dejetos da indústria junto dos corpos de água, bem como a
existência de lixões a céu aberto; descargas de esgotos nos cursos de
água, sem prévio tratamento; uso descontrolado da irrigação.

No bojo da questão ambiental, ficou evidente a necessidade de se
estruturar um sistema de gerenciamento de recursos hídricos pautado
na definição de uma política, em cuja formulação e implantação
participem os múltiplos setores usuários da água. As balizas dessa
política foram referendadas na Constituição de 1988, que definiu todos
os corpos de água do território brasileiro como de domínio público,
federal e estadual. Esta Casa Legislativa promoveu intensos debates
sobre o tema, tendo realizado, inclusive, um grande seminário, o



rs

749
Aguas de Minas, que fornecéu os subsídios e as diretrizes para a
elaboração da nossa lei de Igerenciamento dos recursos hídricos e
para as diversas ações que o parlamento mineiro vem realizando
desde então. Com isso, a lei estadual de 1994 se adiantou à
promulgação da lei federal, dlineando importantes tópicos e diretrizes
que iriam constar naquela nora federal.

Em 1997, foi editada a Lei Federal n° 9.433, que dispõe sobre a
política nacional de recursos hídricos.

Ressaltam-se os cinco principios básicos:
1 - a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento;
2 - o uso múltiplo da água;
3 - o reconhecimento da água como um bem finito e vulnerável;
4 - o reconhecimento do valor econômico da água;
5 - a gestão desce ntralizadale participativa.
Esses princípios constam também na Lei n° 13.199, de 1999, que

resultou da reformulação da lei de 1994. Ali estão previstos os novos
mecanismos de gerenciamentb das águas, entre os quais os comitês
e as agências de bacias hidrográficas.

Sr. Presidente, concluindo, dás hoje estamos à frente da importante
Comissão de Meio Ambiente è Recursos Naturais. Recentemente, o
seu Presidente era o nosso'colega de Bancada do Partido Liberal,
Deputado Cabo Morais, que ali realizou um importante trabalho. O PI-
vem militando em favor do meio ambiente no Estado através do
Deputado Ronaldo Canabrava, que tem uma ONG ligada ao nosso
partido - Ponto Terra, que fõi criada pelos nossos ambientalistas
Ronaldo Gusmão, Ronaldo Vasconcellos e o nosso Presidente

'	Agostinho Silveira.
O PI- também participa juntamente com a sociedade mineira nas

questões do meio ambiente, preocupado principalmente com a
questão relativa à água, bem !de suma importância para o Estado e

;	para o País.
* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
O Deputado Rêmolo AIoie - Sr. Presidente, V. Exa. tem

demonstrado, nesses dez anos na Casa, que é um verdadeiro
regimentalista. Peço a V. Exa.I que, verificando que não há mais do
que quatro Deputados no Plenário, encerre a reunião, de plano.



750
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, peço

recomposição do quórum.
O Deputado Rêmolo Aloise - Lamento profundamente, Deputado

Luiz Tadeu Leite, que V. Exa. não note que não há condição alguma
de iniciarmos os nossos trabalhos. O Regimento é muito claro. Peço a
V. Exa. que retire o seu pedido de recomposição de quórum.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - A recomposição é um direito
regimental. As matérias da pauta são por demais importantes para,
simplesmente, encerrarmos os trabalhos numa tarde como esta. Está
em pauta, inclusive, a extinção do Fundo SOMMA. Mantenho o meu
pedido de recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda á chamados dos Deputados, para a recomposição de
quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Cabo Morais) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados, número

suficiente para a continuação dos trabalhos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Kemil Kumaira.
O Deputado Kemil Kumaira* - A cada dia que passa, Sr. Presidente,

tomamos conhecimento de falcatruas cometidas pelo Governo do
Estado. Exatamente agora, a Oposição quer discutir o destino a ser
dado a mais de meio bilhão de reais do Fundo SOMMA e dos demais
fundos em processo de extinção, através de projeto encaminhado pelo
Governador Itamar Franco. Exatamente no momento em que os
recursos são questionados pela Oposição, recebemos informações
documentais que serão repassadas à imprensa e aos demais
Deputados. Têm sido freqüentes as denúncias de irregularidades e
atos inconfessos praticados pelo Governo de Minas. Parece-nos que
não somente o Governador do Estado e parte do seu secretariado
mas também alguns Deputados ) com assento nesta Casa, que aqui
estão, formando quórum para a votação desse projeto estão
envolvidos nessas questões. Eles terão que explicar seus
posicionamentos políticos já que estão sendo beneficiados, em seus
respectivos municípios, através de favorecimentos escusos, que
comprometem a própria democracia, comprovando a corrupção
praticada pelo Governo do Estado. Companheiros Deputados terão
seus nomes questionados pelo povo de Minas Gerais, já que estão
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sendo favorecidos de fornia escusa. Um País que se diz
desenvolvido não pode continuar praticando a política da época das
cavernas. Aqui está um docJmento, encaminhado a esta Casa pelo
Secretário da Educação, prof&ssor, ex-Ministro, homem de letras, em
que diz estar dando conhecinento de assunto ao Presidente da Casa
e pedindo que transfira ihformações ao Deputados da base
governista. Estão todos aqUi relacionados, com a assinatura do
Secretário. Nunca houve, em Minas Gerais, tamanha desfaçatez, pois
sabemos que o Governo de Minas deve governar para os mineiros.

O Governo tem o dever de'levar benefícios e melhoramentos para
as escolas do interior, não apénas para a base do Governo, mas para
onde exista necessidade.

Este documento será divulgdo por todo o Estado, para que todos
conheçam a moralidade tão diúulgada pelo Governador Itamar Franco,
que se diz defensor da moralidade pública.

Quero que esse fato seja levado ao conhecimento do povo mineiro,
para que não se iluda com disôursos demagógicos declamados a todo
instante e agora, pior, levadosaté para outros Estados da Federação,
já que o Governador está viajando todos os dias. Hoje, mesmo, está
no Estado de São Paulo.

Da relação que temos, constam mais de R$1.000.000,00
distribuídos para os Deputadds que têm prestigio no Governo, que,
como todos sabem, não são',todos da base do Governo. Há os
excluídos, aqueles que não redebem favores do Palácio da Liberdade,
mas que aqui se esforçam, assentados, aguardando a aprovação dos
projetos para demonstrar sua fidelidade. Mas há aqueles que são

'	verdadeiramente apadrinhados!
Por isso, quero levar a efeito essa denúncia. Virei aqui, como hoje,

denunciar essas irregularidades, não por ouvir dizer ou por ler em
jornais, mas com os documentos nas mãos, como apresentei hoje-

0 Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Obrigado, Deputado Kemil
Kumaira , pelo aparte. Parabéns pela lucidez, pelo raciocínio e por seu
discurso. Não podia ser de outra forma, por ser ex-Presidente desta
Casa e um Deputado com lara experiência, que poderia estar até

j estarrecido com esses fatos. Estou apenas começando a aprender a
ser Deputado, ainda em segundo mandato. Mesmo assim, seria
absurdo dizer nunca ter visto iso. Mas um Deputado da estirpe de V.
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Exa., com tanta experiência, tenho certeza, nunca viu descalabro
tamanho. Pergunto agora como ficam os Deputados da base de
Governo na hora de votar perante seus eleitores. Os eleitores
perguntarão: Será que esses Deputados estão votando porque
acreditam que votar esse projeto é o melhor para Minas ou porque, no
dia da votação, o Secretário da Educação manda avisar o dinheiro
que está sendo liberado para eles?

Tenho certeza de que os Deputados não votarão por causa disso,
mas essa dúvida ficará com seus eleitores. E uma dúvida justificada,
porque o texto diz: "Encaminho anexo para conhecimento e
divulgação entre os Deputados da base de sustentação do Governo".
O comunicado é absurdo, mas absurdo maior é fazer do Presidente
da Assembléia Legislativa um sectário. Será que os outros Deputados
não são representantes do povo mineiro? Agora, as cidades
defendidas por outros Deputados estão sendo negligenciadas quanto
ao atendimento porque somos Oposição. Por isso nosso povo tem de
sofrer?

O salário que ele ganha do povo de Minas é para trabalhar por todos
os mineiros. Até admitiria que fosse um absurdo apenas, não tamanho
absurdo, se, secretamente, solicitasse ao Líder do Governo que
comunicasse a sua base, mas ele dá publicidade. Chegou à Mesa,
encaminha ao Presidente: "Sr. Presidente, tenho o prazer de informar
a V. Exa. que a Secretaria está liberando 305 mais R$805.000.000,00
para a base de Governo". Isso já viciou o processo de votação. O
processo tem que ser isento. Os Deputados, para votar, devem estar
livres. Perguntamos: Estamos defendendo o interesse desse Governo
ou o interesse do povo mineiro? O que esperamos é que o interesse
do povo mineiro seja preservado.

Então, esta Casa, a Mesa tem que tomar uma posição. A Oposição,
certamente, vai observar quais são as possibilidades legais que
existem, mas não aceita isso. Isso é uma imoralidade, no mínimo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo aparte.

O Deputado Kemil Kumaira* - Agradeço o aparte de V. Exa.
Digo apenas, Sr. Presidente, antes de encerrar, que é muita

coincidência, num processo de votação que envolve mais de meio
bilhão de reais, chegar à Casa uma relação de benefícios que atingem
diretamente os interesses de Deputados que estão votando a favor do
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projeto. Isso, sem dúvida alguma, é um escândalo mineiro. Somos
responsáveis por fiscalizar os atos do Governo. Essa é uma das
finalidades, uma das funçôs atribuídas aos membros do Poder
Legislativo.

Deputado Dinis Pinheiro, iantes, gostaria de dizer que nós, da
Oposição, queremos que hja um esclarecimento a respeito desse
fato; que seja convocado o Secretário da Educação para explicar
como é que neste momento podem ser liberados recursos, quando os
Deputados estão envolvidoé num processo de votação que diz
respeito a uma soma que é súperior a R$560.000.000,00.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Muito obrigado. Fico até
perplexo com o pronunciamento do Deputado Kemil Kumaira, um
Deputado de grande expériência, que enaltece a Assembléia
Legislativa, que sabe muito bém os ideais que devem nortear qualquer
grande homem público, porque, infelizmente, incorre em alguns erros.

Em primeiro lugar, quer qi!iestionar a moralidade do Governo de
Minas Gerais. Todos sabemos dos posicionamentos irredutíveis,
inflexíveis do Sr. Governador; Itamar Franco, quando existe qualquer
indicio de corrupção. Em todos os momentos, em todas as
oportunidades, o Sr. Itamar Franco foi intransigente.

Quando se coloca em dú ida a integridade e a moralidade do
Governador

O Deputado Kemil Kumair - V. Exa. não pode falar dessa forma,
porque, na história...

E uma questão de ótica, Sr. Deputado Dinis Pinheiro: V. Exa. recebe
os favores do Governo e tem ) dever, tem a obrigação de defender a
sua honra. Mas nós somos liv s para falar, não temos rabo preso.

Digo alto e bom som q em Minas Gerais implantou-se um
Governo corrupto e dem gógico em todos os setores da
administração, quer seja nas empresas, quer seja nos órgãos, quer
seja nas Secretarias, a todo instante. E agora, por último, há uma
denúncia contra a Pracuradc a de Justiça. Não falta mais ninguém.
Quem é que falta?

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Sargento Rodri	- Solicito a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno, Sr. Presid
O Sr. Presidente - Com a c	o Deputado Sargento Rodrigues.
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O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, também sou

Deputado da base do Governo, pelo PSB, e gostaria de deixar claro o
seguinte: desafio qualquer Deputado da Oposição a provar que, como
Deputado da base do Governo, estou sendo beneficiado por qualquer
tipo de verba que está sendo denunciada. Em nenhuma cidade estou
sendo beneficiado, em nenhum tipo de favorecimento, em nenhuma
Secretaria do Governo. Sou Deputado da base do Governo e estou
neste Plenário desde a abertura dos nossos trabalhos na parte da
manhã. Fica lançado aqui. Sr. Presidente, esse desafio. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Dinis Pinheiro - Solicito a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
O Deputado Dinis Pinheiro* - Obrigado pela atenção, Deputado

Bené Guedes. Fico muito agradecido.
Sr. Presidente, estou surpreso com o desequilíbrio e o destempero

de um dos Deputados mais brilhantes e experientes da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Hoje está irreconhecível.
Agora mesmo, vamos ser obrigados a chamar a equipe médica para
acalmar o Deputado. Está totalmente transtornado e equivocado, e eu,
como Deputado aliado do Governo, quero dizer-lhe que não tenho o
rabo preso com ninguém, não dependo do Governo para ganhar
eleição. Estou na Assembléia Legislativa pelo segundo mandato e
gostaria que o senhor respeitasse a minha curta vida pública. Apesar
de ter apenas dois mandatos, sempre me pautei pela independência,
convicção, forma de agir. Gostaria, Deputado Kemil Kumaira, que
respeitasse a minha vida pública, que não é de rabo preso, não é de
irregularidades.

Tenho as mãos limpas, calejadas. Venho de uma família de lbirité
que sempre participou, com honradez, com ombridade, dos destinos
não só de lbirité, mas também do Estado de Minas Gerais. Como
Deputado governista, poderia estar repudiando e contestando essa
lista do Ministro Murilo Hingei, que, simplesmente, num ato de
grandeza, quis informar aos Deputados os municípios que estão
sendo atendidos nessa etapa de liberação de recursos.

Sr. Presidente Alvaro Antônio, Deputados e Deputadas, tendo em
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vista a maior parte das cidades que aqui se encontram, até poderia
reclamar, mas tenho a certeza de que o Ministro Murílo Hingel está se
pautando pelo critério técnicoL pela necessidade desses municípios. E
por isso que está liberdndo recursos para Belo Horizonte,
administrada pelo Dr. Célio le Castro; para Contagem, administrada
pelo tucano Ademir Lucas, e para algumas cidades administradas pelo
PT, como Ipatinga, bem comol para algumas cidades onde a Deputada
Elbe Brandão e outros Deputados têm grande atuação política. Enfim,
o Ministro Murilo Hingel está se pautando pela correção, pela
seriedade. Tenho a certeza absoluta de que todos esses municípios
merecem esses recursos.

Ficaria muito feliz se lbirité, minha terra natal, estivesse incluída
nessa etapa. No entanto, tehho certeza absoluta de que as suas
demandas, as suas necessidades estão sendo estudadas pelo ex-
Ministro Murílio Hingel, que il terá, brevemente, a oportunidade de
prestigiar aquela cidade, quese encontra entre as 15 maiores de
Minas Gerais.

Agradeço a atenção do Deutado Bené Guedes e do Presidente
Deputado Alvaro Antônio.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Kemil Kumaira - Solicito a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno, Sr. Presiddnte.
• Sr. Presidente - Com a palàvra, o Deputado Kemil Kumaira.
• Deputado Kemil Kumairar - Deputado Alvaro Antônio, V. Exa.

ocupa, merecidamente, um cargo de destaque na Mesa da
Assembléia, pois conheço o seu passado de homem que sabe dar o
direito a quem o tem.

Sr. Presidente, o Deputado Dinis Pinheiro, esse jovem Deputado,
que tem muito futuro pela frente, precisa entender que também
comete equívocos. O primeiro deles foi dizer que eu o desrespeitei.
Não citei seu nome, nem o do Deputado Sargento Rodrigues, não citei
o nome de nenhum Deputado» Por que estão se defendendo, se não
declinei nenhum nome?

O que disse irei repetir e quero que alguém venha me desmentir.
Tenho um documento assinado pelo ex-Ministro Murilio de Avelar
Hingel, em que comunica ao Pr esidente da Assembléia a liberação de
um milhão e tanto de reais - não somei, porque são duas

zo
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correspondências - para atender a pedidos de Deputados que
estão envolvidos na votação do Projeto SOMMA. Portanto, Sr.
Presidente, quero saber qual é o tipo de envolvimento que existe
nessa coincidência, exatamente no dia da votação. Se fosse em outro
dia, não colocaria nenhuma maldade. Mas essa correspondência
chegou exatamente no mesmo dia. Não acusarei nenhum Deputado,
não chamarei nenhum Deputado de desonesto. Mas, que existe
alguma coisa no ar, existe

Sr. Presidente, deveríamos suspender a votação da extinção do
Fundo SOMMA até que esse escândalo seja esclarecido, porque os
Deputados não podem ser comprados para votar. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
• Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dois

assuntos mais importantes nos trazem a esta tribuna. Não farei
comentários sobre o assunto que motiva, neste momento, a celeuma
neste Plenário, a não ser no final, se houver tempo.

Estamos muito felizes com a nomeação da Ora. Carmem Lúcia
Antunes Rocha para Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais.

A Secretária Procuradora Misabel Derzi, autora de um bonito
trabalho à frente da Procuradoria, deixa o Governo, mas, em seu
lugar, assume uma advogada, colega inscrita na OAB-MG, da maior
competência, da maior capacidade; alguém talhado para a função
nobre de representar judicialmente o Estado de Minas Gerais e
oriunda também do Norte de Minas, de Montes Claros, de Espinosa.
Para alegria nossa, a Dra. Carmem Lúcia é mais uma representante
da nossa região neste Governo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Norte de Minas e o Jequitinhonha
estão de luto. Nós, que representamos essas regiões, estamos de luto
com a notícia da extinção da SUDENE, uma das mais gratas criações
do Governo brasileiro para a redenção do Nordeste. Eu milito na
política norte-mineira desde 1976, quando fui eleito Vereador por
Montes Claros; em 1982, quando fui eleito Prefeito de Montes Claros
pela primeira vez; junto com o Governador Tancredo Neves, em 1990,
fui eleito Deputado Federal; em 1992, retornei à Prefeitura de Montes
Claros, para um segundo mandato; em 1999, fui eleito Deputado
Estadual, e estou cumprindo o meu mandato. Por esse período que
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Montes Claros e do Norte de Minas,
tància da SUDENE como propulsora do
região. Diversos empreendimentos
na região. Posso citar a Vale Nordeste,
de produtos farmacêuticos do Brasil,

3IOBRÁS, a única fábrica de insulina da
América Latina, sediada em nossa região; a fábrica de leite
condensado da Nestlé, a maio: r fábrica de leite condensado do mundo;
a Ligas de Alumínio S.A. - LIASA -, sediada em Pirapora, e tantas
outras indústrias e empreendimentos industriais sediados em nossa
região, inicialmente sob a égide dos art. 34 e 18 e, depois, do FINOR.

A história do Norte de Minas está dividida em antes e depois
daquela autarquia. Bem recentemente, foi anexada a região do
Jequitinhonha á região da SDENE, numa perspectiva de esperança
e progresso. E eis que agora as cabeças iluminadas de Brasília
resolvem extinguir a SUDENE e criar, em seu lugar, alguma coisa
chamada Agência Temos que protestar contra essa medida. Parece
que o Presidente Fernando Henrique já tem essa intenção e já está
cuidando, por intermédio do Ministro Fernando Bezerra, de viabilizar a
extinção da SUDENE. E o máior crime que se pode cometer contra o
Nordeste brasileiro - e nele incluímos a área mineira, que é um quinto
do território mineiro, que integra o chamado Polígono das Secas - a
extinção da SUDENE. Durantb alguns anos, cuidaram de esvaziar a
SUDENE. O que esta Casa poderia fazer seria protestar e reivindicar
junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional do Ministro Fernando
Bezerra para manter a SUDENE em funcionamento, mas não como
atualmente, porque, hoje, nada mais é do que um fantasma do que foi
• SUDENE de 20 anos atrás. 1

No momento oportuno, vamos aproveitar um requerimento para que
• Casa se manifeste contra at extinção da SUDENE e faça com que
haja melhoria na condições de vida, promovendo o resgate da
dignidade do Norte de Minas edo Jequitinhonha.

Sr. Presidente e Srs. Depditados, outro assunto que me traz à
tribuna é que o jornal "Estádo de Minas" informa, com grande
destaque, a tragédia dos estudantes que morreram na região de
Uberaba, no Triângulo Mineiro- Desse acidente, resultaram 12 vítimas
e 1 ferido. Alguém poderia perguntar como o Deputado Luiz Tadeu

passei à frente da política c
sou testemunha viva da imr
desenvolvimento daquela
industriais foram implantadc
uma das maiores indústri
sediada em Montes Claros;
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Leite, votado majoritariamente em Montes Claros e em outras
cidades do Norte e do Jequitinhonha, está trazendo um assunto que é
do Triângulo Mineiro? E porque se trata de uma realidade que
interessa a todos os mineiros.

Duas causas determinaram esse acidente. Primeiro, um buraco na
estrada - responsabilidade do Governo Federal, que não cuida das
estradas federais mineiras, em represália e perseguição política contra
o Governo Itamar Franco, O segundo motivo - queria chamar a
atenção dos Deputados, da imprensa, da opinião e daqueles que nos
acompanham pela TV Assembléia - foi uma invenção, uma maluquice
do Governo passado chamada de nucleação escolar. Protestei quanto
pude contra a nucleação escolar.

E possível que, em algum lugar, funcione bem, mas, na maior parte
dos casos, funciona muito mal. Vou dizer por quê. Com a nucleação
projetada no Governo anterior, vários Prefeitos fecharam escolas. Por
exemplo, em Montes Claros, onde sou majoritário, foram fechadas 28
escolas rurais, as chamadas pequenas escolas. Aparentemente, é
bonita a idéia de fechar escolas pequenas e transportar os alunos
para escolas maiores. Em principio, a idéia é aceitável, mas, na
prática, na maioria dos casos, não funciona.

Infelizmente, transportam crianças, por 10, 15, 20km, em carros de
péssima qualidade e por estradas horríveis e esburacadas como essa.
De repente, 14 ou 15 crianças, em um só veículo, são vítimas de
acidente, como esse que aconteceu. A responsabilidade desses
buracos que estão na BR-050 é do Governo Federal e daqueles que
inventaram essa nucleação como forma de demitir professores. Esse
transporte é muito arriscado, conforme foi estampado no "Estado de
Minas". Anos depois da nucleação, estamos vendo as conseqüências
dessa tresloucada idéia.

O problema do Brasil é o anafalbetismo. Ainda temos de 10 a 12
milhões de analfabetos no Brasil. As pequenas escolas, as escolas
rurais, com a professora formada, prestavam grande serviço ao
Estado e ao País no combate ao anafalbetismo. Hoje, o problema do
anafalbetismo é, simplesmente, aprender a ler, a escrever e a fazer
contas.

Não precisamos de grandes escolas, com microcomputadores e
outras parafernálias, diante do grave problema da educação básica no
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Brasil, que é o anafalbetismo. No entanto, o fechar pequenas
escolas e transportar crianças em Kombis velhas, caindo aos
pedaços, por estradas horríveis, simplesmente, provocou, numa
ponta, evasão escolar, porque muitos pais não aceitaram que os filhos
fossem transportados daquela forma. Na outra ponta, há aqueles que
teimam em ser transportados, todos os dias, por rodovias perigosas
como essa e correm o risco de morrer, como aconteceu em Uberaba.

Recentemente, em Montes Claros, também uma Kombi, com 14
crianças, foi flagrada em situação precária, e houve acidente, com
vários feridos. Esse é o caos que estamos vivendo na educação
devido à nucleação que foi inventada. Repito, em alguns lugares,
pode funcionar bem, mas, em grande parte, essa nucleação não deu
certo. Economizou para os municípios e demitiu professores, mas,
infelizmente, traz a marca do sangue de tragédias como esta que
estamos analisando.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, chegamos ao assunto que acabou
de motivar uma celeuma enorme. Já vi muita gente fazer de um limão
uma limonada. Nunca tinha visto querer fazer de limonada um limão.
O que veio a esta Casa foi uma informação de liberação de verbas
para a reforma de escolas.

O atual Secretário e ex-Ministro Murilio Hingel é um homem correto
e honesto. Ao comunicar aos Deputados que integram a base do
Governo, ele deu a maior prova de que os Deputados não
participaram da indicação dessas obras. Se os Deputados tivessem
participado da indicação das escolas, não precisariam ser informados,
por oficio, aqui. Eles receberiam uma informação de que seus pedidos

' foram atendidos. Além do mais, três cidades do Norte de Minas foram
aquinhoadas com reforma das escolas: Riacho dos Machados, São
João da Ponte e Montes Claros. Em nenhuma das três há Prefeitos
apoiados pelos Deputados da base do Governo nesta Casa.

: Respondo pelo Norte de Minas, não sei quanto ao restante do Estado.
Por exemplo, quase não há uma cidade em que fui lembrado. E vejam
que fui o único Deputado Estadual que apoiou Itamar e Newton nos
dois turnos das eleições do Norte de Minas. Se não fui atendido, quem
foi atendido, por ser Deputado da base do Governo?

Olha, gente, fazer da limonada um limão é impossível, a não ser nas
mentes prodigiosas que se colocam nesta Casa, querendo fazer
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escândalo onde não há. Informar aos Deputados da base talvez
seja um gesto de humildade do ex-Ministro Murilio Hingel, porque, de
repente, os outros Deputados podem não se interessar em saber
sobre escolas que serão reformadas, já que não participam do dia-a-
dia do Governo, não vão atrás dos benefícios das diversas Secretarias
de Estado. O ex-Ministro informou aos Deputados da base porque
neles há confiança em informar. E estes informarão à Casa e a seus
colegas, se acharem que devem fazer isso. E uma coisa natural e
democrática. Se fosse uma coisa escondida, ele jamais encaminharia
oficio ao Presidente da Casa. Ele daria a informação escondido, por
telefone, pessoalmente ou como quisesse.

Essa é uma celeuma desnecessária. Quem estiver nos vendo da
sua casa deve estar escandalizado pela forma agressiva com que
assuntos sem nenhuma importância tomam conta da Casa. O direito
da Oposição é democrático. Fui da Oposição muitos anos de minha
vida de parlamentar. Sei enfrentar as dificuldades. Mas não podemos
criar, a todo momento, um bicho-de-sete-cabeças para dificultar o
funcionamento do dia-a-dia deste Legislativo.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu
Leite, quero cumprimentar V. Exa. e protestar contra o Governo
Federal por falar em extinção da SUDENE.

A SUDENE tem ajudado muito Minas Gerais, principalmente o Norte
de Minas e o Jequitinhonha, que foi contemplado recentemente.
Queremos brigar por isso. Como Presidente da Comissão de
Assuntos Municipais, encaminhamos um requerimento ao Governo
Federal pedindo a ele que reveja essa idéia da extinção da SUDENE.
Encaminhamos também um requerimento ao Congresso Nacional e à
Câmara dos Deputados. A SUDENE é tudo para nós, que somos de
uma região desprestigiada. Ela tem atendido às nossas áreas sociais,
gerado muitos empregos e ajudado os pequenos, médios e grandes
produtores.

Peço aos Deputados do Norte de Minas e do Jequitinhonha que
lutem também para que a SUDENE seja mantida. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço o aparte de V. Exa.
Quero acrescentar que, além de Riacho dos Machados, São João

da Ponte e Montes Claros, também foi contemplada Várzea das
Palmas, cujo Prefeito é do PT.
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Não houve orientação nem indicação alguma para onde seriam

enviados os recursos para as obras tendo em vista a política. Tenho
absoluta certeza da honestidade do Governo e do Secretário Murílio
Hingel. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

1 1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Esgotado o prazo
destinado a esta parte, a Presidência passa à 2a 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.

Questões de Ordem
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

embora tenha a maior estima e grande carinho pelo Deputado Kemil
Kumaira, que era o Presidente da Casa quando aqui entrei, no que
tange à sua crítica ao Secretário Murílio Hingel, ele não fez uma boa
colocação. Conhecemos o nosso Secretário da Zona da Mata, da
cidade de Juiz de Fora, há mais de 30 anos, e tenho , certeza de que
ele representa todos os Deputados e o povo mineiro. E um homem de
conduta ilibada, que, ao longo do tempo, como Ministro, Secretário e
candidato à Prefeitura de Juiz de Fora, transformou-se em referência
nacional. Tenho por ele um apreço muito grande, graças ao que
representa para Minas e para o Brasil, assim como tenho pelo
Deputado Kemil Kumaira, e poderíamos ter evitado a situação se
tivéssemos um diálogo mais tranqüilo, pois a comunicação feita aos
Deputados não tem nenhuma intenção de aliciá-los para a votação do
Projeto SOMMA. A base de apoio está aí para votar e está
respeitando democraticamente o posicionamento da Oposição, pois a
discussão deve acontecer no Plenário, mas, por uma questão de
justiça e de foro intimo, quero reiterar ao Deputado Kemil Kumaira a
honestidade do Secretário Murílio Hingel e do Governador Itamar
Franco, homem que vem punindo os que não têm se posicionado
corretamente no Governo.

No Governo passado, fui da linha de apoio do Governo Eduardo
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Azeredo e, na Zona da Mata, trabalhei a seu favor, honramos
nosso compromisso. O PDT, agora, está apoiando o atual Governo, e
temos a obrigação de trabalhar em sintonia. O comportamento do
Secretário tem sido extremamente correto. Essas comunicações que
chegaram aqui chegam também, através da Liderança do Governo,
aos Deputados, quando o Secretário vai ao interior. Isso é
extraordinário, porque nem todos agem da mesma forma. O
Secretário Murílio 1-lingel respeita toda a Casa, e, certamente, se a
Oposição quiser contatá-lo, ele estará a sua disposição, pois a
educação, como a saúde, é para todos.

Agradeço a gentileza do Deputado Alvaro Antônio, que
anteriormente presidia a reunião, por ter-me cedido a palavra agora, a
fim de não acirrar mais os ânimos naquele momento, e também ao
Presidente Antônio Júlio, pela oportunidade. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero apenas registrar que
tive a honra de ser membro da Comissão de Educação desta
Assembléia, que sempre recebia comunicações do Governo do
Estado com relação às liberações. Entretanto, esse oficio é histórico.
Desde que aqui estou, nunca a Assembléia recebeu um ofício em que
o Secretário mandava dar ciência à base de Governo. Queremos,
então, lamentar. E é uma liberação de mais de R$1.000.000,00.

E interessante que, anteriormente, ao usar a palavra, um Deputado
tenha feito uma critica tão severa ao processo de nucleação do
Estado, quando, na verdade, entre as liberações de recurso
acontecidas de acordo com a informação do Secretário da Educação
à Assembléia, especialmente à base de Governo, há liberação para a
nucleação, e não apenas uma, mas várias. Portanto, esse projeto de
nucleação, tão criticado, permanece com a liberação de recursos e
sendo informado para os Deputados da Base do Governo. Há aqui
apenas as iniciais do nome da escola municipal da cidade de Crisôlita
que receberá os recursos. Ela recebeu a terceira parcela, no valor de
R$42.000,00, para a nucleação. Pedra Azul também recebeu a
terceira parcela, no mesmo valor, também para a nucleação. Serro
recebeu, para a nucleação, R$42.000,00. Um Deputado da base do
Governo estava criticando essa nucleação. Ao mesmo tempo, há dois
ofícios do Secretário da Educação. Estaremos atentos aos seus
ofícios e às suas comunicações. Não esperávamos que a Assembléia
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recebesse um ofício com esse teor. Faltou-lhe educação para com
o Poder Legislativo, que tem de ser diferenciado do Poder Executivo.
Ele deveria informar melhor à base que esse projeto de nucleação é
do Governo. Ele tem de ser defendido pela base do Governo, porque
três cidades já receberam a terceira parcela. Não vi, ainda, a outra
listagem. As letras são bem pequenas. Fala sobre reformas e
ampliações de escolas. Devériam avisar a base do Governo de que a
nucleação é um projeto deste Governo que deve ser defendido.

Como o Deputado Kemil Kumaira, Vice-Líder da Oposição nesta
Casa, expomos a nossa tristeza, nesta tarde, ao receber esse
comunicado. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais não pode fica
exposta a expedientes como esse do Secretário da Educação. Em
nome do PSDB, lamento ver, pela primeira vez, em seis anos, uma
comunicação desrespeitosa dirigida a esta Casa. Enquanto fui
membro da Comissão de Educação, jamais vi uma comunicação
dessas. O Deputado AntônJo Carlos Andrada, que foi membro da
Comissão de Educação nesses quatro anos, poderá, talvez, ter essa
memória. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, essa questão
envolvendo a correspondência do Secretário da Educação é um
problema grave, porque trata de verbas públicas. Esses convênios
foram publicados no 'Minas Gerais" para conhecimento público, é um
dinheiro público, mas o grave é que quem deu a conotação política de
dirigismo, de partidarismo, do dinheiro público foi o Secretário. Ele é
que forneceu um documento, juntando dados públicos, e dando toda
uma conotação política a eles. O Secretário é que levantou a suspeita
sobre a questão. Esses convênios, publicados pelo "Minas Gerais",
até então não tinham levantado dúvida ou suspeita. Mas no momento
em que o Secretário reúne esses dados e formaliza um documento
oficial com comunicado à Presidência, citando especificamente a base
do Governo, levanta a suspeita, dando motivos para desconfiarmos
que o Governo poderá, poderia ou esteve agindo indevidamente no
tocante às verbas públicas. O motivo partiu do Governo, com o
documento oficial do Secretário. Não foi a Oposição que levantou
essa questão. Ainda mais num momento em que na Casa trava-se um
embate complexo e difícil entre a bancada do Governo e a bancada
da Oposição, ficando visivelmente clara a falta de união da bancada
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governista, que vive problemas de articulação interna. Nesse
momento crucial da votação de um projeto de interesse do Governo,
chega um documento, com essa conotação política. Quem deu todo o
tempero e todos os condimentos para que se levantasse a suspeita foi
o Secretário de Educação do Estado. Entendemos que é fundamental
a presença, aqui, do Secretário. Formalizamos um requerimento
convocando-o para que venha ao Plenário explicar a questão das
verbas para que não pairem dúvidas sobre os parlamentares que
compõem a base governista, que, sabemos, são homens sérios e
corretos, não podendo passar para a imprensa e para o público a
imagem de homens que dependem da liberação do Governo para
cumprirem sua obrigação. O Governo é que coloca mal sua própria
base.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 56 a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 1.95312001, da CPI do Narcotráfico, 1.95812001,
do Deputado Rogério Correia, e 1.96912001, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; de Transporte - aprovação, na 63 a Reunião Ordinária,
dos Requerimentos n°s 1.960 e 1.96212001, Deputado Kemil Kumaira;
1.971 a 1973. e 1.99312001, do Deputado Geraldo Rezende;
1.99012001, do Deputado Bilac Pinto, e 1.99212001, do Deputado
Eduardo Brandão; e de Direitos Humanos - aprovação, na 66a
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.974 a 1.980, 1.997 e
1.999 a 2.00212001, desta Comissão (Ciente. Publique-se.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1a Fase, a

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, não há

"quorum" para a continuação dos trabalhos. Solicitamos o
encerramento, de plano, da reunião porque entraremos numa fase em
que é necessária a presença de 39 Deputados, sendo visível a
ausência de parlamentares no Plenário.

0 Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Tendo em vista a
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importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita
ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para a
recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Alvaro Antônio) - (- Faz a chamada)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados; há 3

parlamentares nas comissões, perfazendo o total de 33 presentes.
Não há quórum para votação, mas o há para a continuação dos
trabalhos.Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião Costa,
em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos
termos de seu § 1 0 , transferi-Ia ao Deputado Rêmolo Aloise. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise. Na sua ausência,
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 Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nesta oportunidade, neste tempo tido como de obstrução,
vamos também fazer uma reflexão sobre os acontecimentos do
Estado, sobre os fatos que estão nos tocando a cada dia. inicio esta
discussão com uma questáõ polêmica levantada hoje na Assembléia
Legislativa, com base em um documento encaminhado pelo
Secretário de Estado da Educação, Prof. Murílio Hingel.

O Secretário é pessoa por quem tenho o maior respeito, homem
público íntegro e comprometido com a democracia e com a educação.
Existem muitas divergências quanto à forma como a educação está
sendo conduzida no Estado. Temos de aprofundar a discussão sobre
esse tema, temos de entender melhor essa questão e definir o papel
do Estado em relação aos processos educacionais, a relação do
Estado em todos os níveis, as relações da União com o Estado e
desses dois entes com os municípios, para podermos facilitar todos os
procedimentos promotores da educação neste Pais e no nosso
Estado.

O documento que o Prof. Murílio Hingel encaminha e que gerou
muita polêmica nesta tarde tem alguns aspectos que são motivo de
críticas, não tenho dúvidas. Talvez o componente mais intenso, o que
tenha gerado mais discussão, seja aquele que se refere a prática que
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tem sido cotidiana ao longo da história do nosso País, que é dar
aos Deputadas da base governista a primazia da informação ou a
relação das obras realizadas no Estado.

Isso gerou muita reação, mas não é um procedimento exclusivo do
Governo Itamar Franco. Se pesquisarmos o passado, verificaremos
que isso sempre aconteceu em nosso Estado. Alguns Deputados
estão reagindo de forma muito intensa, porque essas palavras do
Prof. Murilio Hingel contribuem para a revelação do estado
democrático de direito, que deve acontecer a cada dia mais, a fim de
avançarmos na construção da democracia.

Pode haver ingenuidade em suas palavras, revelando um lado
pernicioso que favorece o Deputado majoritário, mas, com isso,
mostra-se o que é a Estado brasileiro e o que é o Estado de Minas
Gerais. Mesmo havendo ingenuidade por parte do Prof. Murilio 1-lingel
- não entrarei no mérito da questão -, foi revelado um fato concreto. E
importante que a comunidade, os cidadãos mineiros compreendam
isso. Há muito tempo, escutamos em todas os lugares por onde
passamos que o privilégio da realização das obras ou até mesmo o
seu anúncio pertence aos Deputados governistas. Sempre foi assim.

O documenta do Prof. Murilio Hingel mostra outro fato importante,
ou seja, muitos Deputados governistas, que nem se esforçaram para a
conquista de suas bases, dos seus municípios, trabalhavam somente
com a lógica dos anúncios. Ao tomarem conhecimento, de forma
antecipada, da realização das obras, corriam ao Diretor da escola, ao
Prefeito ou a alguma entidade, dizendo que haviam conseguido
determinada obra. Não despendiam nenhum esforço, era um
privilégio. Portanto, o documento coloca a nu a realidade do Estado
nessa relação de governismo que vemos hoje.

Estou muito contente, muito satisfeito ao ver a atitude do Prof.
Murílio Hingel, fato importante que não podemos perder. Pode-se
criticar, dizendo que o momento talvez não seja adequado, mas é um
fato muito importante para a revelação das práticas administrativas e
parlamentares que têm acontecido ao longo da história do nosso
Estado e do nosso Pais.

Estou nesta Casa há dez anos. Já vi inúmeros anúncios de abras
feitas por Deputados da base governista, que nem sempre
trabalharam por elas. Nunca tive essa determinação e nunca negociei
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para levar anúncios de obras para as minhas bases eleitorais.
Estou aqui para representar os interesses do povo de Minas - que é o
nosso papel -, construir uma estrutura de Estado, um ordenamento
orçamentário, jurídico e legal, que seja capaz de garantir a cidadania,
promover a dignidade e o desenvolvimento do nosso Estado,
combater as injustiças e os privilégios existentes. Portanto, ganhamos,
hoje, com esse pequeno problema que aqui surgiu.

Vou tratar de uma questão abordada pelo Deputado Luiz Tadeu
Leite, que nos tocou de forma muito triste. Estou me referindo ao
acidente extremamente grave, que aconteceu na noite anterior, na
BR-050, próximo à cidade de Uberaba.

Gostaria que a Assembléia manifestasse os nossos sentimentos a
todos os familiares de EvanGuedes da Silva, que foi o condutor do
caminhão, Kasu Kishino, condutor da van, Danil Massoni, Daniela da
Silva Gonçalves, José Alberto Júnior de Jesus, Keila Bemardina da
Silva, Juliana Aparecida Portela de Souza, Luciano Alves Pereira,
Leandro Aparecido da Silva, Andreza Helena, Rodrigo da Silva Torima
e Wellington de Oliveira Silva, todos esses mortos no acidente, além
de Benedito Henrique Lopes, que está gravemente ferido.

Essas pessoas foram vitimas de um acidente gravíssimo na BR-50
por causa de um buraco que existe logo na entrada da ponte. Esse
buraco é consertado sucessivamente e fica recuperado apenas por
algum tempo. Isso já acontece há anos. Eu, que transito pelas
estradas de Minas Gerais, por diversas rodovias estaduais e federais,
posso dizer que, como esse, muitos outros lugares estão como
verdadeiras armadilhas para consumir a vida de jovens, de
estudantes, de trabalhadores, de todas as pessoas que transitam
pelas rodovias deste Estado. Nosso Estado faz parte de uma das
estatísticas mais perversas do mundo, uma estatística que coloca os
acidentes de trânsito no Brasil, com mutilações e mortes, numa
situação de uma verdadeira guerra civil. A cada ano morre no Brasil
uma quantidade de gente equivalente ao número de soldados
americanos mortos em cinco anos na Guerra do Vietnã. Hoje tem
muita gente chorando em Uberaba por isso, mas todos os dias, neste
Brasil, tem muita gente chorando por causa de acidentes ocorridos em
razão da má conservação das estradas.

E ai, para responder ao Luiz Tadeu Leite, não podemos trabalhar na
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Assembléia Legislativa como se a culpa fosse de alguém que
estivesse longe de nós. Essa responsabilidade é também do Governo
do Estado de Minas Gerais. As pessoas que estão sendo mutiladas e
morrendo no Estado por causa de acidente de trânsito morrem
também em estradas federais sob o comando do Governo do Estado
de Minas Gerais, conveniadas. Aqui, Luiz Tadeu Leite, quero lhe dar
um dado importante: o Governo do Estado de Minas Gerais, no ano
passado, deixou de aplicar nas rodovias, por intermédio do DER, na
restauração de rodovias e na restauração de rodovias federais
delegadas, em torno de R$86.790.000,00. Isso estava no orçamento,
e esses recursos foram cancelados. Não podemos dizer, hoje, que o
Governo do Estado tem autoridade suficiente para bradar que a culpa
é do Governo Federal, talvez, por causa desse acidente, nas rodovias
federais - mal-conservadas do Estado de Minas Gerais e muito mais
mal-conservadas do que as rodovias do Estado. Reconhecemos isso.
Tem muita gente ameaçada na sua integridade física, na sua saúde,
na sua própria vida. Mas também o Estado de Minas Gerais pode e
deve cuidar melhor dos seus recursos, das suas responsabilidades.

Estou colocando isso porque, nesse tempo de reflexão, mais do que
um tempo de obstrução, temos que analisar essas questões não
apenas para manifestar os nossos sentimentos. Precisamos tomar
medidas, por meio daquilo que o Estado pode e deve fazer. Do
Governo Federal já estamos cobrando há muito tempo. Quantos
Deputados já viemos a esta tribuna e quantos já participamos de
reflexões e de análises em relação ao que significam as nossas
rodovias? Em todos os lugares esta Assembléia está manifestando a
sua indignação e está cobrando do Governo Federal que tome
medidas para colocar as rodovias federais do Estado de Minas Gerais
numa condição compatível com a dignidade, com a vida e com a
segurança das pessoas.

Já mostramos muito claramente que hoje a questão das rodovias e
dos acidentes é de saúde pública, tal o grau de mutilação, de mortes e
de prejuízos que ocorrem nessas estradas por falta de conservação,
de sinalização e de controle. Essa questão não pode passar como se
fosse culpa de alguém.

Não precisamos também ficar procurando quais são os culpados.
Quero é chamar a atenção, neste momento, para o fato de que



precisamos assumir com mais determinação, maior ênfase e tomar
• mais medidas efetivas para que a situação avance, para que

avancemos nesse sentido. A situação do Estado de Minas Gerais,
com referência às nossas rodovias, está muito ruim.

Quero tratar, ainda, de uma outra questão interessante. Quero
parabenizar Taciana Arche, do jornal "Estado de Minas", por uma
belíssima reportagem que fez sobre a bolsa-escola, reconhecendo os
avanços, quanto ganha uma criança, uma família com os R$70,00 por
mês. Quero chamar a atenção dos Deputados para que isso não seja
apenas um decreto. Na Casa há um projeto em tramitação sobre a
bolsa-escola, para ser votado em Plenário.

Trata-se de um extraordinário ganho, uma forma de divisão e
distribuição de renda com ótimos resultados. Se me permitirem - acho
que os Deputados já viram -, vale a pena ficar registrado. Gostaria
também que ficassem registradas nos anais da Assembléia essas
reportagens de segunda-feira e terça-feira desta semana, mais uma
carta escrita por Regiele Gôuvea de Souza (- Lê:)

"Querida Bolsa-Escola, você nem sabe como mudou a minha vida.
Mudou tanto que estou até escrevendo para você. Meus pais sempre
tiveram boa-vontade de nós manter na escola. Mas as condições
financeiras eram precárias. Trabalham muito, mas o muito que eles
fazem ainda é pouco para nos manter na escola, pois somos cinco
irmãos e todos nós estudamos. Meus pais não têm salários, pois não
têm empregos, são simplesmente lavradores. Meus pais estudaram
até a 4a série, e, por não terem estudo suficiente, não é fácil arrumar
emprego.

Eu sei o quanto é triste os pais se despedirem da família e partirem
para São Paulo, para o corte de cana e a colheita de café, em busca
de dinheiro para tratar da família. R$70,00 para a minha família é
muito. Agradeço a Deus por ter iluminado os nossos governantes para
olhar para o nosso vale".

Acho que essa carta tem que ter uma dimensão e tocar no coração
do Governador para que seja mais ousado, valorize e invista mais nos
programas sociais. Aqui vou dar uma triste notícia. Estamos
estudando poucas cidades. Há muita gente precisando e que. com
R$70,00 a 100,00, vai dar um salto de qualidade na sua vida e na sua
dignidade. 0 investimento é muito pequeno. 0 Governo do Estado - e
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estou fazendo uma análise da execução orçamentária - cortou
investimentos em áreas muito importantes e significativas, como a de
combate à desnutrição infantil. E importante que haja investimentos e
avance.

Não podemos tomar essa questão apenas com exemplos como
Carbonita, Berilo, mais oito ou dez cidades. Em todas as cidades
mineiras, dos 853 municípios, há pessoas que estão nessa mesma
condição, precisando ser acolhidas e tratadas.

E o Governo tem recursos para isso. Pode e deve fazer
investimentos nesse sentido. Lamentavelmente, os investimentos são
poucos e localizados, o que não autoriza o Governo de Minas,
definitivamente, a fazer propaganda do bolsa-escola no significado e
na dimensão que precisa ter em nosso Estado- Tem que ser apenas
um motivo a mais, um sentimento do Governo de que esses
investimentos valem a pena. E têm o nosso integral apoio as ações
governamentais que garantam recursos para as áreas sociais e
investimentos nessa região.

Para finalizar, tenho 2 minutos, vou falar sobre uma outra questão. O
PT, seus Deputados e suas assessorias estão analisando a realização
orçamentária do ano passado: o que aconteceu para justificar o
pedido de urgência, de agilidade na votação, de transferência de
recursos para o BDMG ou o discurso de que, se isso não for feito
rapidamente, o Governo estará perdendo recursos.

Temos de fazer uma crítica. O Governo tem atuado sempre na
emergência, porque não planeja. E, se planeja, não executa o seu
orçamento. Isso é sério e tem resultado em desperdícios enormes em
todas as áreas.

Para encerrar, um exemplo para vocês: do Fundo Estadual de
Saneamento Básico, um volume significativo de recursos foi
repassado para a RURALMINAS, R$27.000.000,00. Pois bem.
Desses recursos, na área de saneamento, em torno de R$600.000,00
foram utilizados. Para a RURALMINAS estavam previstos gastos com
pagamento de precatórios: R$231.000,00, que votamos. Sabem
quanto o Governo pagou? Pagou R$4.500.000,00. Quer dizer, o
Governo não cumpre o ordenamento orçamentário que faz. Ele
descumpre o orçamento. Vemos cortes muito significativos, por falta
da não-execução orçamentária, o chamado descumprimento de
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compromisso	por	parceiros	interinstitucionais.	São
R$168.000.000,00, relacionados com obras importantes no Estado de
Minas Gerais.

Paro por aqui. De outra vez, vou dar continuação a outras análises
que estamos fazendo, em fuhção da execução orçamentária.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito o
encerramento da reunião por falta de quórum.

O Deputado Dimas Rodrigues - Solicito recomposição de quórum,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - E regimental. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Eduardo Brandão) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Responderam à

chamada 36 Deputados, número insuficiente para votação. A
Presidência verifica a entrada de Deputados no Plenário e solicita ao
Sr. Secretário que proceda a nova chamada para recomposição de
quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados, número

insuficiente para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando
a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 23, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 23131200 1
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio - João Leite - José Braga - Márcio Kangussu -
Sebastião Navarro Vieira.
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Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 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 26, às 20 horas.
ATA DA 2 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 22199

As quinze horas do dia vinte e um de novembro de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,
Cabo Morais e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Cabo. Morais, 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 Doutor Viana, informa
que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 21 Turno da
Proposta de Emenda à Constituição n° 22199, da Deputada Elbe
Brandão e outros. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação de Plenário. Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa
emite parecer sobre a referida proposição, mediante o qual conclui
pela sua aprovação na forma do vencido no 1 0 turno e com a emenda
apresentada. Colocado em votação, é o parecer aprovado. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2000-
Doutor Viana, Presidente - Sebastião Costa, relator - Cabo Morais.
ATA DA 652 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze 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. Encontram-se presentes,
também, os Deputados Hely Tarqüínio e José Braga. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara
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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 subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente procede à leitura da seguinte
correspondência: informação da Clínica Nossa Senhora de Lourdes
sobre o desaparecimento do interno Antônio da Conceição de Souza;
oficio do Secretário de Estado da Saúde e da Secretária Municipal de
Saúde de Belo Horizonte, prestando informações sobre o Programa
de Atendimento Odontológico ao Usuário com Necessidades
Especiais - UNE -; fax do jornalista Jurandir Persichini, em que relata
fatos e denuncia, por prática de tortura, o recém-nomeado Diretor-
Geral da Diretoria de Esportes da SELT, Itamar Vasconcelos,
pertencente aos quadros dá PMMG; encaminha, ainda, denúncia do
Movimento Tortura Nunca Mais, envolvendo o mesmo cidadão; ofício
do Juiz de Direito da 21 Vara de Família de Juiz de Fora, Dr. Vitor dos
Santos Martins Ferreira, em que solicita empenho desta Casa junto ao
órgão competente, objetivando reduzir o tempo de realização dos
exames de DNA pela Justiça, pois há agendamento para o ano de
2015 (publicado no "Diário do Legislativo" de 201112001); oficio do
Superintendente de Organização Penitenciária, José Karam,
informando sobre assunto de interesse do recuperando Cleiton da
Silva Santos; exemplar da revista "Direitos Humanos e Cidadania",
publicada pela Coordenadõria de Direitos Humanos da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte; comunicação do Conselho Regional de
Medicina sobre a instauração de sindicância motivada por denúncia
do cidadão Geraldo Figueiredo Monteiro Filho (publicado no "Diário do
Legislativo" de 61212001); oficio da Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares
de Minas Gerais, em que encaminha relatório de denúncia do Policial
Militar Roberto Ribeiro Barbuto Filho; ofício do Chefe do Estado-Maior

E da Polícia Militar, Cel. José Antoninho de Oliveira, em que presta
informações sobre atos praticados pelo Cabo PM Erodiney Costa
Ferreira e pelo Soldado Jackson Alves da Silva, na cidade de Montes
Claros; cópia de representação criminal formulada por Sérgio Márcio
Costa Ribeiro contra Roberto Simão; convite da Subsecretaria de
Direitos Humanos para o simpósio Violência em Debate, a realizar-se
nos dias 6 e 7 de abril; carta de João Batista Andrade Gomes, em que
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solicita empenho desta Comissão para assunto que menciona;
agradecimentos da Secretária Angela Prata Pace, por ocasião dos
cumprimentos recebidos pela realização do III Concurso de Frases e
Desenhos Viva Feliz sem Drogas e pelo envio do livro "Censo
Criminológico" (publicado no 'Diário do Legislativo" de 111212001);
ofícios da Secretária Angela Prata Pace, em que informa ter remetido
à Secretaria de Estado da Segurança Pública pedido de assistência
ao recuperando Marcos Antônio Ferreira da Costa e pedido de soltura
do detento Leandro Rodrigo Rodrigues, por tratar-se de assunto
pertinente àquela Pasta (publicado no "Diário do Legislativo" de
31212001); ofício do Comandante-Geral da PMMG, Cel. Alvaro Antônio
Nicolau, em que informa as providências tomadas sobre denúncias de
prisão de menores no quartel da PM em Pedra Azul (publicado no
"Diário do Legislativo" de 31212001); cópia de relatório da CPI do
Narcotráfico do Estado de Pernambuco (publicado no 'Diário do
Legislativo" de 31212001); ofícios do Secretário Adjunto de Direitos
Humanos, José Francisco da Silva, sobre providências tomadas em
face das denúncias de assassinato apresentadas pelo Prefeito
Municipal de Bacaiúva; em outro oficio, informa sobre solicitações
formuladas pelos detentos Cláudio César de Assis, Valdeli Ferreira de
Oliveira e Luiz Cláudio Machado Guimarães (publicado no "Diário do
Legislativo" de 61112001); ofício do Juiz de Direito da Comarca de
Contagem, Dr. Derneval da Silva Vida], em que encaminha relação
dos detentos da Penitenciária Nélson Hungria portadores do vírus HIV
e solicita as providências cabíveis (publicado no "Diário do Legislativo"
de 201112001); oficio da Secretaria da Segurança Pública do Estado
de São Paulo sobre a investigação e a localização do cidadão Marcos
Francisco de Paula (publicado no "Diário do Legislativo" de
291112001); carta de Agmar Ramalho Pimenta, em que solicita ajuda
desta Comissão para assunto que menciona; ofício do Juiz de Direito
Derneval da Silva, da Vara de Execuções Criminais de Contagem,
encaminhando cópia de relatório da Penitenciária Nélson Hungria
sobre denúncias e fugas de presos (publicado no "Diário do
Legislativo" de 3/2/201); denúncia do Centro Comunitário Pró-
Construção e Desenvolvimento do Taquaril sobre o descaso das
autoridades para com as famílias residentes em áreas de risco do
Conjunto Taquaril, o que culminou com mais uma vítima fatal em
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dezembro; carta de José Márcio de Souza, em que solicita
providências para as denúncias que formula; telegrama do Promotor
da Comarca de Mutum, Dr. Sérgio Rodrigues de Farias, em que
solicita intercessão junto ao Secretário de Estado da Justiça e de
Direitas Humanos para a inclusão de José Antônio Silva no Programa
de Proteção a Testemunhas (publicado no "Diário do Legislativo" de
22/1212000); telegrama do Coronel Reformado Felisberto Egg de
Resende, em que menciona a morte do Ten. Rui Rabelo e formula
apelo para a adoção de medidas para tirar as crianças da rua
(publicado no "Diário do Legislativo" de 2211212000); carta do detento
Valdelino Ribeiro Santos, em que solicita ajuda desta Comissão para
assunto que menciona; carta de Brasiliano Santana Dean, em que
solicita providências para os fatos e as denúncias que menciona;
convite da Fundação Movimento Direito e Cidadania para o Seminário
sobre Penas Alternativas, nos dias 22 e 23 de fevereiro, nesta Capital;
carta de Maria das Graças Souza e Luiz Antônio, comunicando a
criação da Associação de Amparo aos Familiares de Detentos de
Minas Gerais e solicitando apoio desta Comissão; oficio do CeL PM
José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da PMMG, em
que comunica a apuração do crime que vitimou o cidadão Milton José
da Silva, na cidade de Carandaí (publicado no "Diário do Legislativo"
de 211212001); oficio do Secretário de Estado da Segurança Pública,
Márcio Barroso Domingues, comunicando a instauração de inquérito
policial para apuração dos fatos que culminaram com a morte de
Robson José Tavares (publicado no "Diário do Legislativo" de
101212001); oficio do Promotor de Justiça Antônio Sérgio Tonet,
encaminhando relatório de apuração de eventuais irregularidades na
utilização do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão
de Entorpecentes (publicado no "Diário do Legislativo" de 101212001);
oficio da Secretária de Estado da Justiça e de Direitos Humanos,
Angela Prata Pace, informando que o sentenciado Leandro de Brita
Assunção foi transferido para a Penitenciária José Maria Alkimim
(publicado no "Diário do Legislativo" de 101212001); programa dos
cursos de pós-graduação do Centro Universitário FUMEC;
documentação do Movimento de Libertação dos Sem-Terra de Luta
encaminhada pelo Deputado João leite; cópia do relatório de
atividades da Academia de Policia Civil - ACADEPOL - exercício de

1
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2000 (publicado no "Diário do Legislativo" de 121212001) e
exemplar do "Anuário de Estatística Criminal" (publicado no "Diário do
Legislativo" de 231212001); cópia do Projeto Estratégico do Movimento
Nacional de Direitos Humanos; documento expedido pela Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Contagem sobre denúncias de
tortura na Penitenciária Nélson Hungria; convite para participar do ato
em defesa da paz, promovido pelo Centro de Ação Comunitária Vera
Cruz, em 613/2001; carta do recuperando Luiz Fernando dos Reis
Santos, da Penitenciária Nélson Hungria, em que solicita transferência
para a cidade de Uberlândia; ofício do Secretário de Estado da
Segurança Pública, Márcio Barroso Domingues, encaminhando
expediente sobre superlotação prisional no Estado (publicado no
"Diário do Legislativo" de 23/2/2001); fax do Presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Câmara Federal, Deputado Marcos Rolim,
informando sobre a Quarta Caravana Nacional de Direitos Humanos;
oficio do Comandante-Geral da Polícia Militar, informando sobre a
apuração dos fatos envolvendo militares integrantes do 22 0 Batalhão e
a Escola Estadual Governador Milton Campos (publicado no "Diário do
Legislativo" de 221212001); cópia do Relatório Final da Comissão
Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar o Avanço e a
Impunidade do Narcotráfico, encaminhada pelo Deputado Michel
Temer; encontra-se com esta Presidência o relatório da visita desta
Comissão à cidade de Mutum, realizada em 1211212000; oficio do
Secretário de Estado da Segurança Pública referindo-se ao
Requerimento n° 1.70112000, desta Comissão, acerca dos fatos que
culminaram com a morte de Neilson Rodrigues Pinheiro, na cadeia
pública de Jequitinhonha. A seguir, a Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, são aprovados, cada qual por sua
vez, os Requerimentos n°s 1.831 a 1.835, 1.903 e 1.93712001. O
Requerimento n° 1.92212001 teve a votação adiada a pedido do
Deputado Luiz Tadeu Leite. Prosseguindo, a Presidência passa à fase
de discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado
Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado oficio ao
Comandante-Geral da PMMG, pedindo providências para que o
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destacamento de policia de Mutum seja transformado em pelotão e
seja criado um Conselho de Defesa Social; seja encaminhado oficio à
Secretária de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, pedindo
providências para que uma testemunha do crime de homicídio
praticado contra o Sr. Hélio Poncio, de Mutum, seja incluída no
Programa de Proteção de Testemunhas e Vítimas de Crimes,
denominado Pro-Vita; seja encaminhado oficio ao Secretário de
Estado da Educação, pedindo providências para que seja construído o
prédio da Escola Estadual Cantinho do Céu, no Município de Mutum;
seja encaminhado ofício ao Comandante-Geral da PMMG, pedindo
providências para que sejam instalados postos policiais nos Distritos
de Imbiruçu e Ocidente, no Município de Mutum; seja encaminhado
oficio ao Secretário da Estado de Segurança Pública, pedindo
providências para que sejam designados um Delegado de Policia e
uma equipe policial para atuar em Mutum; seja encaminhado ofício
aos órgãos que menciona, pedindo providências para a denúncia
apresentada por Francisco de Paula Fialho Júnior e Joel Dias dos
Santos; seja realizado debate sobre a construção do centro de
reeducação dos jovens condenados da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (APAC Jovem),: com os convidados que menciona; o
comparecimento da Ten. Elizabete Moreira Guedes, do lavrador
Evaldo Anastácio e da Pro?. Janaina Eustáquia Andrade para prestar
esclarecimentos; do Deputado Luiz Tadeu Leite: seja realizada
audiência pública para discutir o cumprimento do disposto na Lei n°
13.720, de 271912000; seja oficiado ao Comandante-Geral da PMMG,
solicitando cópia dos autos da sindicância realizada em Pedra Azul;
do Deputado Edson Rezende: seja realizada audiência pública com a
Comissão de Saúde e de Meio Ambiente, em Juiz de Fora e Bicas,
para analisar e verificar os problemas relacionados com os depósitos
de lixo. Durante a reuniâo, apresentaram denúncias à Comissão os
jovens Francisco de Paula Fialho Júnior e Joel Dias dos Santos.
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, 21 de março de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Elbe Brandão -

Durval Angelo - Marcelo Gonçalves.
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ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE

Às nove horas e quarenta e cinco minutas do dia quinze de março
de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Hely Tarquínio, Jorge Eduardo de Oliveira, Edson Rezende, Adelmo
Carneiro Leão, Alberto Bejani, Marco Régis e Doutor Viana, membros
da supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado
José Braga. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Hely Tarqümnio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião
é ouvir os Srs. José Carlos Teixeira Coelho Magalhães, Secretário
Municipal de Saúde, Antônio Jorge Marques, Vereador e Assessor do
Conselho Municipal de Saúde, e José Carlos Teixeira, Provedor da
Santa Casa, todos de Juiz de Fora, aos quais convida para compor a
Mesa. O Presidente faz a leitura de correspondência enviada pelo Sr.
Tarcísio Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de Fora, que solicita ser
convidado a prestar esclarecimentos a esta Comissão, A Presidência
comunica que, oportunamente, seu pedido será apreciado. O
Presidente passa a palavra aos convidados, que fazem suas
considerações iniciais e, em seguida, respondem a perguntas dos
Deputados Edson Rezende, Alberto Bejani, Adelmo Carneiro Leão,
Marco Régis, Doutor Viana e Hely Tarqüinio. Na fase de discussão e
votação de proposições, o Deputado Edson Rezende apresenta
requerimentos em que solicita seja feita visita às instalações e obras
da Sociedade Educacional e Cultural de Sabará e seja o Secretário
Municipal de Saúde de Juiz de Fora convocado a prestar informações
a respeito do fornecimento de medicamentos feito pela FUNED. O
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento no qual
pede sejam solicitadas à Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de
Juiz de Fora cópias dos relatórios de auditorias feitas naquela
instituição e também informações sobre as providências tomadas para
solucionar problemas detectados pelas referidas auditorias. O
Deputado Marco Régis apresenta requerimento no qual solicita seja
pedido a representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário da
Comarca de Juiz de Fora que informem os cidadãos juizforanos a
respeito de procedimentos relativos a atendimentos na área da saúde.
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Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Hely Tarqüinio passa a
Presidência ao Deputado Marco Régis, para apresentar requerimento
no qual solicita seja convidado a comparecer à CPI o Sr. Tarcísio
Delgado. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O
Deputado Marco Régis retorna a Presidência ao Deputado Hely
Tarqüínio. O Presidente esclarece 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, 21 de março de 2001.
Hely Tarqüínio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Edson

Rezende - Marco Régis.	 -	 -
ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas do dia quatorze de março de dais mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau,
Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. O Deputado Antônio Carlos Andrada lê a seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Antônio Carlos Magalhães, Presidente
do Senado, comunicando que essa Casa Legislativa, a partir de
requerimento de sua autoria e dos Senadores Arlindo Porto,

¶ Francelino Pereira e José Alencar, aprovou voto de pesar pelo
falecimento do escritor Vivaldi Moreira; do Sr. lano Tomaz Maioline,
Presidente da Câmara Municipal de Araçuai, encaminhando cópia de
requerimento do Vereador Eustáquio Azevedo Rocha, em que solicita
apoio para a construção, por parte do Executivo Estadual, de um muro
para fechar o pátio da Escola Estadual de Alfredo Graça; do Sr. Dirceu
Deoclediano Pacheco, Presidente do Conselho Curador da FEPAM,
prestando esclarecimentos sobre a exoneração do Prof. José
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Eustáquio Rodrigues Alves do cargo de Diretor-Executivo dessa
instituição; do Sr. Edison Reis Lopes, professor da Universidade de
Uberaba, solicitando seja realizado pela Assembléia Legislativa, em
parceria com a FAPEMIG, estudo similar àquele produzido pela
FAPESP, o qual originou o trabalho "Pensando São Paulo,
Universidades e Institutos" e motivou uma das fases do Fórum São
Paulo Século 21, promovido pelo Legislativo paulista; do Sr. Daison
Olzany Silva, Presidente da FAPEMIG, formulando convite à
Comissão para que sejam apresentados os avanços obtidos por essa
Fundação; e do Sr. Ulisses Semeghini, Presidente do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, encaminhando
cópia da Carta dos Conselhos Estaduais, que apresenta um conjunto
de medidas e providências para garantir a fiscalização e controle da
aplicação dos recursos. Em relação aos ofícios, o Presidente presta
os seguintes esclarecimentos: quanto ao pedido do Presidente da
Câmara Municipal de Araçuai, em que pese ao fato de este já ter
protocolado a solicitação junto à Secretaria da Educação, a Comissão
irá analisar a conveniência da apresentação de requerimento em
Plenário; no tocante ao oficio do Sr. Dirceu Deoclediano Pacheco, na
reunião de 611212000, ficou acordado entre os parlamentares e os
convidados que seria apresentado requerimento dirigido ao
Procurador-Geral de Justiça do Estado, solicitando uma auditoria na
FEPAM, requerimento esse que recebeu o n° 1.81912000 e foi
aprovado pela Comissão em 2011212000, sendo que quaisquer
esclarecimentos devem ser dirigidos pelas partes interessadas ao
Ministério Público, órgão responsável pela questão; quanto ao oficio
do Sr. Edison Reis Lopes, a Presidência solicitará à Consultoria que
proceda aos estudos necessários para o atendimento do pedido;
acerca do convite formulado pelo Presidente da FAPEMIG, a
assessoria entrará em contato com este para agendar a visita; e,
finalmente, com relação ao documento relativo ao F(JNDEF. a
Presidência solicitará à assessoria que o encaminhe à CPI instalada
na Casa para tratar do assunto. A seguir, o Presidente informa que
redistribuiu as matérias pendentes aos novos membros da Comissão,
designando como relator dos Projetos de Lei n°s 1.056 e 1.26012000 o
Deputado Antônio Genaro; como relator dos Projetos de Lei n°s 1.057
e 1.27412000, o Deputado Antônio Carlos Andrada; como relator dos
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Projetos de Lei n°s 1.036 e 1.24212000, o Deputado João Pinto
Ribeiro; e como relator do Projeto de Lei n°s 1.25512000, o Deputado
José Henrique. Esgotada a matéria destinada á P Parte da reunião, o
Presidente passa à 11 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado José Henrique, a
quem anteriormente foi redistribuído o Projeto de Lei n° 1.23812000,
após a saída do Deputado Eduardo Brandão da Comissão, emite
parecer pela aprovação da proposição em turno único, com a Emenda
n° i, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. A seguir, o Presidente passa à 23
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão-
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Projetos de Lei
n°s 1.036 e 1.24212000 (relator: Deputado João Pinto Ribeiro), 1.260
(relator: Deputado Antônio Genaro), 1.274 e 1.28412000 (relator:
Deputado Antônio Carlos Andrada). Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n°s 1.844 e 1.84512000, 1.549, 1.859,
1.859, 1.902, 1.904, 1.908, 1.917, 1.919, 1927. e 1.95012001. O
Deputado Antônio Carlos; Andrada encaminha a votação do
Requerimento n° 1.914/2001 contrariamente à aprovação da
proposição. Submetido a votação, é rejeitado o requerimento. O
Presidente passa à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. São aprovados
requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
realizada visita às cidades de Ouro Preto e Mariana para conhecer a
restauração do Santuário de Nossa Senhora do Carmo e verificar as
condições do Corpo de Bombeiros local; do Deputado Rogério
Correia, em que solicita seja realizada reunião com convidados para
debater a questão da falta de professores nas escolas estaduais, o
concurso público anunciado e o plano de carreira na área de
educação; do Deputado Sebastião Costa, em que solicita sejam
incluídos no rol de convidados o Sr. Mário de Assis, Presidente da
FAPAEMG e a Sra. Magda Campbell, Presidente da APPMG, e seja
também debatido o remanejamento de alunos do curso diurno para o
noturno: do Deputado Eduardo Brandão, em que solicita a realização
de reunião para debater o Programa Especial de Treinamento do
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Curso de Ciências Biológicas da PUC-MG; do Deputado Pastor
George, em que solicita seja realizada reunião para debater a
cobrança, pela UFMG, da taxa de R$220,00 por aluno, ao ano; e do
Deputado Paulo Piau, em que solicita a presença da Comissão nas
reuniões que a UEMG está promovendo no interior do Estado. A
seguir, o Presidente submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n°5 1.099 e 1.19412000, que são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - José Henrique -

Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de março de dois mil e
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Braga,
Marco Régis, Adelmo Carneiro Leão e Carlos Pimenta, 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 José Braga, 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 proceda à leitura da
correspondência. A Presidência solicita à assessoria que faça analise
das denúncias oriundas da Secretaria Municipal de Ribeirão das
Neves. A seguir, o Presidente designa os seguintes relatores:
Deputado Adelmo Carneiro Leão como relator do Projeto Lei n°s 529 e
646199; Carlos Pimenta como relator do Projeto de Lei n° 1.26412000;
José Braga como relator do Projeto de Lei n° 1.29212000 e Deputada
Elaine Matozinhos como relatora do Projeto de Lei n° 1.25712000.
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a votação, são aprovados em turno único os
Requerimentos n°5 1.82712000, 1.920, 1.934, 1.936 e 1.94012001.
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições da Comissão. 0 Deputado Carlos Pimenta requer
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audiência pública em Jaiba, para debater a situação do hospital
regional. O Deputado Carlos Pimenta, requer sejam convidados a
comparecer à Comissão o gerente estadual do Programa Saúde da
Família e assessores, a fim de se debater a situação do Programa no
Estado. O Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento da
Deputada Elbe Brandão, em que solicita debate público destinado à
exposição da importância da Portaria n° 1.444, de 2811212000, do
Ministério da Saúde, que determina a participação do cirurgião-
dentista no Programa Saúde-Família, O Deputado Carlos Pimenta
apresenta requerimento do Deputado Edson Rezende, em que solicita
audiências públicas, em conjunto com as Comissões de Direitos
Humanos e Meio Ambiente,: nos Municípios de Juiz de Fora e Bicas,
para analisar e verificar a extensão dos problemas relacionados com
os depósitos de lixo localizados nesses municípios, e, finalmente, o
Deputado Carlos Pimenta requer sejam convidados a comparecer à
Comissão o Prefeito de Verdelândia e seus assessores da Secretaria
de Saúde desse município, o Diretor Regional de Saúde de Montes
Claros e assessores, para se debater a situação da doença de
Chagas em Verdelândia. Submetidos a votação, são estes
requerimentos aprovados.: O Deputado José Braga apresenta
requerimento do Deputado .Edson Rezende, em que solicita reunião
pública de debate com a presença de representantes de instituições
governamentais, das associações profissionais e outros, para se
debaterem os requisitos necessários à criação, à autorização, ao
funcionamento, à avaliação e ao reconhecimento de cursos de
graduação na área da saúde, no Estado. O Deputado José Braga
apresenta requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em
que solicita seja convocado o Secretário da Saúde para explanar
sobre os critérios da divisão de verbas do SUS a serem distribuídas às
Prefeituras Municipais e dar explicações detalhadas sobre os vários
programas de saúde que podem ser implantados nos municípios. O
Deputado José Braga apresenta requerimento do Deputado Pastor
George, em que solicita sejam convidadas diversas autoridades
ligadas à área de saúde para que se realize um debate público
referente a traumas em decorrência do trânsito e da violência urbana.
O Deputado José Braga apresenta requerimento do Deputado Doutor
Viana, em que pede seja solicitada à Secretaria da Saúde a instalação

2Iol
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provisória de posto de vacinação contra a febre amarela nas
dependências desta Assembléia O Deputado José Braga apresenta
requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita seja
realizada audiência pública a fim de debater as medidas que estão
sendo empreendidas para o combate à dengue, que avança sobre
várias regiões do Estado, entre as quais os vales do Jequitinhonha, do
Mucuri, o Norte de Minas, Vale do Aço e o vale Rio Doce. Submetidos
a votação, são esses requerimentos aprovados. A seguir, o Presidente
designa o Deputado Adelmo Carneiro Leão para relatar o
requerimento do Deputado Miguel Martini, encaminhado pela Mesa da
Assembléia, em que solicita que se constitua uma frente parlamentar
da oncologia. 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, 21 de março de 2001.
Marco Régis, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Adelmo

Carneiro Leão - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta.
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAUDE

Às quinze horas e quinze minutos de vinte e um de março de dois
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüínio, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Marco Régis,
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 Marco Régis,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Marcos José M. de
Carvalho, Secretário Municipal de Saúde de Mateus Leme, e Roberto
Eustáquio Righi, ex-Secretário Municipal de Saúde de lbirité. Os dois
depoentes fazem suas colocações iniciais e, em seguida, são
questionados pelos Deputados presentes. O Sr. Marcos José de
Carvalho faz entrega de documentos à Presidência. Na fase de
discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado Edson
Rezende apresenta seis requerimentos, nos quais solicita: sejam
intimadas a comparecer a esta CPI as Sras. Maria do Socorro Souza
Vianna Pereira, Diretora da Superintendência Central de Transporte,
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Imóveis e Serviços da Secretaria de Estado de Recursos Humanos
e Administração; Ana Cleide Oliveira Ávila, Diretora de Pessoal da
mesma Secretaria; Celeste Cardoso Pires, Diretora da
Superintendência Central de Administração de Materiais da mesma
Secretaria; e Rosa Maria da Conceição e Silva, responsável pela
Central de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da
Saúde; sejam solicitadas à FUNED informações e documentos que
menciona, sobre a entrega de medicamentos aos municípios
participantes do Programa Farmácia Básica, nos anos de 1999 e
2000; seja convocado o Presidente do Colegiado de Secretários
Municipais de Saúde - COSEMS - para prestar esclarecimentos a esta
CPI sobre a condução da política estadual de medicamentos no
Estado, especialmente sobre a participação da FUNED nesse
processo; sejam solicitados à Secretaria Municipal de Saúde do
Município de lbirité dados relativos á compra e distribuição de
medicamentos no município, inclusive sobre o relacionamento entre a
Secretaria Municipal e a FUNJED; sejam solicitadas às Secretarias
Estaduais de Saúde dos Estados que menciona, do Distrito Federal e
dos Municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Guarulhos,
informações sobre o medicamento Didanosina, fornecido pela
FUNED, nos anos de 1999 e 2000, conforme Convênios 006199 e
082199, firmados com a União, por meio da Subsecretaria de Assuntos
Administrativos do Ministério da Saúde; e sejam solicitados às
empresas Panalpina, SONAVE e AEI os orçamentos que menciona.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos

z	aprovados. O Deputado Hely Tarqüínio passa a Presidência ao
o Deputado Marco Régis para apresentar requerimento, em que pede

seja solicitada à FUNED cópia do termo de adesão celebrado com os
municípios integrantes do Programa Farmácia Básica, para
fornecimento de medicamentos. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Marco Régis retorna a
Presidência ao Deputado Hely Tarqüínio. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão, com a palavra, comunica que o Secretário de Estado

lã da Saúde não atendeu à solicitação de envio de documentos feita pela
CRI e pede sejam tomadas as providências necessárias. O Presidente
esclarece que mandará ofício ao Presidente da Casa solicitando
sejam tomadas as medidas cabíveis. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a colaboração dos Srs Marcos
José de Carvalho e Roberto Eustáquio Righi, 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, 22 de março de 2001.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marco Régis - Adelmo Carneiro Leão -

Marcelo Gonçalves - Edson Rezende.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 221312001 as seguintes
comunicações:

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do
Sr. Manoel Pinto de Alecrim, ocorrido em 201312001, em Capelinha. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Ademir Castelo Branco, ocorrido em 161312001, em Várzea da Palma.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA 137 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/3/2001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - ? Parte
(Ordem do Dia): Questão de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Antônio Andrade; questão
de ordem; discursos dos Deputados Amilcar Martins e Mauro Lobo;
questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos;
discurso do Deputado Miguel Martini; questões de ordem; leitura do
requerimento; questão de ôrdem; chamada para recomposição de
quórum; questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos;
discurso do Deputado Hely Tarqüinio; questão de ordem; chamada
para recomposição de quórum; existência de número regimental para
a continuação dos trabalhos - Requerimento do Deputado Sebastião
Costa; deferimento; ausência do orador - Requerimento do Deputado
Paulo Petterseri; deferimento; ausência do orador - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - 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 - Aden
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - 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 Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
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Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 20h14min, a lista de

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

1 a Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2 1-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, não há 39 Deputados

em Plenário. Assim sendo, solicito a V. Exa. que encerre os trabalhos,
uma vez que já estamos em votação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há quórum
para a continuação dos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Andrade, em

que solicita seja mantida a preferência na apreciação da matéria em
pauta e que este requerimento seja apreciado pelo processo
simbólico.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, considerando que

estamos em processo de votação e que o quórum exigido é de 39
Deputados, o que não temos, peço a V. Exa. que encerre a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há número
regimental para a continuação dos trabalhos. Em votação, o
requerimento. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
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Amilcar Martins. A Presidência solicita aos Deputados inscritos que
se atenham ao requerimento. Conforme o Regimento Interno, não é
permitido, de forma alguma, que a matéria discutida não esteja de
acordo com a matéria em votação.

O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
minha primeira palavra é de estranhamento à recomendação do
Presidente desta Casa. Seria preciso não conhecer o Regimento
Interno, o funcionamento da Assembléia para, em um momento como
este, discutir o sexo dos anjos. Não é esse nosso propósito.

Em cada momento, com a responsabilidade do meu mandato, que
subir a esta tribuna, estarei aqui para discutir questões de interesse
relevante para o povo de Minas. V. Exa. pode estar tranqüilo, não
estarei aqui para discutir questões menores ou que não são
pertinentes ao que está sendo discutido.

Neste momento, é preciso que se atente para a importância da
discussão de requerimentos como este que está em minhas mãos,
porque, dependendo da decisão deste Plenário, o resultado desta
reunião e das decisões posteriores poderá ter um enorme impacto no
futuro e na vida política de Minas.

Por isso, apelo a cada Deputado que está presente neste Plenário, à
consciência, à sabedoria, à independência de cada um, para que,
além da independência deste Poder Legislativo como um todo, a
independência que cada Deputado, de acordo com sua consciência,
tem para tomar livremente suas decisões, o faça de maneira
consciente, corajosa, com o civismo do mandato que nos foi conferido

zi	pelo povo de Minas, pensando sempre em seus interesses maiores.
É com esse intuito, informado por esse pensamento, que venho a

esta tribuna pedir a cada um dos senhores e senhoras que estão no
Plenário, neste momento, que se permitam um processo de reflexão,
para que o voto de cada um, em cada questão discutida neste

:j	Plenário, seja o resultado dessa reflexão, seja pensado, refletido e
atenda aos interesses superiores do nosso Estado.

Não se permite, em uma Casa Legislativa como esta, um voto
subalterno, que atenda a interesses menores, que, efetivamente, não
corresponda à responsabilidade do mandato que nos foi conferido
pelo povo de Minas.

Com esse intuito, olho nos olhos de cada um que me vê e ouve
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neste momento para solicitar um comportamento digno de cada um
que está aqui. Digo isso depois de alguns anos na vida pública de
Minas e de convívio permanente nesta Casa Legislativa e soberana.

Posso dizer que conheço e respeito os Deputados e, exatamente
por isso, digo que, assim como o nosso povo, posso esperar sempre a
melhor decisão, ou seja, a decisão mais refletida e conseqüente, em
cada momento que esta Casa se reúne e é convocada a tomar uma
decisão. O somatório dessas decisões, que, sozinhas, são
eventualmente pequenas, compõe o conjunto que atenderá aos
interesses do povo, trazendo a felicidade e o desenvolvimento a essa
população tão sofrida de Minas Gerais.

Tenho, portanto, tranqüilidade ao me dirigir a todos os senhores, em
uma noite de aparente tensão, esperando que o bom senso e a
sabedoria tomem conta desta Casa, num espírito fraterno, de que
todos temos que nos imbuir, para juntos escolhermos e decidirmos o
que pode e deve ser melhor para o Estado e seu povo, tão
desassistido, com tantas carências, pendências e dificuldades e que
tanto espera de nós, que estamos imbuídos de uma responsabilidade
especial, além da nossa de cidadania, pois estamos em um mandato
a que fomos conduzidos por uma decisão soberana, superior: a do
povo de Minas Gerais. Cada um de nós deve honrar essa decisão, o
que aumenta, e muito, nossa responsabilidade.

Dessa forma, dirijo-me aos senhores e às senhoras, em especial ao
Deputado Marcelo Gonçalves, que conheço de tantas lutas e de
tantos anos. Conheço sua trajetória, seu passado e seu trabalho na
Secretaria de Estado e nesta Casa, nas Comissões e nas CPls e, por
isso mesmo, tenho segurança para dizer que posso esperar muito da
Assembléia Legislativa. Nenhuma expectativa será grande demais,
porque vejo tudo isso no rosto de cada um. Vejo, por exemplo, o rosto
da Deputada Maria José Haueisen, que me escuta com tanta atenção;
o do Deputado Fábio Avelar; o da Deputada Elaine Matozinhos, que,
com tanta dignidade e competência, representa nossa policia nesta
Casa; o do Deputado Wanderley Ávila, companheiro de muitas
jornadas e lutas; e o desse novo e bravo companheiro, Deputado
Pedro Pinduca, que representa uma população irmã, já que sou
vizinho de Betim e conheço o povo e os problemas desse município.

Por isso mesmo, digo aos senhores que é fundamental a discussão
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desse requerimento, porque, de cada decisão que esta Assembléia
• tomar, dependerá a felicidade do povo de Minas Gerais. Não houve

ainda tempo para que entrasse no assunto que me trouxe a esta
tribuna, que seria a discussão profunda e substancial do conteúdo
desse requerimento.

Não havendo tempo para discutir substancialmente o requerimento,
tenho a certeza de que outros companheiros virão a esta tribuna para
dar continuidade a essa discussão tão relevante para os interesses de
Minas Gerais. Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente.

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

O Deputado Mauro Lobo* Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos
aqui para discutir um projeto de lei que originou esse requerimento
que estamos encaminhando. E importante voltarmos a uns anos atrás
para vermos como era a estrutura dos órgãos proporcionado res do
nosso desenvolvimento. Refiro-me àquelas instituições que foram
criadas na década de 60 e que eram voltadas para o estudo da nossa
realidade sócio-econômica. Essas instituições começaram bem, com
uma estrutura de pessoal e corri técnicos do maior gabarito, para que
pudessem prestar um serviço de alta relevância para o nosso Estado.
Essas instituições são a Fundação João Pinheiro, o INDI e, muito
especialmente, o BDMG. Quem não se lembra do famoso trabalho
realizado na década de 60, que foi o diagnóstico de Minas Gerais,
servindo para a elaboração de políticas públicas que vieram contribuir

	

•	para a infra-estrutura, a base para o desenvolvimento do nosso

	

l	Estado?
O BDMG teve uma fase áurea em fins da década de 60 e na década

de 70, fomentando o desenvolvimento do nosso Estado. Sem dúvida,
o papel do BDMG, nesse período, era o de Banco de fomento, modelo
de Banco imbuído da responsabilidade de trazer sua contribuição para
o desenvolvimento do Estado. Sabemos que naquele grande "boom"
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de desenvolvimento em Minas, tínhamos à frente essas instituições,
com sua proposta, com seu acompanhamento, com seu estimulo,
enfim, com aquela atuação de instituições que eram o orgulho de
Minas e que contribuíam para que tivéssemos, num determinado
momento, o segundo parque industrial do Brasil.

0 tempo foi passando, e a falta de políticas públicas voltadas para a
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valorização dessas funções, seja por parte do Governo Federal ou
do Estadual, fez com que chegássemos a conhecer um processo de
deterioração a partir do qual essas instituições passaram a não ter
condições de dar o seu apoio ou de estar presentes na linha de frente
do desenvolvimento de Minas Gerais. Por que isso aconteceu?
Estamos vendo que, nos dias de hoje, as instituições do Estado não
conseguem mais responder aos desafios do momento, porque foram
colocadas em uma posição secundária, talvez por miopia
administrativa daqueles que poderiam ter contribuído para o seu
fortalecimento, para a continuação desse trabalho. Estamos vendo,
hoje, que as instituições de pesquisa, de fomento, que fazem o
levantamento das oportunidades de negócios em nosso Estado, não
respondem mais ás necessidades do nosso crescimento econômico e
social. Foram colocadas numa situação secundária, de
desconhecimento de sua importância. Estamos vendo que várias
dessas instituições caminham para um fim trágico. Não têm condições
de exercer seu papel, hoje, porque perderam seu quadro de
funcionários, seus recursos humanos, aquela massa critica de
conhecimento que as tornava instituições de vanguarda para o
desenvolvimento do Estado.

E isso que estamos vendo acontecer em relação ao BDMG, que
ainda detém um quadro de técnicos de primeira linha, mas não tem
aquela sucessão natural. Não tem funcionários novos, novos técnicos
para absorver o conhecimento e dar seqüência às propostas da
própria instituição. Estamos vendo isso acontecer também nas
instituições de pesquisa, no CETEC, na EPAMIG, no IGA, no INDI, e é
preciso que o Governo, a sociedade e nós, da Assembléia,
repensemos esse modelo. Temos que mudar o encaminhamento
desse processo para reconquistar essas instituições. Só assim
poderão realizar aquelas propostas para as quais foram criadas e
voltar a realizar aquele trabalho importante e fundamental para o
crescimento econômico e social de Minas.

Quando vemos a proposta de extinção do Fundo SOMMA e vemos
que esses recursos servirão para capitalizar o BDMG, entendemos
que temos que apoiá-la, mas dentro de um projeto que traga esse
benefício e fortaleça o Banco. É isso que estamos querendo:
encontrar a melhor forma para que a extinção do Fundo não carreie
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mais recursos para a conta única do Tesouro; para que ele tenha
um destino melhor, trazendo o fortalecimento do BDMG.

Questão de Ordem
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, verificando a inexistência

de quórum para votação, solicito a V. Exa. que faça a chamada para
recomposição de quórum.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - E regimental. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Irani Barbosa) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. Há

quórum para a continuação dos nossos trabalhos. Com a palavra,
para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Miguel
Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos encaminhando o requerimento do Deputado Antônio
Andrade, Líder do Governo, que pede seja mantida a ordem
regimental da pauta desta reunião e o processo simbólico de votação
desse requerimento.

A aprovação desse requerimento fere até o direito legítimo e
democrático do Deputado que quer se manifestar. Pode querer fazer
votação nominal ou secreta. Entendemos que esse requerimento não
contribui para a melhor prática democrática. Ao mesmo tempo, alguns
Deputados podem ter preferência por votação de determinados
projetos, razão por que pedirão inversão da pauta. Na verdade,
observamos que o Governo não tem interesse em que a sociedade

'	conheça as reais intenções em relação ao projeto de extinção dos
fundos. Na verdade, o que este Governo quer é fazer uso, desviar o

2	recurso destinado aos fundos para resolver seu problema de caixa. A
¶	oposição, consciente, madura, interessada no bem comum, aceitou

até que R$200.000.000,00, desses R$548.000.000,00, servissem para
i quitar débito junto ao BIRD e à COPASA. Mas quis que o Governo

garantisse que R$348.000.000,00 fossem alocados no BDMG e que lá
só poderiam ser utilizados de acordo com o Plano Estadual de
Saneamento Básico. Essa lei, votada em 1994, nunca saiu do papel.
Ainda não foi criado o fundo, nem seu conselho, razão pela qual a
febre amarela, depois de 30 ou 40 anos, retorna ao Estado, porque
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falta saneamento básico.

Estamos vendo que a dengue e a dengue hemorrágica estão
matando pessoas por falta de saneamento básico. Estamos vendo
que Minas Gerais, com seus rios poluídos, deixa a população cada dia
mais debilitada fisicamente, com mais doenças, mais enfermidades,
gerando até mais gastos para o Estado, pela incompetência
administrativa do Governo. Mas, para quem só pretende fazer do
Governo de Minas trampolim para chegar à Presidência da República,
parece que os problemas dos mineiros não são muito importantes.

Vejam que, no substitutivo apresentado, a intenção é clara: não mais
aplicar recursos de nenhum dos fundos, nem do PROSAM, nem do
SOMMA, nem do FESB, nem do FIDRO. E é muito importante dizer
que os Deputados da base de apoio do Governo, que têm a
responsabilidade de defender os interesses das suas bases,
especialmente das regiões mais carentes de Minas, têm a obrigação
de observar, primeiramente, o interesse maior do Estado e das suas
comunidades.

E o Governo quer que todo esse recurso vá para o caixa único, e,
uma vez lá, no futuro - sabe-se lá quando - vai, semestralmente,
repassá-lo para o BDMG. Porém, diz que primeiro vai pagar o que
deve à COPASA e ao BIRD. Mas o que vai sobrar, se pegar o dinheiro
que recebeu do BIRD e o devolver para o próprio BIRD? O que vai
sobrar? Significa a extinção completa de todo investimento na área de
saneamento básico.

Esse é o projeto que o Governo não quer nem discutir. Não quer
nem admitir a possibilidade de uma votação diferente. Quer que seja
uma votação simbólica, muito rápida, para que ninguém perceba. Mas
nós, da Oposição, interessados no bem comum, estamos desejosos
de que esses recursos sejam verdadeiramente aplicados naquilo a
que foram destinados quando contratados junto ao Banco Mundial,
para pagamento até 2008, ou seja, em saneamento básico, em meio
ambiente, de acordo com o belíssimo projeto de lei que foi votado e
sancionado pelo Governador. E um projeto que prevê investimento na
área de saneamento básico e que cuida principalmente das questões
sanitárias, de todo este conjunto de situações nocivas à sociedade
que vêm junto com a falta de saneamento básico.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, é importante que neste momento
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amemos mais o povo de Minas que o Governo de Minas.
Infelizmente, neste momento, o interesse de Minas está sendo
atacado. Os mineiros estão sendo negligenciados nos seus direitos e
interesses. Os mineiros perderão essa oportunidade de verem
resolvidos seus problemas de saneamento básico. De modo geral, os
Prefeitos e os governantes não se interessam muito por saneamento
básico, porque há um chavão que diz: "aquilo que está debaixo da
terra ninguém vê".

Esperamos que os governantes e os parlamentares conscientes
digam não a essa ação nociva do Governo. Aliás, mais uma das
ações desastrosas deste Governo.

O que manifestamos, de boa-vontade, a partir da proposta que
formulamos, é que, pelo menos, de 60% a 70% - R$348.000.00000 -
fossem garantidos no BDMG e que esses recursos fossem
necessários, não na sua totalidade, para continuar atendendo a essa
necessidade primária e básica da sociedade.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, percebemos que não há

quórum para continuação dos trabalhos e pedimos que V. Exa.
encerre a reunião-

0 Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de um
esclarecimento: qual matéria está sendo discutida? V. Exa. anunciou a
discussão do requerimento, e não sei até agora o conteúdo do
requerimento, porque nenhum dos Deputados que fizeram o
encaminhamento o discutiram.

Ouvi a discussão do projeto e gostaria que V. Exa. esclarecesse ao
Plenário se é o projeto que está em discussão ou o requerimento. Se
for o requerimento, que se faça a sua leitura, para que saibamos se o
Deputado está falando sobre a matéria para a qual se inscreveu.

O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda á leitura do requerimento.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, pedimos, em primeiro
lugar, o encerramento, e V. Exa. está postergando a resposta à
questão de ordem que suscitamos. A reunião não pode continuar com
menos de 31 Deputados-

0 Sr. Presidente - Pediria ao Deputado Miguel Martini, por gentileza,
que permitisse que o Deputado João Batista de Oliveira tome
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conhecimento do requerimento.

O Sr. Secretário (Deputado Marcelo Gonçalves) - (- Lê:) "O
Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa.
que seja mantida a ordem regimental da pauta da presente reunião e
o processo simbólico de votação deste requerimento. Deputado
Antônio Andrade."

Questão de Ordem
O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, solicito seja feita a

chamada para recomposição de quórum.
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - E regimental. A

Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para recomposição de quórum.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - A Presidência, verificando a entrada de

Deputados no Plenário, solicita ao Sr. Secretário que faça nova
chamada para recomposição de quórum.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Como não foi anunciado, gostaríamos

de saber qual foi o resultado da chamada e se há quórum para a
continuação dos trabalhos.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que 36
Deputados responderam à chamada.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. Há

quórum para a continuação de nossos trabalhos. Com a palavra, para
encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Hely Tarqüinio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes na galeria, membros da imprensa, voltamos a esta
tribuna para apreciar o pedido do Líder do Governo nesta Casa,
Deputado Antônio Andrade, que, na forma regimental, requer ao
Presidente seja mantida a ordem da pauta desta reunião e o processo
simbólico de votação de seu requerimento.

Analisando o teor do requerimento, deduzimos, de imediato, que o
Governo tem pressa na votação da pauta prevista, porque o projeto de
extinção do Fundo SOMMA está sobrestando os demais. Entretanto,
temos que analisar o porquê dessa pressa. Entendemos que a
extinção do Fundo SOMMA procede, mas esses fundos criados desde
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Governos anteriores, em que pese à boa vontade do Governo e os
esforços conjugados do Executivo e do Legislativo, foram muito
importantes para o Estado. Mas poderiam ter sido mais bem
fiscalizados. O Pais está passando por um momento de reflexão mais
profunda, em que já se desencadeia um processo de sucessão para
2002, que não é uma conduta de bom valor, porque estamos distantes
das eleições, mas a imprensa anuncia todos os dias as possíveis
alianças em um quadro de análise das conjunturas que vão se
fazendo e desfazendo de forma bastante hábil. Nessa hora em que se
implanta a Lei de Responsabilidade Fiscal e em que o País, o povo e
a classe política estão motivados para maior transparência em todos
os três Poderes, recai sobre o Poder Legislativo a nobre missão de
fiscalizar, "pari passu", como nem sempre tem acontecido. Essa
cultura, que é própria de regime capitalista de pais de Terceiro Mundo,
precisa ser mudada, sobretudo o "jeitinho brasileiro" tão famoso que é
tema na televisão. Há poucos dias, assistimos, na Bandeirantes, a um
programa que durou a manhã toda, sobre o "jeitinho brasileiro". Este
Poder, neste momento, tem de refletir sobre a função precipua do
Legislativo. Legislar é importante, mas fiscalizar é muito mais.
Podemos refletir melhor sobre o Fundo SOMMA. Precisamos de
tempo para buscar o entendimento da Oposição com a Situação
diante de dois problemas. Um deles é o técnico, que necessita de
solução urgente. Até hoje, parece que esse problema foi sempre
superado pela solução política. Sabemos que o Governo de qualquer
país passa pelo tempero de uma solução técnica, em uma dialética
que busca o ponto de equilíbrio com a solução política. Isso acontece.
Trata-se de uma solução bilateral e dialética das bancadas, em que se
encontra o contraponto político entre a Situação e a Oposição. A
Oposição está na participação simétrica do Governo. Essa seria a
atuação e o desempenho da Oposição. Tem de ser parceira das
soluções. Nesta Casa, observamos que, felizmente, a Oposição
também terá voto e vez. Neste momento, cobro esse voto e essa vez
de discutir melhor o Projeto SOMMA, em que pese â urgência. O
ilustre Deputado Sebastião Navarro Vieira levantou uma questão de
ordem exatamente nesse sentido, para que se possa analisar melhor
os pedidos de urgência do Governador, pois acabam prejudicando o
Regimento Interno.
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O Poder Legislativo tem a nobre missão de fiscalizar e tornar os

fatos mais transparentes. Por isso, a Bancada da Oposição sempre
tem buscado entendimentos com o Líder do Governo, levando ao
Colégio de Líderes esse espírito de solução conjunta dos problemas
administrativos do Governo. Como esse projeto tem de passar por
esta Casa, a Oposição, em boa hora, tem feito uma análise técnica de
como seria a união desses fundos, transferindo-se a soma total para o
BDMG, que faria a gestão de tais recursos.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, agora, que estamos

prosseguindo no encaminhamento de votação, há um pedido da
maioria da Oposição para que se faça o encerramento da reunião por
falta de quórum.

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.

• Sr Secretário (Deputado Bilac Pinto) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam à

chamada 31 Deputados. Não há quórum para votação, mas o há para
a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Sebastião Costa, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos de seu § 1 0 , transferi-Ia ao Deputado Rêmolo
Aloise A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise. (- Pausa.)
Na sua ausência, vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Pettersen, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno
para, nos termos de seu § 1 0, transferi-Ia ao Deputado Anderson
Adauto. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto,

Encerramento
O Sr. Presidente - Na ausência do orador e persistindo a falta de

quórum para votação, a Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 21, às
9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 62 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
As quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de março de dois

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen
Santiago, Doutor Viana, Arlen Santiago, Bilac Pinto, Dinis Pinheiro e
Ermano Batista, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Bilac Pinto, 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 dá ciência do recebimento da seguinte
correspondência: de Fábio Pereira da Silva, Presidente da Associação
Comunitária de Chonin de Cima; de Genésio Bernardino, Diretor-Geral
do DNER; do Deputado Chico Rafael; das entidades representativas
dos trabalhadores autônomos no transporte alternativo; de Antônio
Rodrigues César, Presidente da Câmara Municipal de Leopoldina; de
lano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara Municipal de Araçuai, e
da INFRAERO. Passa-se à P Parte da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Na ausência do relator, a Presidência
redistribui o Projeto de Lei n° 1.276/2000 ao Deputado Bilac Pinto, que
solicita prazo regimental para emitir seu parecer, o qual é concedido
pelo Presidente. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo, a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são

t	aprovados, cada um por sua vez, em turno único, os Requerimentos
n°s 1.83812000, 1.855, 1.886, 1.887, 1.888, 1.891 a 1.899, 1.901,
1.923, 1.924, 1.933, 1.942, 1.943 e 1.94512001.
Passa-se à 31 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são

j aprovados, cada um por sua vez, cinco requerimentos do Deputado
Arlen Santiago: solicitando informações à Maxitel e à Telemig Celular
sobre planos de investimentos por região e modalidade de aplicação;
solicitando à USIMINAS, à ACESITA. à Belgo-Mineira, à Mannesmam
e à Açominas a relação das transportadoras de carga credenciadas
pelas referidas empresas as quais realizam transporte de bobinas de
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aço em Minas Gerais; solicitando à Policia Rodoviária Estadual e à
Federal as normas para transporte de bobinas de aço em rodovias
interestaduais, bem como a fiscalização em território mineiro, no
último ano e as empresas flagradas com irregularidades; à CEDEC,
registra-se voto contrário do Deputado Dinis Pinheiro, agradecendo a
liberação da 11 fase do Programa de Equipamentos de Poços
Artesianos e solicitando a liberação da 2 1 fase; ao DNER, solicitando
laudos de fiscalização da Transportadora Dionello e das demais
empresas credenciadas para transporte de bobinas de aço no Estado;
três requerimentos do Deputado Bilac Pinto, solicitando ao DER-MG e
à SETOP a relação de convênios e contratos assinados, a partir de
janeiro de 2000; ao DER-MG, solicitando a agilização do projeto de
asfaltamento do trecho que liga Passa-Vinte à divisa com o Estado do
Rio de Janeiro; à Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas, solicitando inclusão no programa de obras de 2001 da
construção da estrada que liga os Municípios de Liberdade e Bocaina
de Minas, verificando se há convênio com Furnas; do Deputado Dinis
Pinheiro, solicitando ao Presidente da Casa a cessão do Plenário para
a realização de audiência pública da Comissão para discutir o
transporte escolar público; ao Secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas, solicitando sua presença para explicar sobre edital de
licitação do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte; do Deputado
Carlos Pimenta, solicitando ao DNER informações sobre obras da BR-
135. 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, 21 de março de 2001.
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana - Dinis Pinheiro.

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

1.087/2000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Dimas

Rodrigues, tem por objetivo dar a denominação de Escola Estadual
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Cecilia Maria de Jesus à Escola Estadual do Bairro dos Algodões,
com sede no Município de Janaúba.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade
da matéria na forma apresentada. A seguir, cabe a este órgão
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme
preceitua o ai 103, 1 "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida escola, fundada no dia 1 112191, recebeu a denominação

original por achar-se instalada no Bairro dos Algodões. Agora,
atendendo aos anseios da comunidade, nova denominação está
sendo proposta ao educandário, homenageando a Sra. Cecilia Maria
de Jesus, cidadã que se destacou pelo seu espírito solidário e
filantrópico, sempre tendo como referencial as famílias mais carentes
daquela parte de Janaúba.

Conclusão
Pelas razões aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.08712000 na forma original.
Sala das Comissões, 26 de março de 2001.
João Pinto Ribeiro, relator

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.28012000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

Do Deputado Dilzon Meio, o Projeto de Lei n° 1.28012000 visa a
declarar de utilidade pública o Museu de Belas Artes de Cataguases,
com sede nesse município.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de
Constituição e Justiça, que conclui por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma proposta.

Cabe agora a este colegiado deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Museu de que trata o projeto de lei é uma entidade beneficente

sem fins lucrativos. Possui por finalidade primordial realizar e divulgar
atividades culturais de interesse da comunidade, incentivando-a a
aprimorar o gosto artístico no campo das artes plásticas da música e

01
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da literatura. Para a consecução de seus objetivos, poderá
associar-se, estabelecer parceria, intercâmbio, firmar contratos e
convênios com outras instituições públicas ou privadas. Reconhecê-lo
como de utilidade pública irá proporcionar melhores condições para a
dinamização de suas atividades e a concretização de seus objetivos.

Dessa forma, julgamos oportuno que o Museu de Belas Artes de
Cataguases seja declarado de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.28012000 como originalmente formulado.
Sala das Comissões, 26 de março de 2001.
José Henrique, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 261312001
Presidência do Deputado AlIton Vilela

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Cristiano Canêdo - Djalma Diniz -

Doutor Viana - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - José Henrique -
Marco Régis.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Ailton Vilela) - 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 27, 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 anterior.).

ATA DA iasa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 211312001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata; discurso do
Deputado Amilcar Martins; aprovação da ata - Questões de ordem;
chamada para recomposição de quórum; existência de número
regimental para a continuação dos trabalhos - 2a Parte (Ordem do

' Dia): Requerimento do Deputado Sebastião Costa; deferimento;
discurso do Deputado Rêmolo Aloise - Questões de ordem; chamada
para recomposição de quórum; existência de número regimental para
a continuação dos trabalhos - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Antônio Andrade; discurso do Deputado
Miguel Martini; questões de ordem; chamada para recomposição de
quórum; existência de número regimental para a continuação dos
trabalhos; discurso do Deputado João Leite; questão de ordem;

j discurso do Deputado Sebastião Costa; questões de ordem; chamada
para recomposição de quórum; existência de número regimental para
a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Hely Tarqüinio;
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questões de ordem: chamada para recomposição de quórum:
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos:
questão de ordem: discurso do Deputado Mauro Lobo: questão de
ordem: chamada para recomposição de quórum; existência de número
regimental para a continuação dos trabalhos: discursos dos
Deputados Amilcar Martins, Antônio Carlos Andrada e Kemil Kumaira:
questões de ordem: chamada para recomposição de quórum:
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos:
discursos dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Paulo Piau;
prorrogação da reunião: discursos dos Deputados Rêmolo Aloise,
Ermano Batista e Durval Angelo: questões de ordem: discurso do
Deputado Rogério Correia: questão de ordem; chamada para
recomposição de quórum: existência de número regimental para a
continuação dos trabalhos: discurso do Deputado Alencar da Silveira
Júnior - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - lvair 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 l-iaueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rémoio
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.
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Júlio) - Às 9h115min, a lista de
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, 20-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-
la, o Deputado Amilcar Martins.

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais
uma vez venho chamara atenção desta Casa de que a ata lida pelo
Deputado Wanderley Ávila não revela, na sua inteireza, o que
aconteceu na última reunião extraordinária desta Casa. Deve-se levar
em conta a importância dos pronunciamentos feitos aqui, que devem
ser discutidos com seriedade, com a seriedade que os assuntos de
interesse de Minas Gerais merecem. O conteúdo da ata, respeitando
a assessoria da Mesa, volto a insistir, não me satisfez.

Não acho que fui devidamente representado na manifestação que fiz
ao povo de Minas Gerais e que estará refletida na ata. E, volto a dizer,
refletida para o registro da história. As instituições fazem atas de seus
atos para que isso fique registrado para gerações futuras, para que
nossos filhos, nossos netos, os filhos e netos de nossos netos saibam
o que aconteceu na Assembléia, de que forma a Casa se comportou
diante desse ou daquele fato, diante desse ou daquele
comportamento de um Governador que hoje conclama o Exército, um
Governador golpista, que não respeita a democracia, que se finge de
democrata, que finge que combateu o regime autoritário, mas que,
agora, em campanha presidencial pelo Brasil afora, convoca as forças
mais retrógradas desta Nação, numa clara demonstração de
insatisfação com a democracia.

No entanto, as nossas manifestações, que ficarão registradas para a
história, não estão refletidas na ata lida pelo Deputado Wanderley
Ávila. Mais uma vez, registro a minha insatisfação e a minha repulsa e
solicito novamente à Mesa que a ata tenha, no mínimo, a fidelidade

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio

comparecimento registra a existência
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aos fatos, em respeito ao nosso esforço. Estávamos aqui, e o povo
de Minas Gerais sabe, porque a TV Assembléia está mostrando. A
Oposição está presente, atenta, está cumprindo o seu dever cívico de
fiscalização. Estávamos aqui cumprindo o dever de toda democracia,
que é estabelecer o contraditório no Poder Legislativo. E disso que
vive a democracia. Estávamos aqui para denunciar essa vergonha
que está acontecendo hoje em Minas Gerais. Manifesto, portanto, Sr.
Presidente, a minha insatisfação com a ata.

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de dizer ao Deputado
Amilcar Martins que V. Exa. está equivocado em relação à ata. O ad.
41 do Regimento interno é bastante claro. Se V. Exa. não concorda,
poderá propor a mudança do Regimento Interno. Estamos cumprindo-
o, e as pessoas que querem ler os pronunciamentos dos Deputados
poderão fazê-lo na página da Assembléia na Internet e também no
"Diário do Legislativo". O que fazemos constar na ata, de acordo com
o art. 41, § 1 0 , do Regimento Interno, é apenas um relato sucinto da
reunião de ontem. Se V. Exa. achar que os seus eleitores,
telespectadores, o povo de Belo Horizonte ou de Minas Gerais devem
ter conhecimento da reunião, ela estará publicada no "Diário do
Legislativo". Não havendo retificações a serem feitas, dou a ata por
aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, solicito o

encerramento da reunião, porque, como V. Exa. pode perceber, não
há quórum para a continuação dos trabalhos.

O Deputado Dimas Rodrigues - Recomposição de quórum, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. Não há

quórum para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos.
2a Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 1 Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta. Vem à Mesa requerimento do
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Deputado Sebastião Costa, em que solicita a palavra pelo art. 70
do Regimento Interno para, nos termos de seu § 1 1 , para transferi-ia
ao Deputado Rêmolo Aloise. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado
Rêmolo Aloise.

O Deputado Rémolo Aloise* - Sr. Presidente, senhoras e senhores,
neste momento, o Plenário desta Casa inicia um processo de votação
de extinção de quatro fundos. Não poderia deixar de vir a esta tribuna
para expor algumas questões fundamentais para que pudéssemos,
após a realização desta votação, ter um esclarecimento sobre o que
se passa. No ano passado, este Plenário aprovou as vendas das
ações do Fundo SOMMA, do qual os municípios eram devedores. Isso
aconteceu em junho do ano passado. Em novembro do mesmo ano,
chegou a esta Casa um projeto de lei pedindo a extinção desse
Fundo.

Quando vemos o balanço financeiro do Estado em 31 de dezembro,
notamos que essas ações foram negociadas. Diante desses fatos,
seria oportuno levantar algúns questionamentos a esta Casa. Se o
balanço comprova que foram vendidas ações, seria fundamental que
o Executivo, pelo menos, informasse onde estão os recursos
referentes a essa venda. A autorização foi dada, mas, de acordo com
ela, o objeto não poderia ser mudado. E, quando vemos o substitutivo
proposto pela bancada do Governo, entendemos perfeitamente que
aquilo que autorizamos vem de uma maneira incompleta. Fui o
Presidente da CPI do Fundo SOMMA, autorizada por este Plenário em
abril do ano passado. Se pegarmos, em uma seqüência, os dados e
as datas referentes a ela, vamos notar como se iniciou a CPI desse
Fundo. Houve uma autorização para a venda das ações dos fundos,
um projeto extinguindo o Fundo SOMA e um balanço vendendo suas
ações.

Então, Srs. Deputados, diante desses dados, encontramos um
verdadeiro sarapatel, e não há como definir uma diretriz para votar
esse projeto. Por isso, venho levantar uma questão de ordem â Mesa
e ao Sr. Presidente desta Casa, Deputado de vários mandatos, que
conhece os meandros desta Casa, que já participou da Mesa anterior,
que já foi Corregedor e assume a Presidência com muita prudência e
respeito por este Poder. Minha questão de ordem é simples, objetiva,
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clara e transparente. Entendo que seria necessário, sim, votar a
extinção dos fundos, porque não há a mínima condição de esses
quatro fundos, com um capital de 500 milhões, ficarem parados,
porque a Lei de Responsabilidade Fiscal - que entendo já deveria ter
vindo há muito mais tempo - veio normatizar a administração pública e
o dinheiro público. Sou totalmente favorável ao cumprimento dessa lei.
Temos nossos compromissos. Mas estabeleceu-se, através da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que todo administrador público precisa
aplicar o recurso onde estiver alocado.

Então, Sr. Presidente, minha questão de ordem é pedir o mínimo
possível- Sabemos dos problemas que o Governo enfrenta nos
diversos setores: Executivo, Legislativo e Judiciário Existem questões
para as quais precisa haver um estudo mais profundo, porque existem
divergências de idéias entre aqueles que assumem posições de
responsabilidade- Minha questão de ordem é que, antes de proceder à
votação da extinção dos fundos, pelo menos nos informem se o objeto
da venda foi ou não cumprido. Não nos interessa saber como foi feito.
Mas entendo, como Deputado, que o mínimo que deveria ser feito
seria dar ciência desse assunto a todos nós, independentemente de
cores partidárias.

Não se discute, neste momento, o PT, o PMDB, o PSDB e os outros
partidos que aqui têm assento, mas sim em que local foram postos os
R$101.000.923,38 da venda das ações do Fundo.

Na condição de Presidente da CPI do Fundo SOMMA, temos um
relatório. Recordo-me muito bem de que, há poucos dias, no Colégio
de Líderes, assumimos o compromisso de que essa CPI deveria
trazer dados semanais para não se tomar uma grande "pizzaria",
como estampam as noticias do jornal. Procedemos, em menos de dez
dias, a várias ações. Precisamos, no relatório final, colocar o saldo
que está sendo transferido para o BDMG, para que possa, no projeto
de extinção feito por esta Casa, ter uma diretriz de financiamento, não
trocando, em hipótese nenhuma, o objetivo proposto no início de
1994. Por falar em 1994, ocasião em que já estava nesta Casa,
autorizamos quatro fundos. Foi um verdadeiro festival de fundos. Hoje,
lamentavelmente, temos de praticar uma "fundectomia" total, radical e
indefinida para que o Governo possa resolver seus problemas. Não
entrarei no mérito da "fundectomia" total, radical e irrestrita, com
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esvaziamento total, porque a necessidade dos fatos assim o fez.

Chamo a atenção de meus amigos Deputados, que sempre digo que
esta Casa precisa discutir as questões maiores. Quando se colocam
R$500.000.000,00 no caixa do Estado, temos de fazê-lo de maneira
correta, transparente, para que o Estado possa levar à frente seus
projetos.

Sr. Presidente, espero de V. Exa. a resposta a essa questão de
ordem para que o Executivo possa, no mínimo, dizer que o dinheiro se
encontra aplicado na saúde, na educação ou no pagamento das
aposentadorias dos funcionários do Estado. A nós já não interessa se
o objeto foi trocado ou não. Este Deputado não discute o "anterior",
mas quer discutir o que se está praticando nesta Casa.

Hoje, pela manhã, alguns jornais estamparam em sua página
política que esta Assembléia não vota nada. Lamentamos
profundamente. Vota-se sim. Nunca se votou tanto nestes últimos dois
anos. Peguem as notas taquigráficas dos projetos que tramitaram nas
Comissões e por este Plenário e vão ver que trabalhamos muito.
Queremos votar, mas precisamos fazê-lo de maneira coerente.

Em 1994, criaram quatro fundos. Votamos, aprovamos,
capitalizamos o Governo, e hoje, não sendo repetitivo, mas como
médico e cirurgião-geral, uno a terminologia • parlamentar à
terminologia política: "fundectomia" total e radical. E isso que este
Deputado quer deixar claro aos colegas desta Casa. Não quero
incomodá-los, mas votar.

Mas, peço a V. Exas. que entendam que, por ser Presidente da CPI
do Fundo SOMMA, cumpri com o meu dever do amanhã e quando já
não aqui estiver, terei na memória que falei desta tribuna, por ocasião
da extinção dos fundos, cumprindo o dever de Presidente de uma CPI
e também cumprindo um dever com o meu Estado.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)* - Ilustre
Deputado Rêmolo Aloise, primeiramente, quero cumprimentá-lo pelo
seu discurso oportuno, numa hora de grande responsabilidade do
Plenário desta Assembléia Legislativa, quando o Governo que não
tem governado Minas, não tem voltado suas vistas para o nosso
interior, para as grandes dificuldades que atravessam nossos
municípios, sem desenvolver uma ação de modernização do nosso
Estado como requer a nossa gente em pleno século XXI, não tem feito
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nada para tirar Minas do atraso, principalmente no que diz respeito
a saneamento - quantas e quantas cidades ainda não são providas de
água tratada de boa qualidade, e a população já reclama dessas
águas e da falta de esgotos. E um Governo que não faz nada e quer
extinguir uma fonte de financiamento para saneamento dos nossos
municípios, criada pelos Governos anteriores.

Lembro-me bem do início deste Governo, que passou dois anos
jogando pedras para trás, procurando destruir imagens de Governos
anteriores, Governos que criaram e mantiveram um fundo como o
SOMMA, alocando recursos para o desenvolvimento do saneamento
básico em nosso Estado. E agora quer simplesmente acabar com
esse Fundo. E o que nos causa mais espécie é a forma desesperada
com que o Governo quer extinguir esse Fundo e passar a mão no
dinheiro ali existente, fruto do financiamento externo do BIRD, com
finalidade especifica de financiamento para a modernização dos
nossos municípios, com o incremento do saneamento básico no
Estado. Esse desespero nos induz a fazer divagações às vezes as
mais absurdas. E um desespero. O Governo mandou no ano passado,
a esta Casa uma proposta de extinção do Fundo SOMMA e de
transferência dos seus recursos para o caixa único do Estado e todos
entendemos, à época, que era para o pagamento do 13 0 salário.
Evidentemente, que não se precisava desses recursos para o
pagamento de 130 salário, o mesmo porque ele acabou sendo pago, e
seria um crime de lesa-Estado, porque os financiamentos do BIRD -
ainda não conheço o contrato, embora esta Casa tenha procurado, e
me disseram que só chegou aqui ontem, quando a matéria já está na
ordem do dia há muito tempo - rezam que, se desviados da sua
finalidade, o vencimento do contrato se dá de imediato. E o contrato
do Estado de Minas com o BIRD é para vencer em 2008. O Estado,
para passar a mão em R$100.000.000,00 de imediato, vai ter que
pagar R$260.000.000,00, correspondentes aos US$130.000.000,00
de recursos do BIRD para financiamento de saneamento. O Governo
manda essa proposta, e a Casa a rejeita, no Colégio de Líderes. Ai
querem nos colocar um chapéu, de uma forma extremamente
deselegante, com um Deputado fiel ao Governo, Deputado Márcio
Kangussu, que tem ajudado demais o Governo nesta Casa e
apresenta um projeto de manutenção dos fundos, com uma nova
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redação e o envolvem de tal forma numa redação complexa e
gongórica para que ninguém possa perceber, numa redação
aprimoradora do projeto apresentado pelo Deputado Márcio
Kangussu. Quando esta Casa acorda, estávamos extinguindo o Fundo
e transferindo os recursos para os cofres do Governo do Estado. Essa
proposta já foi negada por esta Casa.

Vem novamente o Governo querer nos colocar esse chapéu.
Quando coloca o chapéu na Assembléia Legislativa, o está colocando
no povo mineiro, porque esta Casa não é nossa, não é de V. Exa.,
não é minha, não é do Presidente Antônio Júlio, é do povo de Minas.
Estamos tão-somente representando o povo que para cá nos mandou
como seus prepostos. A forma com que o Governo tem agido é um
desrespeito a esta Casa. Desrespeita à Casa e a V. Exa., que preside
a CPI do Fundo SOMMA. Por que faltar com o respeito com o Poder
Legislativo? Por que usar de artifícios que não engrandecem a
imagem do Poder Executivo? Por que o desespero para colocar a
mão nesse dinheiro? E desrespeitoso que, havendo uma CPI sobre o
Fundo em andamento na Casa, CPI tão bem presidida por V. Exa., se
queira extinguir o Fundo para matar a CPI. Será que o Governo
cometeu crime de responsabilidade ao passar a mão, indevidamente,
nos recursos destinados a financiamento de saneamento no Estado?
Fico a me perguntar se há alguma coisa por trás disso, nesse
desespero do Executivo, que faz com que ultrapasse os limites do
razoável e desrespeite o Poder Legislativo. Esse desrespeito comete-
se com V. Exa., que preside a Comissão, com toda a Comissão, com
todo o Poder Legislativo e com o povo de Minas. Talvez se tema que
a CPI descubra crime de responsabilidade cometido pelo Governo do
Estado. Muito obrigado pelo aparte e parabéns pelo neologismo
"fundectomia". Caiu muito bem.

O Deputado Rêmolo Aloise* - Muito obrigado por seu
pronunciamento, nobre Deputado Sebastião Navarro Vieira. Srs.
Deputados, o momento é de sacrifício para todos nós. Tive a
oportunidade de ser Vice-Líder de Governo por dois anos. Seguramos
o estribo, puxamos o carro, demos ao Governo tudo o que foi
possível.

Uma música de Martinho da Vila fala de "mulheres de todos os tipos
e de todas as cores". Também na política há políticos de todas as
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cores. O Governador Itamar Franco já teve várias passagens por
sua vida política. Se puxarmos pela memória, notaremos que já
assumiu todas as posições ideológicas e partidárias. Em determinado
momento, tem determinada ideologia; em outro, adota posicionamento
diferente. Para nós não é novidade. Entendo que também existem os
itamares da vida, de todas as cores e de todas as idades, porque a
política é dinâmica e necessita que se desempenhem diferentes
papéis.

Esta Casa, em hipótese alguma, pelo menos num item, poderá votar
a extinção dos fundos. Confesso que vou votar pela extinção. Há
necessidade de se cumprir aquilo que foi determinado pelo poder
maior, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas cumprir da
maneira que a lei determina, ou seja, onde se vai gastar programando
e objetivando aquilo que estamos entregando ao Governo Itamar
Franco. O meu questionamento é o seguinte: em que local se
encontra o dinheiro dos fundos? Devemos votar, vamos fazê-lo.
Temos vários vetos para discutir. E, no meu entendimento, alguns
vetos são mais relevantes do os que estamos discutindo hoje.

Votamos o orçamento num acordo de lideranças em que o Governo
esteve presente. E aqui chegaram mais de 22 vetos. Vamos entrar na
pauta dos vetos e encerrar essas discussões. E um ano longo de
trabalho para os Deputados e para a Assembléia, mas que pelo
menos nos deixem claro que o dinheiro existe, mas que foi objeto de
outras ações que a Casa autorizou conscientemente. Esse é o meu
posicionamento.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Deputado Rêmolo
Aloise, quero cumprimentar V. Exa. por seu pronunciamento, por seu
questionamento, que me parece fundamental. V. Exa. vem à tribuna
com a responsabilidade de um Deputado experiente, de muitas
legislaturas, para levantar uma questão que interessa a todos nós e
ao povo de Minas Gerais. A destinação que se dá ao dinheiro público
é uma questão que não pode ser camuflada. Não é possível aceitar
que o Governador golpista Itamar Franco, que convoca o Exército
contra a democracia, que está em campanha política e abandona os
interesses do Estado, tente enfiar, goela abaixo, não apenas desta
Assembléia, mas também do povo de Minas Gerais, atitudes,
decisões, sem as devidas e necessárias explicações.
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É grave o que V. Exa. questiona. É fundamental uma explicação

clara, transparente, nítida, inequívoca por parte do Governo e de seus
muitos representantes nesta Casa. O que não falta é governista nesta
Casa, governistas competentes, sérios, pessoas honradas, que têm
compromisso com a causa pública, com a democracia. Tenho certeza
de que esses nossos companheiros, que hoje compõem a base
governista de sustentação do Governo, terão um enorme prazer em
explicar isso de forma clara, transparente, sem deixar margem a
nenhuma dúvida. E uma oportunidade para eles.

O exemplo de Mário Covas mostra que política tem de ser feita com
ética, com responsabilidade, com transparência, porque político não é
sinônimo de falcatrua nem de golpismo.

Ouvi atentamente o apaite do Deputado Sebastião Costa, que,
quando fala, Minas Gerais inteira escuta. Ele tem a autoridade da sua
experiência, da sua honradez, da sua seriedade e vem corroborar o
questionamento feito por V. Exa.

Escutar essas vozes, que vêm a este Plenário estabelecer o
contraditório e cumprir o nosso dever cívico de fiscalizar o Poder
Executivo e de questioná-lo, faz parte da democracia. Só quem não
sabe disso é o Governador, que não é democrata, que não gosta de
conviver com a democracia, que por tantas vezes já desrespeitou esta
Casa, desde a primeira eleição para a Mesa diretora - desrespeita
sistemática e reiteradamente esta Casa. Não cometeria a leviandade
nem a deselegância de acusar nenhum dos prezados Deputados da
base governista de que existam ofertas de benesses disso ou daquilo

z para que tenham esse ou aquele comportamento. Pelo que conheço
de todos, sei que nenhum deles seria capaz de, por 30 dinheiros,
vender-se aos interesses do Executivo. Esta Casa é independente, O
Presidente Antônio Júlio fez sua campanha com base na
independência e na autonomia do Poder, e todos confiamos nele,
como confiamos em cada um aqui - esta é uma Casa, um Poder
independente. O Governador Itamar Franco não manda na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Não sou lacaio do Secretário
Hargreaves - ele não me diz e não determina que a Assembléia
Legislativa vá votar no dia, na hora e do jeito que ele quiser. Não
somos capachos do Governador nem do Secretário Henrique
Hargreaves. E esta Casa está dando uma demonstração de
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independência e de soberania ao não obedecer ordens do
Secretário do Governador golpista Itamar Franco; do Governador que
convoca o Exército contra a democracia, do Governador anti-social e
que não tem compromisso com o povo; que estava em Curitiba e hoje
está em São Paulo, à custa do dinheiro público, não para representar
os interesses de Minas, mas para fazer campanha para a Presidência
da República. A verdade é esta, e a verdade tem de ser dita.

Mais uma vez, digo que quero ser contraditado aqui; quero ouvir
alguém que fale em nome do Governo e que responda ao
questionamento simples, claro, transparente e objetivo feito por V.
Exa. Por que nós e o povo de Minas Gerais não temos o direito de
ouvir o que V. Exa. pediu? E muito pouco, Deputado Rêmolo Aloise.
V. Exa. é Presidente de uma comissão de inquérito! Tenho certeza de
que o Presidente Antônio Júlio e que os Deputados desta Casa não
deixaram de cumprir o seu dever cívico, o seu dever de
independência: a Assembléia Legislativa e o povo de Minas Gerais
não ficarão sem essas respostas. Confio na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais. Meus parabéns a V. Exa.

O Deputado Rêmolo Aloise* - Encerrando minhas palavras e
deixando claro que as pronunciei na condição de Presidente de uma
CPI, queria lembrar novamente aos Deputados que por esta tribuna e
por esta Casa já passaram figuras políticas que não podem ser
esquecidas. Ao adentrarmos este Plenário, temos evocada a imagem
de um homem que foi Governador do Estado e Presidente da
República e cujo fim político foi trágico: Juscelino Kubitschek. Por esta
Assembléia já passaram figuras que, com a maior dignidade,
representaram este País em todos os setores políticos.

Assim, neste momento de profunda reflexão sobre a extinção desse
Fundo, é fundamental lembrar aos colegas que devemos votar, sim,
mas sem esquecer a obrigação maior de votar com a consciência
tranqüila do dever cumprido. Sinto que esta questão de ordem não
poderia deixar de ser posta aos Deputados.

Entendo perfeitamente o que é ser Presidente, o que é ser membro
da Mesa desta Casa. Tive o imenso prazer de representá-los na Mesa
por três vezes. Entendo a posição de Presidente, uma questão de
ordem necessita de estudos, pareceres, mas tenho a certeza absoluta
de que ficará registrado neste Plenário que pelo menos uma questão,
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antes da extinção, possa ser respondida: `Onde é que esse
dinheiro se encontra?".

Finalizando, Napoleão Bonaparte derrotou o mundo. Conseguiu com
sua força, com seu exército, arrasar o mundo, mas, assim como a
águia, ao nascer, pega a sua plumagem, voa, alcança as alturas, no
momento final, retorna ao ninho e falece. Então não podemos
esquecer que os momentos passam, mas as palavras devem ser
dirigidas com cautela, com prudência, com determinação, em uma
tribuna, que é o lugar mais forte e mais sadio, onde todos os
Deputados têm o direito de se pronunciar e ser respeitados.

Agradeço ao Presidente e solicito aos Deputados: vamos votar, mas,
acima de tudo, vamos votar com o princípio basilar do nosso mandato,
das exposições dos fatos. Obrigado-

Questões de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Ocupo esta tribuna, após um comunicado

do Prefeito de Uberaba, Marcos Montes. A imprensa de todo o País
relatou o grave acidente ocorrido na BR-050, entre as cidades de
Uberaba e Uberlândia. Estamos aqui para lamentar o acidente com
uma van, que transportava estudantes, no qual 12 pessoas perderam
a vida. Segundo informações foi em decorrência do mau estado de
conservação dessa rodovia: Aliás, não é apenas essa rodovia que
está em mau estado de conservação-

Talvez não seja o momento - porque o momento é simplesmente de
pedir a Deus bênção e força para as famílias enlutadas -, mas não
poderia de deixar, mais uma vez, de protestar contra a situação das
nossas estradas, situação de abandono absoluto pelo Governo
Federal. Aquela é uma rodovia federal, mas o Governo Estadual tem
responsabilidade pelo estado das estradas de Minas. Cabe ao
Governo essa negociação.

A partir de um rompimento político e administrativo, Minas Gerais
está pagando caro pela situação em que nos encontramos. Esse fato
lamentável, que acontece na cidade de Uberaba, vem nos dar forças
para que esta Casa tome as providências, para que esta Casa possa
exigir que o Governo do Estado se relacione com o Governo Federal e
para que o povo de Minas Gerais exija que o Governo Federal pare de
ficar gastando dinheiro com coisa miúda.

Sabemos muito bem que na BR-262, que liga Belo horizonte a
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Uberaba, existe uma cidade que está construindo quatro ginásios
poliesportivos. Mas passando pela rodovia - passo nela sempre - é um
risco de morte permanente. Onde está a prioridade do gasto do
dinheiro público? Isso é falta de responsabilidade.

Portanto, essas pessoas que perderam a vida, ontem á noite, são
vitimas da corrupção. Sabemos muito bem que por trás da construção
de um ginásio poliesportivo está o dinheiro para os Deputados
Federais fazerem caixa de campanha e outros tipos de corrupção.
Nunca se viu tanta corrupção no Governo Federal. Está demonstrada
ali a incompetência desse Governo, que está deixando as nossas
estradas na situação em que se encontram. O problema é que não é
só para evitar acidentes, isso encarece o nosso produto, e o Brasil
perde competitividade

Quero finalizar a questão de ordem agradecendo ao Presidente,
lamentando o episódio e deixando as nossas condolências às famílias
enlutadas, que são vítimas, nada mais nada menos, da corrupção e
da incompetência dos Governos que aí estão. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero solicitar o
encerramento da reunião, já que, como V. Exa. pode observar, não há
quórum para a continuação dos nossos trabalhos.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, apresentei
ontem uma questão de ordem que diz respeito à matéria colocada em
pauta. V. Exa. não dividiu a reunião de hoje, e iniciamos a ordem do
dia já com a matéria em votação. Como a questão de ordem precede
a votação e V. Exa. afiançou a este Plenário que, antes de colocar a
matéria em votação, responderia á questão de ordem, esta reunião
não deveria ter acontecido.

Faço coro com o Deputado João Leite e peço a V. Exa. que encerre
uma reunião que não deveria ter sido iniciada antes de V. Exa.
responder à questão de ordem que precede a votação da matéria.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira que, conforme informamos ontem, a sua questão de
ordem será respondida no início da votação do projeto. Estamos
apenas discutindo o requerimento do Deputado Antônio Andrade.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, é regimental
e faz parte da cultura desta Casa que o acessório acompanhe o
principal. Estamos votando um requerimento relativo à votação dessa
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matéria. Acho que não há distinção entre a votação de um
requerimento e a votação da matéria.

O Sr. Presidente - A Presidência informa novamente ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira que dará ciência da decisão no início da
votação do projeto de lei. A Presidência poderia responder em
qualquer momento, conforme era feito pelos outros Presidentes, que,
quando havia questão de ordem de relevância, jamais as respondiam.
Mas esta Presidência, atendendo à solicitação do Deputado Sebastião
Navarro Vieira e acabando com essa tradição da Casa de não
responder às matérias importantes, dará a resposta no início da
votação do projeto de lei. Tendo em vista a importância da matéria em
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados, para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados, que,

somados aos 14 que estão em reunião nas comissões, perfazem o
total de 46 presentes. Há, portanto, quórum para a continuação dos
trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Andrade, em

que solicita seja mantida a preferência regimental na apreciação da
matéria em pauta. Em votação, o requerimento. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas que ocupam as galerias, estamos encaminhando um
requerimento apresentado pelo Líder do Governo nesta Casa,
Deputado Antônio Andrade: (- Lê:)

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, o Deputado que este subscreve, na forma regimental,
requer a V. Exa. seja mantida a preferência regimental da pauta da
presente reunião".

Logicamente, queremos encaminhar de forma contrária a esse
requerimento, uma vez que o próprio Regimento Interno prevê que,
havendo o desejo, a premência, ou a necessidade de se votar
preferencialmente determinada matéria - e a pauta de votação está
bastante extensa -' cada Deputado pode apresentar um requerimento
solicitando a inversão da pauta, a preferência pela votação de
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determinada matéria, etc.

Mas o que quer o Líder do Governo com essa medida? Ele quer
votar a matéria do SOMMA sem discussão, a toque de caixa, apesar
de saber que, pela lógica, deveríamos esperar a conclusão dos
trabalhos da CPI, que trata especificamente desse assunto. Veja,
Deputado Adelmo, uma CPI é instalada para investigar possíveis
irregularidades. Uma vez identificadas essas irregularidades, a
Assembléia propõe ações corretivas, encaminha ao Ministério Público,
quando for o caso, ou apresenta proposições de lei para corrigir os
desvios ocorridos. Mas não. O Governo quer votar, através do
requerimento de seu Líder, a toque de caixa, para atender a que
interesses? Será que esse Governo teme que a CPI encontre
questões comprometedoras que atrapalhem a votação desse projeto?
O próprio Colégio de Lideres já deliberou pela prorrogação dos
trabalhos daquela CPI, a pedido do Deputado Rémolo Aloise, que é o
seu Presidente. Segundo ele, existem casos graves e é necessário
mais tempo para a conclusão dos trabalhos.

Então, não estou entendendo por que isso está acontecendo. Esse
Governo se diz ético, moral, mas tem tantos casos de desvios, de
corrupção. Poderíamos citar aqui os casos da dengue, do DER, da
FHEMIG, da loteria, da FUNED, da PRODEMGE ... uma série de
suspeitas. A cada dia surge um. E qual é a prática do Governo?
Normalmente, ele corta a cabeça daquele que menos o incomoda e
faz uma cortina de fumaça para parecer que resolveu todo o
problema. Nós, como Deputados, como representantes legítimos do
povo, tempos de cumprir o nosso papel e trazer para a sociedade a
verdade dos fatos. Por isso, não existe lógica em votarmos esse
projeto, agora, de afogadilho.

Teríamos de esperar, necessariamente, a conclusão da CPI do
SOMMA. Ai, sim, faríamos proposições corretivas, encaminhando ao
Ministério Público para que fossem tomadas providências, se for o
caso. Mas não pode ser assim, porque o Governo tem pressa de
votar. Ele precisa explicar para esta Casa o que fez com os 102
milhões dos títulos que vendeu, que tinha de compor o patrimônio
líquido do Fundo SOMMA e que não compôs. Ele tinha de explicar
onde estão esses recursos.

Quando o Líder propõe a preferência regimental da pauta desta
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reunião, está querendo dizer: votem rápido para resolver um
problema que este Governo já criou. O Governo quer pegar esses
R$500.000.000,00. Deputado Amilcar Martins, é mais de meio bilhão
para saneamento básico, infra-estrutura em um Estado onde as
pessoas estão morrendo de uma doença que já havia sido
praticamente extinta, que é a febre amarela. Exatamente em um
momento em que aparece uma epidemia de febre amarela, faltam
saneamento básico e cuidados sanitários, o Governo diz: queremos
pegar esses R$548.000.000,00 e colocá-los no caixa único para
resolver seus problemas de caixa, porque não conseguiu resolvê-los.
Aquele débito que ele disse que era do Governo anterior, aumentou
um pouco mais. Ele foi para a televisão dizer que havia resolvido os
problemas de finanças do Estado e apresenta um balanço com um
bilhão e quase trezentos milhões de déficit Não mudou nada, piorou
um pouco e ainda gastou quase meio milhão para dizer para o Brasil
inteiro que tinha resolvido o problema de caixa do Estado.

Quando o Líder pede que seja votado dessa maneira, de afogadilho,
não podemos concordar, porque queremos estabelecer o debate,
trazer tudo aquilo que está escondido na intenção do Governo quando
pede que se vote com pressa.

O Líder do Governo deve ter feito outros requerimentos para tentar
calar a Oposição, mas não vai conseguir, porque o Regimento Interno
desta Casa nos garante esse direito, que exigimos. Queremos cumprir
nosso papel de denunciar, para que a sociedade saiba o prejuízo que
terá se esse projeto for aprovado da forma que quer o Governo de
Minas. Nem sei se podemos chamá-lo de Governo, estaria muito mais
para desgoverno, mas de qualquer maneira, institucional mente, é
Governo.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estamos observando

que no Plenário já não há Deputados para continuar a votação. Contei
apenas 12 Deputados presentes. Pedimos a V Exa. que encerre a
reunião por falta de quórum.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Solicito recomposição de quórum,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para a
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recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados, que,

somados aos 10 em comissões, perfazem o total de 43 presentes. Há,
portanto, quórum para a continuação dos nossos trabalhos. Com  a
palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado
João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada
Elaine Matozinhos, público nas galerias, estamos nesta tribuna para
encaminhar a votação do requerimento do nobre Líder do Governo,
Deputado Antônio Andrade, também relator do projeto discutido.
Coerentemente, o Deputado Antônio Andrade requer a manutenção
da pauta desta reunião. Esse requerimento é muito parecido com o
anterior, que também solicitava a votação pelo processo simbólico.
Penso que guarda coerência com a tramitação desse projeto, que se
assemelha a outros que vieram deste Governo à Assembléia
Legislativa. Sempre vem no final do ano, ao apagar das luzes, como
foi aquele "boeing" das taxas, que combatemos aqui no Plenário, com
muita força. De alguma forma, pudemos mostrar à população de
Minas Gerais o descalabro daquelas taxas que penalizavam a
agropecuária e o cidadão de Minas Gerais.

Esse projeto veio no final do ano, no apagar das luzes. A princípio,
tinha uma intenção. Ele foi usado, de alguma for-ma, para ludibriar o
Plenário da Assembléia Legislativa. Aquele episódio foi lamentável.
Esse projeto tramita na Assembléia Legislativa com tudo isso que
estamos relatando e com essa pressa do Governo de votar dessa
maneira. Ontem, às 18h30min, é que a Assembléia Legislativa teve
vistas desse contrato do Governo do Estado com o BIRD. Até àquele
momento, ninguém tinha conhecimento do contrato. Não sei, a
situação pode até ser outra. Os Deputados da Oposição não
conheciam o contrato. Não sei se os Deputados da base do Governo
votaram esse projeto conhecendo o contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o BIRD. Até este momento não conseguimos
desvendar tudo o que está nesse contrato denso, com muitas
cláusulas. Ainda não temos conhecimento de todo o seu teor. Imagino
que a base do Governo também não tenha. Então, o Plenário da
Assembléia Legislativa não têm subsídios para votar uma matéria tão
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importante.

Não vimos a segunda parte do requerimento de ontem, que
solicitava a votação pelo processo simbólico. Ora, é um absurdo votar
simbolicamente sem conhecer os contratos, sem um debate
aprofundado no Plenário da Assembléia Legislativa da extinção do
Fundo SOMMA. Como Deputado, tenho a oportunidade de percorrer o
Estado e conhecer os benefícios que o Fundo SOMMA tem levado a
diversos municípios. A população de Minas Gerais foi beneficiada com
esses recursos. Agora, vem o Governo e pretende que essa matéria
seja votada dessa maneira, nessa velocidade e sem debate. Não
podemos votar simbolicamente a extinção do Fundo SOMMA, em que
a Assembléia Legislativa se debruçou, que foi - discutido até à
aprovação , em 1994. É isso que o Governo quer. E isso que quer o
Secretário Henrique Hargreaves, de quem ouvi dizer, numa entrevista,
que, quando quiser, vai voltar à Assembléia. Não estou a serviço do
Sr. Hargreaves. Ele não manda em mim, não dá ordens no mandato
que o povo de Minas Gerais me confiou, não faz a minha cabeça e
não manda no meu voto. Votarei de acordo com o que penso ser, não
com o interesse do Governo, do Governador Itamar ou do Sr.
Hargreaves, mas com o melhor para a população do Estado. Extinguir
simbolicamente os fundos que a Assembléia Legislativa já discutiu é
um escárnio, é um desprezo pela população de Minas Gerais, é um
desprezo pelos 400 mil cidadãos de Belo Horizonte que não têm
saneamento básico e vivem nas vilas e nas favelas sem água e sem
coleta de esgoto. É um escárnio votarmos dessa maneira. É
inaceitável que a Assembléia Legislativa se dobre a essa ordem do

' Palácio da Liberdade e do Sr. Hargreaves de votarmos dessa
maneira, simbolicamente, sem uma profunda discussão sobre a
situação. E lamentável. E não podemos aceitar isso.

Quero parabenizar a atitude de várias Lideranças que estão de pé e
: não aceitam, sem uma discussão mais profunda, a extinção desse

Fundo, que o Governo faz a Assembléia Legislativa engolir em regime
de urgência. Ora, o que esperamos da Casa? Que rejeite o pedido de
urgência e chame a sociedade e os 853 municípios que têm a

j expectativa de ser atendidos por esses fundos. Principalmente no
grave momento por que passa Minas Gerais, com a volta de endemias
que já julgávamos banidas do cenário do Estado, como a febre
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amarela e a dengue. Nossa população está sofrendo tudo isso, e o
Governo pretende que votemos simbolicamente justamente os fundos
que tratam dessa questão. Espero que a Assembléia Legislativa diga
"não", derrube a urgência desse projeto, que possamos discutir, que
possamos reunir as bancadas, a sociedade civil, os municípios e os
Prefeitos, para discutirmos a destinação de mais de 500 milhões - é
do que estamos tratando. E vamos votar simbolicamente? E
inaceitável.

Por isso, Presidente, precisamos derrubar, na Assembléia
Legislativa, esse pedido de urgência; precisamos de quórum
qualificado; precisamos chamar a população para discutir esse golpe
que será dado contra os municípios pobres, contra a população pobre,
porque esse recurso irá para o caixa único do Estado, e ninguém o
verá mais. Por isso, solicitamos, Presidente, que seja derrubado esse
pedido de urgência, derrubado esse encaminhamento dado pelo Líder
do Governo. Por fim, solicitamos o encerramento de plano desta
reunião, pois não há quórum qualificado para votar matéria tão
importante como esta. A Assembléia Legislativa tem de estar com o
seu melhor quórum, com quórum qualificado, para discutir o destino e
a situação da população mais carente de nosso Estado, carente
mesmo do saneamento básico, que agora lhe é negado por este
Governo que ainda pretende obter o apoio da Assembléia Legislativa.
Que a Assembléia lhe diga "não"!

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito o encerramento da

reunião, para que em outro momento, com quórum qualificado,
possamos dar uma reposta ao Sr. Hargreaves e ao Palácio da
Liberdade: estamos do lado do povo.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há quórum
para a continuação dos trabalhos. Com  a palavra, para encaminhar a
votação do requerimento, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Deputados
integrantes da Mesa Diretora, parlamentares em Plenário, senhoras e
senhores que nos assistem pela TV Assembléia, senhores da
imprensa, para mim, é muito interessante vir a esta tribuna nesta
manhã, mesmo porque não era esse o nosso objetivo, e tudo fizemos
para não ser necessário usarmos desse instrumento regimental. Era
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nosso desejo ter encontrado uma solução para o impasse que
agora norteia o nosso estado de Oposição e daqueles que estão na
Situação.
Aproveito este momento para lembrar a V. Exa. que a sua

assessoria acabou de informar-me que este requerimento, embora a
sua essência tenha o espírito de contrariar um outro de minha autoria,
reconheço que este foi apresentado primeiro. Caso contrário, estaria
aqui para levantar uma questão de ordem, considerando que o
requerimento que apresentei é exatamente o inverso do que este
deseja.

Com este requerimento, o combativo Líder do Governo quer, claro,
cumprindo determinação governamental, impedir que a Oposição
exerça aqui o papel preponderante de mostrar à opinião pública de
Minas Gerais, de mostrar ao Estado de Minas que, com o passar do
tempo, com a concentração econômica em algumas cidades, com a
política governamental voltada para os centros urbanos, se
transformou, como de resto quase todo o Brasil, num país de urbanos.

Hoje, temos 72% da população morando nas grandes, médias e
pequenas cidades de Minas Gerais. Essa abordagem é para mostrar
àqueles que nos ouvem no Plenário e nos assistem através da TV
Assembléia que o que estamos fazendo não é oposição pura e
simplesmente, estamos demonstrando consciência de que desses
72% de mineiros que moram nos núcleos urbanos, grande parte deles
não tem água, não tem esgoto e não tem ruas pavimentadas.

Quero lembrar que, quando se constitui uma CPI, ela deixa de ser o
instrumento daqueles que a compõem para passar a ser o órgão, o
braço, a voz, o instrumento do Poder Legislativo. Essa CPI instalada
com o apoio do Colégio de Líderes desta Casa teve a sua vigência

j prorrogada por alguns dias e ainda não concluiu seus trabalhos. Por
essa razão, entendemos que, enquanto a CPI não tiver concluído seu
trabalho, se forem extintos os fundos, estaremos eliminando a
possibilidade de qualquer punição de culpados.

Estamos extinguindo o objeto que deu origem à investigação. Seria,
na linguagem jurídica, como extinguir o inquérito policial, antes mesmo

j do relatório final. Por isso, estamos fazendo um apelo ao Presidente
desta Casa, como fiz ontem no Colégio de Lideres, mas não tive
grande ressonância. Quando lembrei que seria prudente à Assembléia
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Legislativa, e quero lembrar isso à opinião pública de Minas Gerais,
não somos nós que não queremos votar, é o Governo que insiste em
aprovar, em regime de urgência, a extinção de fundos que ainda estão
sendo objeto de investigação. Nós estamos querendo votar. Ontem,
no Colégio de Líderes, falei ao Presidente se seria possível consultar
o Sr. Governador, para que concordasse com a retirada do regime de
urgência e permitisse que a CPI concluísse os trabalhos, déssemos
seqüência ao restante dos projetos e vetos que estão na pauta, e a
partir daí a Assembléia Legislativa estaria cumprindo o seu papel
preponderante, que é o de votar, e o Governo, naturalmente, com a
base sólida que tem, poderia noutro momento aprovar a extinção dos
fundos. Mas não recebi nenhum aceno nesse sentido.

O que acontece é que o Governo insiste em extinguir os fundos
antes mesmo de votar outros projetos. E pergunto: como fica a política
de saneamento no Estado? Como ficam os municípios, os bairros, as
grandes favelas, que não têm sequer rede de esgoto, algumas nem
mesmo água tratada?

Como disse e repito, a concentração econômica e as indústrias
direcionadas para algumas regiões do Estado transformaram Minas,
um Estado de grande população rural em outros tempos, num Estado,
como de resto grande parte do Brasil, de grande população de
urbanos.

Quando se trata de um fundo da importância desse, o que queremos
não é retardar a votação, mas apenas adiá-la por alguns dias. Por que
não retirar o regime de urgência e votar as outras matérias da pauta?
Terminados os trabalhos da CPI e concluído o seu relatório, tenho
certeza de que a opinião pública dos municípios diretamente ligados
às questões apuradas pela CPI terá interesse direto em ver concluído
o que ali se propôs fazer. O que querem fazer, aprovando a extinção
dos fundos, é, de fato, extinguir a punibilidade de alguma pessoa
envolvida em desmandos dos recursos do SOMMA.

Volto a apelar à consciência cívica dos parlamentares da base de
apoio do Governo. Vamos fazer um trabalho de conscientização com
o responsável Líder do Governo, para que ele, como porta-voz da
Maioria desta Casa, possa interceder junto a S. Exa. e aos órgãos de
Governo, para permitir que a Assembléia trilhe o seu caminho natural,
permitindo que a conclusão da CPI nos dê inspiração, convicção e
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tranqüilidade para votar ou não a extinção desses fundos.

Quero também, Sr. Presidente, na oportunidade em que estão
presentes os Deputados Anderson Adauto e Kemil Kumaira, dois ex-
Presidentes desta Casa, prestar as nossas homenagens a eles. E, ao
concluir, repetir que é preciso ter consciência do que vamos fazer.
Não basta querer extinguir um fundo antes mesmo de concluir as
devidas apurações. E isso que queremos. Desejamos o apoio da
opinião pública de Minas Gerais, queremos ter oportunidade de,
retirado o regime de urgência dessa matéria, ouvir setores
diretamente interessados - entre eles o Deputado Fábio Avelar - que
conhecem como poucos as questões de saneamento básico e outras
fundamentais. Diria que o saneamento é a base para a saúde, para a
educação ambiental e para muitas outras virtudes.

Quéstões de Ordem
O Deputado Sebastião Costa - Quero relembrar a V. Exa., Sr.

Presidente, que, apesar do empenho e do sacrifício de alguns
Deputados da base de Governo, do Líder do Governo e até de V.
Exa., continuamos sem o número necessário de Deputados em
Plenário. E fica aqui a minha dúvida regimental: "Como, no processo
de votação, podem ser contadas também pessoas que estão nas
comissões se o voto é dado em Plenário?". A não ser que, com a
modernidade, fosse permitido votar onde se está, mas ai o Plenário
perderia a sua importância maior.

E por isso, Sr. Presidente, que solicito a V. Exa., como pessoa justa
e equilibrada em suas decisões, que determine de plano o
encerramento da reunião, para permitir que, na parte da tarde, num
processo de reflexão ainda maior, todos possamos nos conscientizar
da importância do saneamento, da urbanização e da qualidade de
vida para a população carente dos nossos municípios.

O Deputado Márcio Cunha - Recomposição de quórum, Sr.
;	Presidente.

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 Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados, que,

?	somados aos 9 em comissões, perfazem o total de 43 presentes. 1-lá,
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portanto, quórum para continuação dos trabalhos. Com  a palavra,
para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Hely
Tarqüinio.

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos na tribuna para, mais uma vez apreciar o requerimento do
ilustre Líder do Governo nesta Casa, Deputado Antônio Andrade. Na
forma regimental, ele requer ao Presidente que seja mantida a
preferência da pauta desta reunião. Como eu disse ontem,
entendemos a pressa do Governo. Ele tem urgência em resolver o
problema do SOMMA. A Lei de Responsabilidade Fiscal será um
marco na administração deste País. Ela estabelece que o Estado não
pode conceder, diretamente, empréstimos aos municípios. O Governo
não pode favorecer alguns municípios porque o atendimento político-
partidário no Brasil, principalmente em épocas eleitorais, acontece
com maior freqüência. Em face disso, temos uma posição em nossa
bancada.

O Governador pediu muita urgência na aprovação dessa matéria.
Em face disso, raciocinamos de duas formas: primeiro, que isso se
deu realmente para cumprir a determinação da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Em seguida, remete-nos a uma posição de
precaução, porque já foi iniciado o processo eleitoral para as próximas
eleições. Como haverá eleições, logicamente o Governo precisa
honrar seus compromissos. Mas, sobretudo, ele tem necessidade de
fazer caixa para a próxima campanha eleitoral, não apenas no Estado,
porque o Governador pretende a Presidência da República. Então,
precisamos pensar como vamos trabalhar, porque ainda não temos
uma lei eleitoral bastante clara quanto aos gastos de campanha.

Como no Brasil a cultura do jeitinho brasileiro é cada vez mais
praticada, no aspecto formal da contabilidade pública, nada aparece.
Mas do lado informal, do lado da esperteza, muitas vezes se faz caixa
com o dinheiro do povo. Não estamos dizendo que isso vá acontecer,
mas temos que tomar todo o cuidado, como poder fiscalizador. E
nessa vertente fiscalizadora do Poder Legislativo que quero reafirmar
a importância deste Poder. Ele tem evoluído de oito anos para cá,
principalmente a partir das reformas ocorridas no Governo Fernando
Henrique. Hoje, vivemos incontestavelmente em um Estado
democrático de direito. Vivemos em um ambiente de democracia, de
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liberdade. Por isso mesmo, temos uma grande responsabilidade
como Poder fiscalizador. O Poder Legislativo é muito importante nesta
hora.

Temos de refletir bastante, ao decidirmos votar este, projeto em
regime de urgência. O Sr. Governador solicitou regime de urgência,
que foi aceito. Foi levantada uma questão de ordem do PFL, pelo
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que será respondida antes da
votação desse projeto, exatamente para não atropelar a análise da
extinção do Fundo SOMMA.

Como disse o relator nesta manhã e como já estamos sabendo
pelos consultores, se pesquisarmos o Fundo SOMMA, não só ele,
mas também os outros que estão agregados, somam-se mais de
R$500.000.000,00. Temos de analisar bem, porque, segundo o
relator, que está estudando profundamente essa proposta, estribado
nas informações do próprio Governo, de seus órgãos administrativos,
a parte contábil desse Fundo, o mapa dos gastos e dos destinos do
dinheiro encontram-se bastante nebulosos, não se chega à conclusão
de que se prestaram contas devidamente desse Fundo.

Até que a CPI conclua seus trabalhos, não temos condições
técnicas nem contábeis para entender os dispositivos do contrato que
regem o Fundo SOMMA, pois não temos condições técnicas de
conhecer todos os contratos. Se isso está nebuloso, se não temos a
visibilidade real do Fundo SOMMA no momento atual, como vamos
votar essa extinção sem terminar uma CPI que se instalou exatamente
para conhecer as mazelas e incorreções que houve?

Não se precisa argumentar melhor por que já se evidenciam as
U
	premissas maior e menor e também a conclusão expressa pela

incoerência da urgência solicitada.
Diante desse impasse, o que seria de bom juízo para esse Poder

adotar, neste momento, é aguardar o relatório final do Fundo SOMMA
para depois transferir todos os recursos dele e dos outros fundos,
como foi proposto, para o BDMG como gestor.

O BDMG é um órgão técnico, todos sabemos, em que pese a muitas
vezes ser Diretor indicado pelo Governador do Estado. Não estamos
preocupados com isso, pois sabemos que esses recursos serão
geridos com probidade.

Devemos remontar ao passado. Esta Casa, muitas vezes,
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contrariando o Regimento Interno ou a proposta de muitos partidos,
geralmente de Oposição, recusa-se, num primeiro momento, a votar
em regime de urgência matérias que não estão bem- esclarecidas.
Mas, por circunstâncias da pressão de um governo presidencialista,
vota-se de afogadilho. Fazemos um apelo para que este Plenário
reflita bastante sobre sua responsabilidade e o que está assumindo.

No momento, nós, da Bancada da Oposição, não estamos dispostos
a votar o Fundo SOMMA, até que tenhamos o relatório final da CPI.

Questões de Ordem
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, tendo em vista a

presença de poucos Deputados em Plenário, peço a V. Exa. que
encerre a reunião.

O Deputado Márcio Cunha - Solicito a recomposição de quórum,
ilustre Presidente-

0 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 30 Deputados, que,

somados aos 9 em comissões, perfazem o total de 39 presentes,
número suficiente para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, o
Deputado Kemil Kumaira. Na sua ausência, com a palavra, a
Deputada Mária Olivia. Na sua ausência, com a palavra, o Deputado
Mauri Torres.

Questão de Ordem
O Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidente, acolhendo o

chamamento de V. Exa., corri rapidamente para estar aqui e ocupar a
tribuna. Peço a V. Exa. que considere o meu ingresso, ainda a tempo
de ocupara tribuna.

O Sr. Presidente - Como V. Exa. não estava presente no momento
da chamada, terá todo o tempo necessário assim que encerrarmos a
chamada dos Deputados inscritos.

O Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidente, estava presente porque
cheguei na hora em que V. Exa. ainda não havia anunciado a minha
ausência. Solicito que reveja a minha posição, já que V. Exa. não tem
nada a perder em considerar a minha presença neste momento em
Plenário. Como democrata que é e em consideração ao trabalho que
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temos efetuado nesta Casa ao longo dos quase 30 anos de vida
pública, acho que mereço a sua consideração para que possa ocupar
a tribuna, como é do meu desejo e é o compromisso que tenho com o
meu partido.

O Sr. Presidente - V. Exa. tem toda a compreensão desta
Presidência, mas falará depois de chamarmos os outros Deputados
inscritos na sua frente. Com a palavra, para encaminhar a votação do
requerimento, o Deputado Mauro Lobo.

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, sempre temos ouvido
uma indagação: o que está havendo com o andamento desse projeto,
que extingue o SOMMA e outros fundos e transfere esses recursos
para a conta única do Tesouro, parcelando para a capitalização do
BDMG?

Já há algum tempo temos acompanhado a gestão dos diversos
fundos que são geridos pelo Governo do Estado. O Governo, usando
até uma prerrogativa legal, vai transferir os recursos desses fundos
para a sua conta única.

Há dois anos tivemos uma CPI denominada CPI para Verificar os
Possíveis Desvios dos Fundos. Estávamos no inicio deste Governo, e
havia um sentimento da Situação de atacar o Governo anterior.
Estavam à procura de desvios. Por isso, ela foi denominada assim.

Participei dessa CPI, representando nosso partido, e o que vi ali não
foi uma vontade de apurar, mas uma denúncia vazia. Há dois anos,
recebemos a visita de várias autoridades do Governo, que vinham
criticar o Governo anterior por ter-se utilizado dos recursos de
diversos fundos, encaminhando-os para a conta única.

O então Secretário do Planejamento disse, em certo momento, com
relação aos recursos de fundos administrados pelo BDMG: "Foi
constatada pela auditoria solicitada uma perda de R$27.000.000,00
em razão da transferência dos recursos financeiros das contas
especificas dos fundos administrados pelo BDMG para o caixa ou
conta única do Estado, uma vez que os recursos passaram a não ser
aplicados e remunerados. O BDMG enfrentou dificuldades junto aos
tomadores de recursos em razão do não-cumprimento dos
cronogramas contratados. No total, foram retirados das contas desses
fundos R$133.582.000,00. Como em 31112198 o caixa único
apresentava um saldo de R$ 19.000.000,00, verifica-se que os
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recursos vinculados foram utilizados para fins diversos dos
previstos em lei". Essa é a afirmação do Secretário do Planejamento à
época. Mas, quando reclama que o Estado não remunerou os fundos,
esqueceu-se de avaliar que o fundo é do próprio Estado. E seria muito
interessante o Estado remunerar a si mesmo, por ter tomado
emprestado aquele recurso.

Bem, no relatório dessa CPI, há vários outros depoimentos seguindo
a mesma linha de crítica ao Governo anterior. Aquela época, eu já
dizia que o atual Governo estava fazendo a mesma coisa, está
seguindo a mesma orientação, e é legal. E claro que diversos
programas podem ser prejudicados, se o recurso não estiver
disponível, mas afirmar que seria um desvio era um absurdo. Tanto é
que essa CPI caiu no vazio, e não se conseguiu chegar a um
conclusão a não ser àquela totalmente direcionada para que se
atacasse a pessoa do então Governador Eduardo Azeredo.

Mas neste Governo, vimos o Estado utilizar-se cada vez mais desse
expediente - levar mais recursos para o Tesouro, para facilitar o seu
fluxo de caixa. Mas quando, com essa proposta de extinção de fundo,
o próprio Estado dele retirou R$102.000.000,00 no dia 28 de
dezembro, por meio das vendas de títulos federais, vem dizer que até
concorda que uma parte seja para o aumento do capital do BDMG. Só
que é uma parte relativamente pequena, e, mais ainda, o Substitutivo
no 7 não prevê uma data fechada, mas liberações semestrais futuras.
E com isso que não concordamos. Se realmente queremos aproveitar
a extinção do fundo para fortalecer o BDMG, o que é o fortalecimento
da economia de Minas, não será dessa forma. Não é assim que
vamos conseguir atingir esse objetivo. E por isso que queremos
discutir esse projeto mais a fundo, exatamente para encontrar um
caminho que permitisse ao Estado capitalizar o Banco de
Desenvolvimento, mas num prazo mais curto e em volumes maiores,
porque o Banco precisa dessa capitalização. Caso contrário, não
poderá cumprir os objetivos para os quais foi criado.

Questão de Ordem
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, nota-se a ausência de

vários Deputados em Plenário. Solicito a V. Exa. que encerre esta
reunião.	 -

0 Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Tendo em vista a
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importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita
ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para a
recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Rémolo Aloise) - (- Faz a chamada).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados; há 7

Deputados em reuniões de comissões, perfazendo 40 Deputados. Há,
portanto, quórum para a continuação dos nossos trabalhos. Com a
palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado
Amilcar Martins.

O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
continuamos nessa trincheira cívica, em defesa dos interesses de
Minas. A Oposição, nesta Casa, não abre mão dos seus direitos; a
Oposição, nesta Casa, não abre mão de estabelecer, como prevê o
funcionamento da democracia, o contraditório e de denunciar ao povo
de Minas Gerais o que acontece nos porões de um Governo corrupto,
o que acontece na calada da noite, num Governo que não assumiu as
suas funções, não honrou o mandato para o qual foi eleito, nem, ao
menos, fica em Minas Gerais. Quantos dias o Governador golpista
Itamar Franco permaneceu fora de Minas Gerais? Quantos dias? Esta
é a pergunta que deixo no ar, para que os mineiros respondam.
Quantos dias ele ficou no Hotel Glória, no Rio de Janeiro? Quanto
dias ele ficou em São Paulo? Quantos dias ele ficou no aroad show"?
Todos os mineiros se lembram dos seus dois primeiros anos de
Governo. Ele dizia que iria fazer um 'road show". Quantos dias à custa
do dinheiro do contribuinte mineiro, à custa do povo sacrificado de
Minas Gerais? O Governador Itamar Franco montou um circo de
cavalinhos, exercendo um papel peculiar nesse circo, um papel que,
em respeito à dignidade do cargo, não posso nominar neste momento.
Quantos dias? Quanto tempo? Quanto custou para o povo de Minas
Gerais a obsessão do Governador em querer voltar a ser Presidente
da República?

Agora estamos em grandes dificuldades, dificuldades de toda a
natureza, dificuldades de natureza econômica por culpa desse mesmo
Governo, que afastou investidores, não cuidou de atrair novos
investimentos para Minas, prejudicou tanto os interesses do povo, da
economia de Minas Gerais. Estamos em um momento de dificuldades,
de apreensão para o povo e para o Governo de Minas Gerais.
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Entretanto, mostrando uma insensibilidade difícil de se encontrar
na vida pública, o Governador Itamar Franco prefere anunciar sua
preferência e filiação partidária, anunciar sua decisão de se
candidatar, no final do ano que vem, a Presidente da República e
prefere sair, mais uma vez, em caravana, pelo Estado, à custa do
dinheiro do povo de Minas Gerais. Ele prefere passear, fazer
proselitismo político, insultar as pessoas, desrespeitá-las e, mais
grave agora, desrespeitar as instituições brasileiras, quando faz uma
convocação às forças mais retrógradas deste País, às forças que ele
diz, mas ninguém acredita que ele combateu no momento da ditadura.
Ele convoca essas mesmas forças, desrespeitando as instituições que
são encarregadas de fiscalizar o Poder Executivo, desrespeitando o
Ministério Público, desrespeitando todas as instituições, como um
golpista que é, inimigo da democracia. Ninguém mais poderá chamar
o Governador Itamar Franco de democrata. Ele já tinha mostrado,
várias vezes, em relação a esta Casa, que não sabe respeitar a
autonomia de outros Poderes. Agora mostra, mais uma vez, a sua
disposição de desrespeitar as instituições: tem a coragem de, em
público, chamar a intervenção das Forças Armadas em uma
manifestação de natureza golpista. Depois, tenta recuar, mas o povo
não é bobo. Nós sabemos.

Eu sei e os brasileiros sabem que o Governador Mário Covas
combateu a ditadura e pagou por isso. Ele pagou com a perda do
mandato e com a prisão. O Presidente Fernando Henrique Cardoso
combateu a ditadura e pagou com a prisão também.

Deputado, V. Exa. sabe, melhor do que eu, que, nesta fase, não são
permitidos apartes. Gostaria de lhe conceder o aparte, mas V. Exa.
terá muitas oportunidades de fazê-lo hoje, à tarde, à noite, de
madrugada, de fazer a defesa do seu Governador, de um Governador
golpista. Certamente, é isso que V. Exa. quer fazer, mas não poderá
fazê-lo agora, porque o Regimento não me permite. V. Exa. terá
muitas oportunidades de defender este Governador, que já
manifestou, por várias vezes, apreço por sua pessoa, por sua família.
Ainda assim, não lhe posso conceder este aparte.

Não queremos fazer como o Governo, que quer empurrar suas
decisões, goela abaixo, á população de Minas Gerais e a esta Casa.
Nós, da Oposição, somos democratas. 0 Governador Itamar Franco
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hoje convoca as forças de extrema-direita, as forças mais
conservadoras, mais retrógradas do Brasil, na tentativa de obter apoio
à esquerda e à direita, na sua indefinição política.

Mas isso não é novidade, porque ele já passou pelo espectro político
de todos os partidos. Foi Vice-Presidente de CoIlor de Meio. Esse é o
seu maior galardão em sua trajetória política. Graças a isso, chegou,
de uma forma indireta, pelas portas do fundo, à Presidência da
República Assim, virou Presidente da República.

Este Governador, que foi Vice de ColIor de Meio, agora convoca as
Forças Armadas, convoca as forças de extrema-direita. Ele fala para
antigos oficiais da reserva, que representam o que existe de mais
retrógrado, mais atrasado, mais fascista neste País. Este Governador,
que se diz democrata, diz que combateu a ditadura, tenta nos
enganar.

Posso dizer, e meus companheiros são testemunhas disso, que
combati a ditadura. Fui preso, fui processado, paguei o preço por
combater a ditadura. Qual foi o preço pago pelo Governador itamar
Franco? O Governador gosta, sim, de convocar as forças de extrema-
direita, em desrespeito às instituições.

Sr. Presidente, vejo que a maioria dos Deputados já não se encontra
em Plenário; gostaria de falar para um Plenário cheio, pleno, repleto
de Deputados, para que possam ouvir o que a Oposição tem a dizer
sobre o que está em pauta, tem a dizer sobre este Governador, que,
num momento de crise da saúde pública de Minas Gerais, fica com
medo da febre amarela. Deve ser por isso que saiu de Minas, está em
Curitiba e São Paulo. Nós, o povo de Minas Gerais, estamos aqui. O
povo de Minas Gerais não fugiu. O Governador não precisa se
acovardar tanto. Não há razão para esse temor excessivo

Ele deveria estar solidário com o povo, em vez de estar fazendo
proselitismo político, campanha política, desrespeitando as

;	instituições. Ele deveria estar junto do povo, solidário, tomando
providências para que a febre amarela pare de vitimar a população

& pobre do nosso Estado. Era isso que ele deveria estar fazendo. No
entanto, está passando alguns dias em São Paulo, articulando-se com
um grande democrata: Quércia. Está se articulando com as forças
retrógradas do nosso País

O Sr-Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do
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requerimento, o Deputado Antônio Carlos Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, prezados
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, ao fazer o
encaminhamento do projeto de lei que propõe a extinção do SOMMA,
gostaria de trazer à Casa uma discussão mais direta, mais objetiva,
mais clara, mais transparente. Tenho visto, por parte de alguns
parlamentares da base governista, que o debate não tem sido
verdadeiro. São ditas coisas que não correspondem à verdade nem à
intenção do Governo. O grande debate está na proposta de extinção
do Fundo SOMMA e de outros fundos. Com  isso acabam os
programas, e o dinheiro todo vai para o Tesouro. Essa conversa de
que tal extinção visa atender â Lei de Responsabilidade Fiscal -
concordamos que existe essa exigência - e de que os recursos para a
continuação do programa estariam assegurados é mentira.

Com base na lei complementar existente, sabemos que os recursos
irão, automaticamente, para o Tesouro. Não se garante programa
nenhum. Tudo é conversa. E vamos falar a verdade: esse dinheiro já
não existe, foi gasto pelo Governo e é por isso que ele está
precisando de votar, com urgência urgentíssima, a extinção do Fundo,
para consertar a lambança contábil do Tesouro. E preciso regularizar
o gasto indevido do dinheiro. Ele foi gasto, sim, com outras questões.
Mas, contabilmente, tudo está em aberto. Então, é preciso que exista
uma lei extinguindo o programa, para regularizar os gastos que já
foram feitos. O dinheiro já não existe.

Ao contrário, estamos propondo que o Fundo não seja extinto e os
seus recursos - se é que ainda existem, estamos convictos de que
não - sejam transferidos para o BDMG. Com essa transferência, aí,
sim, o Programa SOMMA estaria garantido, porque a Lei de
Responsabilidade Fiscal não impede que o BDMG faça
financiamentos para as Prefeituras. Queremos garantir que elas
tenham acesso a esse dinheiro, mas o Governo, não. Ele quer,
apenas, liqüidar contabilmente, por causa da exigência legal. O
Governo está fugindo da manutenção do programa. Esta é a verdade.
Queremos garantir a existência do programa.

Em junho ou julho passado, o Governo vendeu títulos do Tesouro
Nacional - com autorização para fazê-lo - para, com os recursos
apurados, capitalizar o BDMG e esse programa. Mas o que ele fez?
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Vendeu os títulos e não capitalizou o programa. Torrou o dinheiro.

A CPI do SOMMA apresentou requerimento pedindo informações ao
Governo para saber em que foi o dinheiro apurado com essa
transação. Gostaria de indagar à Mesa em que pé está a situação
desse requerimento. E preciso que ele chegue ao Governo e volte a
esta Casa com a informação e com a mesma urgência que o Governo
quer dar à votação desse projeto. O Governo quer correria para se
votarem as coisas sem o devido esclarecimento. Em que foi aplicado
o dinheiro que o Governo apurou com a transação desses títulos, que
deveriam estar no BDMG, financiando prefeituras? "Debaixo desse
angu, tem peixe". O Governo, com essa correria, está tapando o sol
com a peneira. Existe uma sucessão de erros e falhas, e o Governo
pode, inclusive, ser denunciado por crime de responsabilidade, porque
está usando e aplicando o dinheiro com • destinação indevida, sem
autorização legislativa. Agora, quer que a Assembléia vote, na
correria, essa extinção, para tentar um "ad referendum" desta Casa,
tentando consertar os erros praticados no passado. Esse é o real
motivo do Governo para se votar com urgência a extinção do Projeto
SOMMA.

O Governo quer resolver seu problema de responsabilidade com os
gastos indevidos que fez, não está pensando em município coisa
nenhuma, como não pensou nos funcionários no final do ano. Já
sentindo essa aflição, no final do ano passado, o Governo disse que
era necessário extinguir o SOMMA porque precisava dos recursos
para a folha de pagamento dos servidores, O SOMMA não foi extinto
ano passado, e o dinheiro para pagar os servidores apareceu. Agora,
o Governo vem dizendo que precisa cumprir a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

E curioso como o Governo do Estado levanta inconstitucionalidades,
brigas e trincheiras contra o Governo Federal, dizendo que dezenas e
dezenas de providências são inconstitucionais, mas não cumpre

[	várias decisões e recorre à justiça para não cumpri-Ias.
Com relação ao Programa SOMMA, o Governo aceita calado; por

que não contesta a Lei de Responsabilidade Fiscal? Por que não argüi
j a inconstitucionalidade desse dispositivo em defesa dos municípios

mineiros? Porque convém ao Governo essa extinção, para consertar o
problema contábil do Tesouro, pois usou indevidamente, por duas
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vezes, o dinheiro dos títulos do SOMMA que foram vendidos.

A verdade é que o Governo desviou esses recursos e agora precisa
de uma lei para poder zerar, equacionar e colocar um ponto final na
lambança contábil e financeira que foi feita no Tesouro do Estado. Daí
a aflição. Com a extinção do Programa SOMMA, como é que o
Governo vai atender aos municípios mineiros, se o dinheiro vai para o
Tesouro? Se o dinheiro não existe, é tudo jogo de contabilidade, como
é que vai atender aos municípios mineiros? Estão tentando inverter o
jogo, acenando com inverdades para os municípios, para que os
Prefeitos, no afã de conseguir recursos, diante da carência de verbas
e financiamentos junto ao Governo, pressionem os Deputados.

Mas fiquem sabendo, Srs. Prefeitos, tudo isso é manobra. O
Governo não está preocupado com município nenhum, o dinheiro não
existe, já foi gasto. Com a extinção do Fundo, da forma que está
sendo feita, o dinheiro irá para o Tesouro, e não para o BDMG.

Vi alguns parlamentares interessados, bem-intencionados,
apresentando emendas, querendo garantir recursos para a área de
saneamento em Belo Horizonte e outros municípios, mas tudo isso é
conversa fiada. O dinheiro não existe, e o Fundo e o programa vão
acabar. Não há programa ou o que financiar. Se os recursos, pelo
menos da área contábil, fossem transferidos para o BDMG, haveria a
possibilidade de se fazerem os financiamentos. Mas não vai haver
isso, o dinheiro vai para o Tesouro. E tudo conversa fiada.

A base do Governo precisa estar atenta, pois, se o Governo está
prometendo subvenção, financiamento para prefeituras de sua base,
fundamentado nesse projeto, "Inês é morta", isso não existe, é
mentira. Está liquidado o Programa SOMMA, tudo está jogado por
terra; apenas vai facilitar para o pessoal técnico do Governo,
responsável pela contabilidade do Tesouro, fazer a química
necessária e poder consertar a lambança que foi feita com os
recursos já carimbados, com destinação certa. Mas o Governo não
cumpriu a lei e agora precisa de respaldo da Assembléia Legislativa
para amenizar os erros cometidos no passado.

Esse Governo que prega tanta transparência, tanta ética, age dessa
forma: não quer transparência, não dá as informações necessárias
para esta Casa, tentou bombardear a CPI do SOMMA e agora quer
que votemos, de qualquer jeito, esse projeto, sem discussão. Mas
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queremos dizer ao Governo que ficaremos vigilantes, fazendo este
trabalho de obstrução e usaremos todos os artifícios permitidos pelo
Regimento. Sabemos que uma reunião pode emendar com a outra,
estamos preparados para isso. Não iremos almoçar nem jantar.
Vamos ficar aqui e, se for preciso, vamos dormir aqui, mas o Governo
não fará com que o debate seja sufocado. Vamos trazer à sociedade
mineira a verdade sobre o Fundo SOMMA e vamos cobrar todos os
dias as informações que o Governo não quer dar: para onde foram os
recursos apurados com a transação e a venda dos títulos do Tesouro
que o Governo adquiriu com a autorização legislativa para capitalizar
o BDMG, e não o fez. Queremos saber o destino desse dinheiro. A
CPI também está no rastro dessa informação, mas não consegue
obtê-la.

São estas as informações de alerta a esta Casa, para que o debate
não morra e não acabe. Quanto mais avançarmos nele, iremos
descobrir mais coisas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Com a palavra, para
encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Kemil Kumaira.

O Deputado Kemil Kumaira* - Ilustre Presidente desta Casa, caros e
eminentes amigos Deputados da Assembléia mineira, nós, que
estamos habituados a esta tribuna desde os idos de 1975, estivemos
hoje pela manhã com muita saudade de voltar à tribuna e falar um
pouco do nosso envolvimento com as coisas mais sérias e
responsáveis do nosso Estado.

Cheguei até mesmo, Sr. Presidente, a me queixar de V. Exa.,
quando permitiu que um colega, provavelmente mais ilustre do que

t	nós, nos substituísse no momento em que íamos ocupar a tribuna.
Mas, Sr. Presidente, tenho observado que a nossa Assembléia

Legislativa progrediu muito nesses últimos dois anos e neste instante
quero render minhas homenagens ao Deputado Anderson Adauto,

;	pela maneira corajosa com que dirigiu os trabalhos da Assembléia
Legislativa de Minas, não se curvando, em momento algum, diante da

z impetuosidade, da forma antidemocrática com que o Governo mineiro,
o Executivo de Minas, tratou a nossa Assembléia nesses dois anos
que se passaram.

Infelizmente, depositei a minha confiança no Governador de Minas
;	Gerais quando candidato a Senador da República, exatamente no
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início da nossa carreira, na disputa memorável de 1974.

Ele se elegeu pelo discurso democrático, por sua coragem cívica,
pelos exemplos de conduta que o Prefeito de Juiz de Fora então
demonstrava no cenário nacional. De lá para cá, muitas coisas
aconteceram. Não sei realmente qual foi a razão da grande mudança
do nosso Governador. Primeiro, eleito ao Senado Federal;
posteriormente reeleito, teve seu nome inscrito como um dos
Senadores mais austeros, um dos Senadores mais corretos, um dos
homens mais ilustres do Congresso Nacional, exatamente por suas
qualidades de democrata, de nacionalista, de homem corajoso que
honrava as boas tradições do nosso Estado, engrandecendo o rol dos
homens públicos de Minas Gerais. Mas agora, Sr. Presidente, não
sabemos se foi alguma questão de saúde, se foi algum problema
mental, se foi algum sentimento maior ou se foi realmente uma volta a
uma origem não bem explicada. Hoje, o Governador dá uma
demonstração inequívoca para Minas Gerais e para todo o Brasil, de
que não é somente o tratamento à Assembléia mineira, quando
interveio por diversas vezes em sua autonomia, para ditar as normas
com que os Deputados deviam seguir seus interesses. Primeiramente,
já na instalação da nova legislatura, não permitiu que o PSDB, que o
PFL, que os Partidos de Oposição nesta Casa tivessem um
representante na Mesa diretora dos trabalhos. Isso nunca ocorreu na
história de Minas Gerais. Esse marco, o Governador Itamar Franco
deverá carregar em sua vida pública. Deverá, por isso mesmo, dar
demonstrações de tolerância maiores para com os parlamentares
mineiros e brasileiros. Se aqui agiu assim, imagine V. Exa. quando
vier a assumir a Presidência da República, se for a vontade da maioria
dos brasileiros. Como será o tratamento do novo Itamar Franco para
com o Congresso Nacional? Será que os Deputados que têm assento
a esta Casa, que constituem a base do Governo na Assembléia de
Minas não imaginaram o grave risco de governabilidade por que
poderá passar o Brasil a partir do instante em que esse apoio for
mantido e que tenha? Futuramente, poderá ter conseqüências
danosas e perigosas para a própria democracia brasileira. Não se
pode, de forma alguma, ignorar a importância do Poder Legislativo no
contexto da democracia. Hoje, o Governador não está em Minas
Gerais. Ontem, o Governador não estava em nosso Estado: estava no



839
Paraná. Hoje, no Estado de São Paulo. Amanhã, não sei em que
Estado, buscando apoio para sua candidatura á Presidência da
República.

O Vice-Governador do Estado está envolvido com as máquinas do
DER, prometendo estradas em todos os rincões de Minas Gerais. São
cerca de 600Km de estradas prometidas por ele, e ninguém sabe até
aonde vai essa irresponsabilidade de iludir o povo mineiro. E essa a
situação de calamidade que vive o nosso Estado. Esses homens
deveriam ser responsabilizados pelos seus atos e suas omissões. O
estado de insatisfação é geral. Está aí para que todos vejam o estado
da saúde pública em Minas Gerais com a febre amarela nos levando a
grandes preocupações.

Sr. Presidente, na cidade de Teófilo Otôni, a minha cidade querida,
já são mais de 400 pessoas contaminadas pela dengue. Então,
pergunto: onde estão as autoridades? Será que o general que serve
ao Governo na Pasta da Saúde tem competência suficiente para
entender de saúde e saber da possibilidade de morrer tantas e tantas
pessoas no nosso Estado?

O Estado de Minas Gerais está totalmente acéfalo, de uma forma
como nunca se viu, totalmente abandonado pelos homens que
deveriam estar ocupando os seus espaços e sua responsabilidade.
Minas haverá de conhecer esses fatos. A imprensa tem uma
responsabilidade muito grande nisso. Sabemos que muitas vezes ela
omite fatos dessa natureza.

Vou rezar para que esta Assembléia acorde definitivamente, não
apenas para o processo de obstrução, mas também no de denúncia
contra o Governo que ai está. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Quero solicitar o encerramento da reunião,

porque não há quórum para a continuação dos trabalhos.
O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, solicito a V. Exa.

que faça nova chamada para a recomposição do quórum.
O Sr. Secretário (Deputado Marcelo Gonçalves) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.

j	Secretário que proceda á chamada dos Deputados para a
5	recomposição de quórum.

0 Sr. Secretário (Deputado Marcelo Gonçalves) - (- Faz a chamada.)



840
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam à

chamada 45 Deputados. Portanto, há quórum para a continuação dos
trabalhos. Com a palavra, para encaminhar a votação do
requerimento, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, estamos
encaminhando a votação do requerimento apresentado pelo Líder do
Governo, Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja mantida a
preferência regimental na pauta desta reunião.

E importante que todos nós saibamos e que aqueles que
acompanham os trabalhos da Assembléia Legislativa possam
entender o que está ocorrendo nesta Casa neste momento.

As oposições não querem ver votado o projeto na forma em que se
encontra, de extinção dos fundos, que o Deputado Rêmolo Aloise
batizou de fundectomia, da extirpação de todos os fundos geridos pelo
Estado para apoio aos nossos municípios.

Hoje já tive oportunidade de me manifestar a respeito do atual
Governo, que, obcecado por Brasília, só pensa no Presidente da
República, no Governo Federal e em transformar Minas num pais
independente, até confrontando-se com a União em certas
oportunidades. E agora mesmo despende vultosas quantias de
recurso público em autopromoção, já visando a uma possível
candidatura do nosso Governador a Presidente da República, e
apregoa aos quatro ventos, em todas as propagandas oficiais, que
aqui se constrói um país. E necessário criar formas de expressão
diferenciada e enganadora, porque aqui não se governa um Estado,
evidentemente.

E o Governo quer agora, a todo custo e a qualquer preço, aprovar
esse projeto que extingue as fontes de financiamento ao município. O
Governo, que não dá atenção aos municípios, que não volta suas
vistas para o nosso interior, ainda quer tirar as fontes de
financiamento aos municípios que estão em pleno exercício, criadas
por Governos anteriores. Acho que muito ajuda quem não atrapalha.
Se o Governo não tem competência para administrar bem o nosso
Estado, se não quer cumprir a sua obrigação e voltar as suas
atenções para ele, que pelo menos deixe os mecanismos que herdou,
que são instrumentos de financiamento para o Estado modernizar-se
e para que os nossos municípios possam atingir um estágio de
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desenvolvimento compatível com o mundo atual.

E por que esse requerimento do Líder do Governo, Deputado
Antônio Andrade? Quando se faz um processo obstrucionista para
impedir uma votação indesejada, que prejudica o Estado e os
mineiros, esse é um artifício de quem está na Oposição para impedir
uma votação. E aqui temos um requerimento do Líder do Governo. As
vezes fica difícil entender por que o Líder do Governo apresenta
requerimento dando espaço para que os Deputados da Oposição
possam esgotar o tempo e impedir uma votação. E porque esse é um
requerimento-rolha. Quer inibir as oposições de utilizar os artifícios
regimentais que nos permitem segurar a votação até que a CPI que
analisa os fundos no Estado possa concluir os seus trabalhos.

Já vem desde o ano passado essa insistência do Governo, e a CPI
já estava em funcionamento. Há evidências de que o lastro do Fundo
SOMMA foi desfeito com a venda dos títulos federais que o
lastreavam, e o dinheiro foi desviado no caixa único. Talvez se queira
encobrir o que foi feito na surdina, às escondidas, na calada da noite,
para que a CPI não venha trazer isso a público e apurar
responsabilidades dos desvios desse dinheiro para o caixa único. São
recursos de financiamento internacional com finalidade especifica de
financiar a modernização administrativa dos municípios mineiros e
também o saneamento básico.

Vem um requerimento dessa natureza, que quer impedir que outros
requerimentos possam ser analisados, encaminhados e votados nesta
Casa. Por isso, o requerimento que estamos discutindo agora. E
extremamente interessante que o Governo apresente um
requerimento neste momento, que só vem para impedir o livre
exercício da democracia. E muito interessante que fatos como esse
ocorram, tentando inviabilizar que a Assembléia retenha um projeto
pernicioso para o Estado e a gente mineira, porque vai desviar
recursos que são destinados a financiamento de questão tão
importante como o saneamento.

Senhoras e Srs. Deputados, o que é o Projeto SOMMA? O que ele
representa para o nosso Estado? Houve falhas na aplicação do
recurso? Houve falha da própria falta de fiscalização do Governo. É
isso o que a CPI está apurando. Por isso, precisamos ter uma visão
completa de tudo aquilo que ocorre na gestão não só do SOMMA,
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mas também de outras fundos que permitem o desenvolvimento do
nosso Estado, para que possamos adaptar essa proposta que o
Governo envia à Casa. Concordamos que ele saia da gestão do
Governo mesmo para o cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal e que passe, efetivamente, a sua posse e a sua gestão ao
BDMG.

Custei muito para entender porque o Fundo SOMMA, que foi criado
para financiar o saneamento básico nos municípios tinha uma
importância vultosa de mais de R$100.000.000,00 em títulos do
Governo Federal. Acho que toda a Casa não sabia por que existiam
esses recursos sob a guarda do BDMG e por que o Governo do
Estado queria vendê-los e transferir o dinheiro em "cash" para os
cofres da Secretaria da Fazenda. O Governo Federal, para acudir os
Estados, promoveu um alongamento da divida. Muitos Estados,
inclusive Minas Gerais, foram beneficiados renegociando as dívidas
estaduais, transformando toda a divida em um grande pacote sob
responsabilidade do Governo Federal, com juros favorecidos e com
prazo de 30 anos. Quando o Governo Federal abriu esse espaço para
a regularização das finanças para os Estados, as Prefeituras também
reivindicaram isso, principalmente a Prefeitura de São Paulo. O
Governo Federal, para acudir a Prefeitura de São Paulo, abriu essa
grande oportunidade para todas as Prefeituras que tivessem débito e
que estivessem em situação difícil, O Governo Federal absorveu a
divida das Prefeituras, e as maiores Prefeituras que deviam ao Fundo
SOMMA passaram a dever ao Governo Federal, que quitou o Fundo
SOMMA com títulos do Tesouro. O Governador Itamar Franco está
atrás desses títulos há muito tempo para vender e transferir o dinheiro
para o caixa único do Governo: são mais de R$100.000.000,00. Se
esses recursos estão no Fundo SOMMA, nós, da Oposição, queremos
que esses recursos continuem com a finalidade para a qual foram
tomados empréstimos pelo Estado, ou seja, investimento em
saneamento. E isso o que queremos, e o Governo simplesmente quer
vender esses títulos - acho que já vendeu -, apropriar-se dos recursos
e jogar no caixa único do Estado para ter dinheiro disponível para
fazer um novo aeroporto de Confins em Juiz de Fora, para fazer a
campanha que está fazendo por todos os órgãos de imprensa,
dizendo que aqui se constrói um novo Pais. E por isso que,
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defendendo os interesses dos municípios, as fontes de
financiamento para os municípios, a Oposição quer que esse projeto
seja mudado e que os recursos sejam assegurados com a finalidade
precipua que tinham. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas que nos vêem das galerias, telespectadores da
nossa TV Assembléia, nossa missão é exatamente fazer o
encaminhamento desse requerimento subscrito pelo Deputado
Antônio Andrade, Líder do Governo nesta Casa, pedindo para que
seja mantida a pauta da forma como ela está.

Quer o Governador que o Fundo SOMMA seja votado e concluído,
seja extinto. Estamos dando uma contribuição à democracia do
Estado de Minas Gerais, à democracia brasileira, porque sempre digo
que um parlamento, seja uma Câmara Municipal, seja uma
Assembléia Legislativa, seja o Congresso Nacional, que não tem uma
oposição, um contraditório, é uma instituição morta. Portanto, esta
Casa está cumprindo seu papel de levar a discussão à exaustão. Só
assim, poderemos votar com consciência, acertar em nossa decisão
de extinguir o Fundo SOMMA ou de transferi-[o para o Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, de acordo com o
interesse dos mineiros. Não é concebível que esta Casa possa votar
apressadamente qualquer matéria, mesmo que ela seja de interesse
do Governador do Estado, do Executivo. Fomos eleitos, fomos
destacados entre 16 milhões de pessoas. Somos apenas 77. Se não
tivermos a capacidade de votar de acordo com o interesse do povo de
Minas Gerais, em detrimento de interesses menores, poderemos pedir
para fechar este parlamento ou quem sabe?, pedir para deixarmos de
ser Deputados. E uma condição ética, nesse caso, a renúncia de um
mandato. Não podemos apor o nosso voto em projetos de interesse
menor, em detrimento do interesse do povo de Minas Gerais. Em que
pese à Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Estado

o não pode fazer empréstimo aos municípios, é lamentável essa
situação, em face das epidemias com as quais estamos convivendo
em nosso Estado, como a febre amarela e a dengue. Mas quis o
parlamento nacional que a Lei de Responsabilidade Fiscal assim
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determinasse, ou seja, que o Estado já não faça empréstimos aos
municípios. O que estamos aqui discutindo é se esse empréstimo aos
municípios pode ser feito pelo Banco de Desenvolvimento do Estado
de Minas Gerais. E é claro que já fizemos uma consulta a esse
respeito. Isso pode ser feito. Se pode, é um programa que não pode
ser extinto, porque saneamento básico é um item importante na
saúde. Como um município de pequeno porte, um município de médio
porte e, por que não dizer?, um de grande porte, poderão fazer as
obras necessárias de saneamento e de modernização administrativa,
que é o fundamento do Fundo SOMMA, se não contarem com
recursos extraorçamentos do município? E absolutamente impossível.
E claro que vamos contribuindo para que os problemas de saúde, os
problemas administrativos das nossas Prefeituras, do nosso Estado
venham a se agravar. Realmente, não se trata apenas de fazer
oposição por oposição. Isso o meu partido não quer, não deseja, e eu,
de maneira especial, não faço oposição por oposição. Estamos aqui
amadurecendo esta idéia, levando a informação para o povo de Minas
Gerais, para que ele também possa refletir e avaliar o resultado do
trabalho da Assembléia Legislativa.

A imprensa vem criticando e dizendo que esta Casa não vota. Esta é
também a critica feita por alguns jornalistas que não entendem a
dinâmica da Casa, nem o momento em que vivemos. Talvez
entendam que existe aqui simplesmente um jogo de interesses. Mas,
no fundo, não é assim. Estamos interessados sobretudo no
saneamento e na organização administrativa das nossas Prefeituras e
do nosso Estado de maneira geral.

E claro que temos que dar o exemplo para que a imprensa deixe de
criticar e passe a aplaudir a atitude dos Deputados. E evidente que
isso não acontecerá simplesmente pelo fato de deixarmos de extinguir
o Fundo SOMMA. Particularmente, quero ser convencido de que essa
extinção é a melhor alternativa para Minas Gerais. Até agora, estou
convencido de que a transferência do Fundo para o BDMG é a melhor
alternativa para os mineiros. Ainda mais na situação que estamos
vivendo hoje, quando existe nesta Casa uma CPI investigando esse
assunto. Brevemente seu relatório poderá ser concluído para servir de
argumento na decisão de todos os pares nesta Casa.

Acho, como disseram aqui pela manhã nossos companheiros
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Rêmolo Aloise e Sebastião Navarro Vieira, que esta Casa precisa
ter autonomia. Somos um Poder independente e temos que zelar por
ele Se olharmos o que aconteceu no passado, veremos que esta
Assembléia nunca teve independência absoluta. Mas as coisas estão
mudando. O Brasil está mudando. O povo está tomando mais
consciência dos problemas. Vemos que estão, neste momento,
chegando em nossas galerias estudantes e professores da UEMG,
que vêm aqui mostrar que as decisões tomadas de cima para baixo
muitas vezes são equivocadas. Muitas são certas, mas muitas não. E
é claro que a essência da democracia é a participação. A essência da
democracia é a mobilização. Portanto, no caso específico da UEMG,
queremos parabenizar toda a comunidade universitária por essa
atitude. Queremos, sim, uma universidade pública gratuita e de
qualidade.

Pena que não haja uma mobilização como essa pela manutenção do
nosso Fundo SOMMA. Se os mineiros entendessem que poderemos
ter conseqüências maiores por causa disso - e os nossos Deputados
médicos também sabem dissõ -, certamente essa galeria estaria cheia
de gente reivindicando a nãô-extinção do Fundo. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno 1 prorroga a reunião até as 13h59min. Com a
palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado
Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, uma vez mais venho a esta tribuna para reiniciar a
discussão da extinção do Fundo SOMMA. Aquela Comissão, presidida
por este Deputado, neste momento, traz ao Plenário uma reflexão de
como ficaria a extinção de um Fundo que é objeto de uma CPI que
acontece nesta Casa. Entendemos que são coisas distintas, e a
maioria dos Deputados também entendem dessa maneira. Mas há
uma questão basilar que não posso deixar de comentar nesta tribuna.
Instalamos a CPI do Fundo SOMMA, por causa de denúncias vindas
de todo Estado. Um total de 140 cidades foram contratadas, 300
aditivos foram realizados e n denúncias chegaram a esta Casa, que
cumpriu seu dever de oficio de instalar uma CPI.
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Em abril do ano passado, iniciaram-se os trabalhos da CPI, que

ainda estão em curso e terminarão com o relatório final. Em junho do
ano passado, esta Casa autorizou que o Executivo vendesse as ações
dos Fundos. Em novembro, chegou a esta Casa um projeto de lei
pedindo a extinção do Fundo SOMMA, em caráter de urgência. Essa é
a grande questão que se discute, hoje, neste Plenário. Uma CPI em
andamento, anterior ao projeto de lei extinguindo o Fundo. Pergunto
aos Srs. Deputados: será que existe alguma coerência em se extinguir
um Fundo, quando existe nesta Casa uma CPI que já se encontra em
fase final? Acho que, no mínimo, as coisas precisariam ser claras sob
este ponto de vista.

Como Presidente da CPI do Fundo SOMMA, não poderia deixar, de
maneira nenhuma, de usar novamente esta tribuna, não para obstruir,
não venho aqui para segurar meus colegas Deputados da votação de
um projeto de lei, mas como Deputado e Presidente de uma CPI,
deixar bem claras as coisas. Acho que devemos votar com cautela,
prudência, porque esta Casa é muito sábia. Quando 77 lideres se
reúnem para tomar posições, tenho certeza absoluta de que serão
coerentes.

Pedimos a coerência de não nos precipitarmos, de não cometermos
os erros que foram cometidos quando em 1994 se fez um festival de
fundos neste Estado, criaram-se quatro Fundos. Hoje, estamos
praticando uma "fundectomia" total, que muitos podem não entender,
mas eu, como médico, tenho de esclarecer corta-se pela raiz todo e
qualquer fundo implantado em 1994. Vamos cortar, mas deve
permanecer o objeto da criação desses fundos. Onde estarão esses
R$500.000.000,00? Qual é o seu destino e o seu objeto? Qual é a sua
finalidade? É isso que este Deputado pede ao Plenário. Votemos sim,
estamos prontos e entrincheirados para mostrar que precisamos votar.

Hoje, pela manhã, um jornal estampou em sua segunda página que
Assembléia não vota. Não é verdade. A Assembléia vai votar sim. Não
tirando o mérito dos outros anos, nesses dois últimos anos, a
Assembléia mais votou, votou tudo que deveria se votar. Limpou-se a
pauta. Temos certeza absoluta de que também faremos isso.

Faço um pedido aos Deputados. Em dez dias, no máximo,
estaremos em condições de apresentar o relatório final do Fundo
SOMMA. Faltam apenas quatro cidades para fecharmos o relatório.
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Se entenderem que há coerência em minhas palavras para que
não votemos a extinção do Fundo, faremos isso paralela e
conjuntamente com o relatório final. Sairemos engrandecidos com
essa posição, e toda a sociedade irá entendê-la.

Apresentei uma questão de ordem ao Presidente da Casa, hoje,
reconhecendo que as questões de ordem deverão ser passadas às
consultorias da Casa. Pergunto: "Onde estão os R$1 10000.000,00 do
Fundo?". Já autorizamos a venda das ações. A própria Assembléia
autorizou. Não estamos questionando a venda das ações. Estamos
questionando o objeto da venda e onde está o dinheiro da venda
dessas ações. Isso é matéria passiva. Não vamos nos aprofundar
nela, porque essa discussão se esgotou.

Quanto à UEMG, V. Exas. podem ficar tranqüilos. (- Palmas.) Por
ocasião da votação do orçamento, esta Casa colocou 2% para a
UEMG. Nunca se teve, na história dos 11 anos da UEMG, uma
destinação como essa. Os 2% nada mais são que R$350.000.000,00
que não existiam. Os Deputados entenderam em colocar mais
R$250.000.000,00, contemplando-a com R$500.000.000,00. A UEMG
deu um passo enorme para a implantação daquilo que ainda não foi
implantado.

Peço aos Deputados desta Casa, por meio de requerimento, que o
veto que está em 21 0 lugar na pauta seja o primeiro a ser votado no
Plenário, para que possamos, num tempo curto, colocar a UEMG no
lugar que merece. Faço um apelo ao Líder do Governo, Deputado
Antônio Andrade. Nobre Deputado Antônio Andrade, se aprovarmos o
seu requerimento para que não haja a inversão da pauta, estaremos
praticamente segurando um processo de votação. Precisamos votar.
A Casa está amadurecendo-se para votar o projeto da extinção do
Fundo SOMMA e também os vetos. Faço um apelo a V. Exa., com a
sua maneira cordial, gentil e democrática: entenda que o veto da
UEMG é prioritário sobre os demais assuntos que tratamos nesta
Casa. Muito obrigado.

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

O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhores e senhoras das galerias, abro, neste instante, um espaço
para cumprimentar o Vereador José Renato Bueno, radialista da FM
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alternativa de Passos, e sua comitiva, pela iniciativa que tiveram de
se deslocarem dessa cidade para conversar nos gabinetes, nos
corredores e, até mesmo, próximo ao Plenário, com os Deputados, a
fim de que logre êxito a derrubada do famigerado veto contra a
Universidade do Estado de Minas Gerais. Parabenizo seu gesto e o
de todos os que tomarem essa iniciativa porque, em vez de ficarem
acomodados numa posição contemplativa, esperando acontecer,
preferiram vir aqui, corajosamente, para produzir um resultado que
favoreça a educação do 30 grau no Estado de Minas Gerais. Não
podemos, de forma alguma, conceber gesto do Poder Executivo que
dificulte a extensão do ensino do 31 grau às classes menos
favorecidas do Estado. Por essa razão, a derrubada desse veto é um
imperativo que devemos adotar como norma, e não deixar que não
tenhamos 39 votos, para mostrar ao Sr. Governador que somos
sensíveis á Universidade do Estado de Minas Gerais, como também o
somos à UNIMONTES.

Sr. Presidente, depois de aberto este espaço, quero dizer a V. Exa.
e aos demais parlamentares que o recurso de obstrução utilizado
normalmente pela Oposição pode ser feito independentemente de
partido. Pode ser feito por um ou outro parlamentar. Não é uma
atitude irracional, porque o parlamentar, percebendo que determinada
proposição pode ser aprovada de forma a gerar prejuízos para seu
Estado e para seu povo, utiliza-se desse recurso regimental muito
mais com a disposição de dar tempo ao tempo, a fim de que, ao longo
da discussão, possam surgir luzes para novos entendimentos,
aprovando-se uma proposição livre dos vícios, de tal forma que possa,
realmente, atender aos interesses da sociedade. Aqui estamos como
representantes do povo. Em razão disso, somos o reflexo dos seus
anseios. Não podemos ficar aqui sem atentar para o fato de que a
extinção do Fundo SOMMA e dos demais projetos, da forma como
pretende o Poder Executivo, antes de ser um bem, é um mal muito
grande para sociedade mineira. Disse muito bem e com muita
propriedade o Deputado Rêmolo Aloise que, neste momento em que o
projeto é objeto de investigação, sua extinção é colocar uma pá de cal
sobre o procedimento da CPI que está apurando possíveis
irregularidades. Se fizermos isso, na melhor das hipóteses, estaremos
sendo coniventes com o que realmente pode ter acontecido e que o
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Governo atual, com sua extinção, tem a intenção de esconder.
Precisamos estar atentos a esses fatos e, num momento como este,
agirmos de forma racional.

Não estou aqui para seduzir ninguém, porque, sem dúvida alguma,
aquele que procede por meio da sedução se arrepende. Precisamos
agir com consciência, e hoje o convencimento é que os fundos, com
recursos da ordem de R$360.000.000,00, que estão nos municípios e
que retornam mensalmente ao BDMG, podem voltar sob forma de
novos financiamentos, além dos R$200.000.000,00,
aproximadamente, que estão no caixa desses fundos. Esse dinheiro
não pode, de forma alguma, ir para o caixa único do Governo, porque
não sabemos como será aplicado. E uma dúvida muito grande. Pode
haver boas intenções, mas sabemos que esse Governo, apesar de
tentar passar a imagem de incorruptível, é o Governo que mais
nomeou, mas também é o que mais exonerou, alegando corrupção e
inidoneidade.

Por essa razão, Sr. Presidente, é um risco muito grande nós, lídimos
representantes do povo mineiro, que somos o som da sua voz, o
reflexo dos seus anseios, deixarmos passar isso batido numa hora
como esta e consentir na aprovação de um fundo que tem prestado
grandes benefícios para o Estado de Minas Gerais, notadamente nos
pequenos municípios, nas áreas urbanas, gerando serviço de água,
redes de esgoto, pavimentação, etc. Agora, a interceptação, com a
extinção pura e simples, jogando esses recursos, Deputados, no caixa
único do Governo, é um risco que os senhores não devem assumir.

Agora, se os senhores têm argumento para convencer a Oposição, é
preciso discutir. A nossa arte é a de parlamentar, de conversar. Então,
temos de estar dispostos a assentar à mesa para discutir com aquela
disposição de homem público, de estadista. Ou você me convence ou
eu te convenço. Ou saio convencendo ou saio convencido. Só dessa
forma, agindo de acordo com a nossa consciência e com a nossa
convicção, poderemos gerar aqui um resultado que atenda aos
interesses do povo mineiro. Estamos agindo de forma a atender
interesses meramente do Poder Executivo. E claro que o Executivo
tem interesses, mas precisamos analisá-los. Precisamos tratar com
cuidado para ver se realmente esses interesses não são
individualistas, porque têm de ser em favor da coletividade. Muito
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obrigado.

Mais uma vez, parabenizo esse grupo denodado, que se desloca de
todos os rincões do Estado para defender os interesses da
universidade. Peço, Sr Presidente, que atenda ao requerimento do
Deputado Rêmolo Aloise e coloque em votação um requerimento
invertendo a pauta a fim de que possamos votar, ainda hoje, o veto da
UEMG. Muito obrigado

O Sr. Presidente - A Presidência informa á galeria que o veto do
Governador sobre a UEMG não será votado hoje. Temos a pauta
sobrestada com o Projeto SOMMA, que está sendo discutido neste
momento Essas manifestações são legítimas, mas gostaríamos de
alertar a galeria para o fato de que não há a mínima possibilidade de
que esse veto seja votado hoje, não por má-vontade do Plenário ou do
Presidente, mas por impedimento legal. E apenas um esclarecimento.
Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o
Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Deputados, público das
galerias, estamos discutindo hoje uma questão fundamental para o
Estado, para o processo democrático e para o desenvolvimento dos
municípios de Minas Gerais: a extinção do Fundo SOMMA.

Essa discussão carrega uma pseudoverdade; mas, como não existe
tal aforismo, com toda a certeza, carrega uma grande mentira, O
Governo argumenta que a nova Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe
o repasse de um ente federativo para o outro, mas não fala em
necessidade de extinção. Poderíamos muito bem garantir a natureza
dos fundos existentes, desde que fossem geridos pelo Estado e
aplicados exclusivamente em obras de responsabilidade do Estado. E
evidente que essas obras aconteceriam nos municípios, porque o
Estado não tem existência real, mas os municípios, sim. Então, é um
discurso que quer encobertar algumas verdades, que temos de
esclarecer.

A primeira verdade é que hoje os R$211.000.000,00 que deveriam
estar disponíveis para aplicações no Fundo SOMMA só existem
contabilmente; hoje, não há reserva alguma no fundo. E, aprovando
essa lei, da forma como estamos fazendo, estaremos reconhecendo
essa situação de ilegalidade, prejudicando os municípios e dando uma
solução legal para um Governo que agiu de forma errada,
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inconstitucional, em relação a um fundo que deveria ter seus
valores preservados.

A outra verdade que devemos esclarecer é que essa votação
precipitada do Fundo SOMMA está querendo esconder os resultados
finais de uma CPI que está em funcionamento nesta Casa, à qual nos
agregamos, representando o PT, depois do final de fevereiro, e que já
tem elementos suficientes que comprovam cerca de quase 90% de
irregularidades nesse fundo. Na semana passada, por exemplo, estive
em São Sebastião do Paraíso, onde vimos verbas sendo liberadas em
período próximo das eleições; vimos obras feitas em propriedade do
Exército, sem negociação com o Governo Federal - aliás, hoje, ali há
uma barricada de ferro e arame farpado, e, segundo o Deputado
Rêmolo Aloise, há alguns dias, havia até soldados armados do
Exército, para impedir que a população usufruísse daquela obra. Ali
vimos, também, obras inacabadas - uma galeria que não foi concluída;
a pavimentação asfáltica de avenidas, com largura prevista de 12m,
apenas com 7,5m, como pudemos medir. A CPI do SOMMA irá abalar
este Estado; irá mostrar, antes de tudo, como o dinheiro público é mal
aplicado e como um Banco gestor não fiscalizou como deveria a
liberação das parcelas dos recursos.

Ontem afirmei, na TV Assembléia, que, se pegarmos os 440 presos
que estão numa Delegacia de Furtos e Roubos e somarmos o prejuízo
financeiro que deram à sociedade, não atinge nem a metade dos
desvios feitos em São Sebastião do Paraíso. Os que estão em greve
de fome são considerados bandidos; os que estão fora usaram mal o
dinheiro do Fundo SOMMA, e são considerados homens de bem,
acima de qualquer suspeita. Uns comem marmita fria, muitas vezes
sem controle de qualidade, numa delegacia, outros comem caviar e
tomam uísque. Para uns, setores da sociedade defendem a pena de
morte, enquanto outros são aceitos na sociedade como cidadãos
acima de qualquer suspeita.

Hoje, o término da CPI do Fundo é condição fundamental para
discutirmos qualquer mudança do Fundo SOMMA. Qualquer mudança
tem de ser uma preliminar necessária. Além do mais, estamos vendo
estudantes, professores, Vereadores por Passos, Alpinópolis e outras
cidades pressionando a Assembléia Legislativa ; E muito fácil resolver
o problema e colocar a UEMG na frente. E só aprovarmos um
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requerimento sobre a questão de ordem do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que propõe seja retirado o regime de urgência do
projeto. Se o regime de urgência for retirado, podemos inverter a
pauta e garantir que a questão da UEMG seja definida primeiro.

Alguns estão usando o microfone e defendendo que essa medida
seja tomada para não permitir que, todos os dias, delegações venham
do interior, com todo o cansaço e desgaste, até porque as estradas do
Sul de Minas estão em péssimo estado de conservação.

Queremos discutir a questão do Fundo SOMMA após a CPI.
Queremos que a questão da UEMG seja priorizada, porque, com toda
a certeza, se quiserem dar sumiço em recursos do Fundo SOMMA e
não prestarem contas à sociedade da existência desses recursos, que
interesse terá o Governo em investir na educação, na UEMG, na
pesquisa e num trabalho sério para fazer com que este seja um
Estado de ponta na área da pesquisa e do ensino?

Quero falar aos Deputados que compõem a base governista, aos
valorosos companheiros do PMDB que estiveram conosco em 1998 e
1997, num bloco de oposição ao Governo que aprovemos esse
requerimento. Para deixar claro que não queremos protelar, o
Presidente da CPI, Deputado Rêmolo Aloise, com todo o afinco,
garante que, em 10 dias, teremos a questão da CPI resolvida e
poderíamos dar um prazo limite para apreciarmos este projeto em 15
dias.

Com toda a certeza, a população de Minas Gerais, que está
ansiosa, esperando pela definição desses vetos, agradeceria se
fizéssemos a inversão da pauta. Mais do que isso, se não houver um
acordo, todos os colegas sabem que entraremos em abril, em maio, e
não será votado o projeto. Sem o entendimento nesta Casa e pelas
questões regimentais que permitem um trabalho democrático de
reflexão dos Deputados, o que alguns definem como obstrução, nós,
com toda a certeza, levaremos essa discussão até o mês de maio.

E preferível um acordo, uma negociação para a retirada do pedido
de urgência para a apreciação dos vetos, a fim de que, realmente,
consigamos avançar. Daí o nosso apelo à valorosa Bancada do
PMDB, para que reflita sobre essa questão e possamos votar a
questão do Fundo SOMMA sem "pseudoverdade", sem nenhum tipo
de artifício para camuflar a realidade e priorizar o que ê fundamental,
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que é a questão do ensino público estadual, a questão da UEMG.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, há 25

Deputados em Plenário. São necessários 39, e pedimos o
encerramento da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência vai conceder a palavra ao
Deputado Rogério Correia, que, no momento em que havia quórum,
cedeu a palavra ao Deputado Durval Angelo.

O Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidente, "data venia", V. Exa.
não respondeu à questão de ordem apresentada neste momento.
Acho que V. Exa., ao conceder a palavra ao Deputado Rogério
Correia, está deixando de esclarecer ao Plenário aquilo que é
necessário ser esclarecido na hora certa. Outro detalhe é que o
Deputado Rogério Correia ocupará a tribuna num momento em que
não há quórum. O Plenário não pode funcionar sem quórum. Como V.
Exa. pode conceder a palavra, se não há quórum? Também deixo
essa questão de ordem para V. Exa. responder. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência mantém a decisão de conceder a
palavra ao Deputado Rogério Correia.

O Deputado Antônio Carlos: Andrada - Sr. Presidente, com todo o
respeito à decisão da Presidência, estamos formulando a questão de
ordem, e o mínimo de informação que poderíamos ter da Mesa é o
embasamento legal para essa decisão. Não há nem precedente disso.
O Deputado Kemil Kumaira levanta uma questão dizendo que não há
número regimental. No momento em que levantei a questão, havia 25
Deputados, e são necessários 39. E a Mesa, simplesmente, ignora a
palavra da Oposição.

O Sr. Presidente - A Presidência verificou a existência de 39
Deputados em Plenário.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Ele vai encaminhar a votação,
Sr. Presidente. Como haverá votação, se não há número?

O Sr. Presidente - Há 39 Deputados, essa foi a constatação que V.
Exa. pode fazer.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Então, a verificação é só com
ele.

O Sr. Presidente - Acho que V. Exa. deveria respeitar a inscrição
dele, porque ele cedeu a sua vez.
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O Deputado Antônio Carlos Andrada - Fiz o pedido antes da fala

dele, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Deputado Antônio Carlos Andrada, o Presidente

já tomou uma decisão e gostaria que V. Exa. a respeitasse-
0 Deputado Antônio Carlos Andrada - Respeito, mas sob protesto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do

requerimento, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,

tenho assistido a essa discussão sobre a extinção dos fundos,
inicialmente o SOMMA; depois, apresentado o substitutivo pelo
relator, Deputado Antônio Carlos Andrada, já não se trata apenas de
extinção do Fundo SOMMA, mas, praticamente, de todos os fundos
ligados ao BDMG. Não poderia, Sr. Presidente, deixar de colocar a
minha opinião a respeito da extinção dos fundos.

Fui o relator da CPI dos Fundos, que averiguou o desvio de verbas
dos fundos do BDMG, do FUNDEF e outros, no Governo Azeredo,
para outras finalidades, no caixa único do Estado. A CPI, naquela
época, contou com o depoimento de diversos Secretários de Estado
do Governo Itamar. Eles nos relataram que esse desvio, de fato,
ocorreu durante o Governo Eduardo Azeredo. Na época, só dos
fundos do BDMG, houve desvio da ordem de R$133.000.000,00, mas
beiraram R$380.000.000,00, ou seja, do Governo Azeredo, dos
fundos do BDMG e de outros fundos, como o FUNDEF, da educação.
Só ai foram R$104.000.000,00 desviadas dos objetivos. Na época, o
mais provável era para pagamento de empreiteiras e de dividas de
campanha do Governo Azeredo.

Isso ficou comprovado, constatado, segundo relato de Secretários
do Governo Itamar. Por exemplo, o Dr. Manoel Costa, que, na época,
era Secretário do Planejamento, dizia o seguinte: "No total, foram
retirados das contas desses fundos R$133.582.000,00. Como, em
31112198, o caixa único apresentava um saldo de R$19.000.000,00,
verifica-se que os recursos vinculados foram utilizados para fins
diversos dos previstos em lei". Essas são palavras do então Secretário
do Planejamento, Manoel Costa. Segundo ele: "Com o artifício do uso
desses recursos, a administração anterior conseguiu postergar a crise
financeira que veio a estourar no inicio do atual Governo, que
culminou com a declaração da moratória. Considerando-se os demais
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fundos, o total de recursos desviados para outros pagamentos
totalizou R$384.034.972,68".

Fizemos parte da CPI e fui o seu relator. Depois, foi aprovado não
por unanimidade, pois o Deputado Mauro Lobo, do PSDB, foi contrário
ao relatório, mas, por ampla maioria, constatamos que, de fato, houve
desvio dos recursos dos fundos no Governo Azeredo. Portanto, o
PSDB e os partidos que sustentavam o Governo Azeredo foram
coniventes com esse desvio. O Governador Itamar Franco assumiu o
Governo com um desvio grande, da ordem de R$384.000.000,00,
segundo o Secretário do Planejamento da época do Governo Itamar
Franco.

Hoje, o Governo Itamar Franco propõe terminar com os fundos
porque existe uma legislação federal, do Governo Fernando Henrique,
para variar, que impede a continuação dos fundos. O Governo Itamar
Franco, então, propõe um projeto de lei que termine com o Fundo
SOMMA e estende isso ao término dos outros fundos. Para se ter uma
idéia, o total que deixaria de estar nos fundos e iria para o caixa único
do Estado são R$263.122.000,00L No que diz respeito aos fundos do
BDMG, é mais do que o desvio que o Azeredo fez. Os próprios
Secretários do Governo Itamar e o Governo Itamar, naquela ocasião,
foram contrários ao que fez Azeredo, que foi desviar os recursos do
Fundo para outra finalidade, mas propõem fazer isso exatamente
agora, no meio do Governo. A diferença é que, em vez de fazer no
final do Governo, como fez Azeredo, para pagar as empreiteiras que
financiaram a sua campanha e outros, ele faz agora, no meio do
Governo, exatamente porque Itamar Franco é candidato a Presidente
e já anunciou que, daqui a pouco, o Sr. Newton Cardoso assumirá o
Governo e precisa desse dinheiro sabe-se lá para quê. Ou, melhor
dizendo, quem sabe esse dinheiro pode lhe ser muito útil para fazer
obras eleitoreiras. A verdade é que se quer agora também usar o
dinheiro de fundos que são específicos para saneamento básico,
fundos importantes, com contratos importantes, que iriam para o caixa
único exatamente, como fez o Governo Eduardo Azeredo. Acho justo
que o PSDB e o PFL estejam fazendo obstrução, para demonstrar que
isso está errado.

E necessário que se diga que esse mesmo erro cometeram o PSDB
e o PFL, dando aval ao Governo Eduardo Azeredo, que fez o mesmo.

2I
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Posso fazer essa critica a ambos. Por que o Governador Itamar
Franco não pega esse dinheiro dos fundos, que diz que não pode
estar nos fundos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e o deixa no
BDMG? Isso ele poderia fazer. No BDMG, esses recursos estariam
com os recursos para saneamento básico, para os quais já existem
acordos firmados. E evidente que o Governador Itamar Franco não
quer isso, porque quer liberar esses recursos agora para fazer algum
tipo de obra às vésperas de campanha eleitoral.

E possível algum tipo de acordo com o Governo? E. Apresentei, por
exemplo, uma emenda em que procurava vincular esse dinheiro a um
determinado gasto, a algo democraticamente escolhido. A emenda
relacionava-se exatamente às obras do Orçamento Participativo.
Onde estão as obras do Orçamento Participativo prometidas pelo
Governador Itamar Franco? Não foram feitas. Nós, Deputados da
Situação, fomos, região por região, afiançar que as obras existiriam.
Por que ele agora não faz as obras que prometeu ao povo de Minas
Gerais e à Assembléia Legislativa? Mas ele rejeitou essa emenda
porque não quer vincular esses recursos a algo democrático.

Poderíamos fazer um acordo. Há R$263.000.000,00. Isso está indo
dos fundos para o caixa único. Os estudantes e os professores estão
reivindicando 2% para a UEMG, o que significa um aumento, em
relação ao orçamento, de R$107.000.000,00. Vamos fazer um acordo
com o Governador. Que ele retire esse veto, que derrubemos o veto e
esse dinheiro vá, por exemplo, para a UEMG. Aí vamos ter o controle
dele. Ainda sobraria para o gasto que o Governador Itamar Franco
quer deixar para o Sr. Newton Cardoso fazer.

Nós, Deputados do PT, não vamos topar isso. São
R$263.000.000,00 para o Vice-Governador gastar da forma que
quiser, com a candidatura de Itamar Franco para Presidente da
República e com a sua para Governador do Estado? Ora,
simplesmente, é um pedido impossível de ser feito aos Deputados
Estaduais. Conclamo a base do Governo - do qual participei, durante
todo esse período, até que ele não quisesse mais o PT no interior do
Governo - que pense bem, porque o Governador Itamar Franco, mais
uma vez, não vai cumprir a palavra com os Deputados da base do
Governo. Não podemos votar isso sem fazer o vínculo.

Questão de Ordem
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a V. Exa.

que faça a chamada dos Deputados, o que irá comprovar a
inexistência de quórum, ou que encerre, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados, para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Júnior) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados.
Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a
palavra, para encaminhar a votação do requerimento o Deputado
Alencar da Silveira Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas que se encontram nas galerias, senhoras e
senhores telespectadores da TV do Legislativo: venho a esta tribuna
para discutir o Fundo SOMMA. Acho que esta Casa está
aprofundando com esse requerimento.

Quero dar uma explicação e uma orientação aos companheiros das
galerias. Perguntei para o companheiro Toninho Andrade por que não
votávamos logo o projeto da UEMG, que não é só do Deputado Paulo
Piau, mas também de toda esta Casa, principalmente da Bancada do
PDT, que sempre luta pela melhoria do ensino. De antemão, a
Bancada do PDT, representada por cinco Deputados, estará votando
junto com a UEMG. Não poderia deixar de informar aos senhores que
procurei me informar com a Mesa, pois também acho que deveríamos
antecipar essa votação da UEMG. Mas todos sabemos que, pela

i Constituição e pelo Regimento Interno, não há como fazer essa
' antecipação. Podemos apresentar um requerimento. Nenhum

Deputado pode apresentar requerimento tentando passar adiante ou
dar preferência ao projeto da UEMG, pois não há condição para isso,
a Constituição é clara. O Governador manda um projeto para esta

:	Casa; apôs 45 dias, se ele não for votado, vai sobrestar a pauta, pois
tem a preferência.

Gostaria de comunicar aos senhores que estão em Belo Horizonte e
deixaram os seus afazeres que, infelizmente, enquanto não se votar o

j	Projeto SOMMA, não poderemos prosseguir na pauta. Não podemos
a	garantir que teremos condições. Se os 77 Deputados fizerem um

abaixo-assinado agora pedindo que o projeto da UEMG seja votado,
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não teremos essa condição, por ordem do Regimento. Não adianta
enganar a platéia. Essa é a verdade.

Se os 77 Deputados falarem que querem votar, como o PDT, o
PMDB, o PT, o PSDB e todos os partidos, não teremos condições.
Quero explicar isso aos senhores para que não fiquem esperando,
porque todos saíram dos seus afazeres, vieram a Belo Horizonte por
uma causa justa, mas não terão resolvido o problema.

Se perguntarem a mim ou ao Presidente: "Mas, quando vão votar?",
nós mesmos não sabemos, porque o projeto do SOMMA está
sobrestando toda a pauta. Eu, por exemplo, tenho um projeto que está
pronto para vir para a pauta, mas será sobrestado. E um projeto sobre
os radares, que estão provocando multas a torto e a direito. Com  a
aprovação do nosso projeto, os motoristas deverão ser comunicados
com uma antecedência de 200m. Temos que acabar com os radares-
surpresas. Radar é para educar, não é para faturar. Se tem radar, vai
ter que mostrar. Esse projeto é de interesse desta Casa, de todos os
Deputados e toda a Minas Gerais e não está podendo ser votado.

E isso que quero explicar a vocês, porque ficam ai aplaudindo,
falando, solicitando, mas acho que o trabalho que têm a fazer agora é
chamar cada Deputado. Aproveitando que vocês já estão aqui,
chamem-nos lá fora e perguntem: "Deputado, qual a posição do
senhor?". Esse é o melhor trabalho que podem fazer junto à
comissão. Mandem chamá-los nominalmente, Deputado por
Deputado, e falem "Deputado, como o senhor vota? Podemos contar
com seu voto? E palavra de homem? O veto será derrubado?".

No dia da votação vocês podem pressioná-los e conferir. Tinha a
vontade de votar isso hoje, como essa é a vontade de todos os
Deputados, mas infelizmente não tem jeito.

Gostaria de ouvir outros Deputados, porque a posição da Casa é
essa. O Presidente tentou explicar, e também estamos aqui para isso.

Vão à luta, procurem as bancadas, converse com cada Deputado,
porque o voto secreto aqui, nesta Casa, como em qualquer
parlamento, torna difícil prever o sentimento e a vontade de cada um.

Acho que se fizerem compromisso com os senhores, este tem que
ser cumprido. E homem tem que ter palavra.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Esgotado o prazo desta reunião, a Presidência a
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encerra, convocando os Deputados para a reunião ordinária a
seguir, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 139a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 211312001

Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata; discurso do

Deputado Durval Angelo; questão de ordem; aprovação da ata - 2
Parte (Ordem do Dia): questão de ordem; chamada para
recomposição de quórum; inexistência de quórum para a continuação
dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:

• Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Wanderley
Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - 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 - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis
- Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Pedro Pinduca -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 20h114min, 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.

ia Parte
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Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 21-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior. Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é uma
alegria vermos a Casa voltando aos velhos tempos dos debates
acirrados e animados, nos quais o contraditório é feito de forma
permanente. E sinal do vigor da democracia. No entanto, entendo que
a ata que foi lida, da reunião da parte da manhã, é uma peça muita
fria e sem alma, que não retrata o entusiasmo do debate que
aconteceu na Casa durante o período da tarde. Vimos muitas idéias
que foram discutidas e debatidas. Não estou querendo fazer
obstrução, mas acho que a ata lida agora é uma peça sem vida.
Vimos muitas questões importantes para o futuro do Estado, muitas
intervenções de Deputados que registraram situações fundamentais
para o Estado e não se encontram contidas na ata.

Sr. Presidente, nossa sugestão é que seja feito um reparo na ata,
para que realmente traduza o vigor do debate da tarde, mostrando, de
alguma forma, o que realmente aconteceu. Com toda certeza, esse
registro da reunião da Assembléia entrará para a história, porque
estará guardada para a posteridade toda a vibração do debate.

V. Exa., Deputado Antônio Júlio, que sempre esteve nestes mesmos
microfones defendendo que a ata retratasse o momento real do
debate no Plenário, vai concordar com este Deputado. Mesmo que a
leitura de uma ata possa demorar 1 ou 2 horas, os parlamentares
sabem, muito bem, que estão aqui para trabalhar e contribuir com a
democracia de forma efetiva. Então, essa leitura, mesmo sendo longa,
não vai cansar ninguém, porque todos, de alguma forma, se sentirão
entusiasmados e animados para realizar o debate.

Sr. Presidente, quando o Deputado chega ao Plenário e não vê que
suas opiniões e seus pontos de vista foram retratados na ata, á
lamentável. Hoje, na parte da tarde, discutimos a questão caótica do
sistema carcerário, foi apresentada a situação em que se encontra a
Delegacia de Furtos e Roubos, com a greve de 440 presos, foi
relatada toda a situação dos servidores de Contagem, foi dito que
durante o Governo Paulo Matos não havia o repasse do recolhimento
dos servidores para os cofres do IPSEMG e, mesmo assim, não
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houve o corte do convênio.

Estamos vendo que no novo Governo que assumiu Contagem, ao
qual fazemos oposição, o tratamento dos servidores está sendo
diferente. Ontem, lá em Contagem, é bom que se registre, até pela
fala do Deputado Amilcar Martins, os professores municipais fizeram
paralisação. Houve uma ação da policia reprovável, repressiva. Isso
não acontecia há muito tempo no movimento paredista em Contagem.

Sr. Presidente, entendemos que a ata não está retratando fielmente
toda a discussão, é um texto pasteurizado, sem vida, sem alma. Isso
até desanimou os Deputados, que estavam em peso no Plenário, que
não querem sacrificar o jogo de hoje à noite, toda a sua paixão pelo
esporte. Realmente, a leitura da ata foi desanimadora, desmotivadora.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito o encerramento,

de plano, da reunião, por não haver quórum para a continuação dos
trabalhos.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de
quórum para a continuação dos trabalhos. Continua em discussão a
ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada.

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

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua P Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Quetão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito o encerramento,

de plano, da reunião, por não termos 39 Deputados em Plenário.
Concordei com V. Exa. que na apreciação da ata seriam só 26
Deputados. Agora precisaremos de 39 Deputados e temos somente
29.

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.

• Sr. Secretário (Deputado Dilzon Meio) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Responderam à

chamada 32 Deputados. Não há número para votação nem para a
continuação dos trabalhos.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando

os Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 22, às
9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA 223 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 271312001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 1 Parte: 11 Fase
(Expediente): Atas - Questão de ordem - Correspondência: Ofícios e
telegrama - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.451 a 1.45612001 - Requerimentos
n°s 2.031 a 2.06912001 - Requerimentos dos Deputados Luiz Tadeu
Leite, Sávio Souza Cruz e outros e João Batista de Oliveira (2) -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Saúde e dos
Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Régis, Maria Olivia, Sebastião
Navarro Vieira e Wanderley Ávila (2) - Registro de presença -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gil Pereira, Sebastião
Costa, Antônio Andrade e Márcio Kangussu - 2a Parte (Ordem do Dia):
1a Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Sávio
Souza Cruz e outros e João Batista de Oliveira (2); deferimento -
Questão de ordem - Requerimento do Deputado Miguel Martini;
deferimento; discurso do Deputado Ermano Batista - Requerimento do
Deputado Paulo Pettersen; deferimento; discurso do Deputado Paulo
Pettersen - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Ivo José - Wanderley Ávila - 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 - Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de

z 
oJ
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Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - LUÊZ Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor
George - Pauto Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo
Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h14min, 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 das atas das três reuniões
anteriores.

i2 Parte
1 2 Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Wanderley Ávila , 21-Secretário, procede à leitura das

atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, gostaria que, após a
aprovação da ata, se fizesse um registro na ata - se for o caso, fosse
incluído na seguinte. A ata da 1402 Reunião Extraordinária da
Assembléia Legislativa, de 221312001, diz explicitamente, fazendo
referência ao nosso mui digno 2 1-Secretário: "O Deputado Wanderley
Ávila, 20-Secretário procede à leitura da ata anterior, que é aprovada
sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se à 22
Parte da reunião, momento em que vem à Mesa requerimento do
Deputado Antônio Andrade". O requerimento é o seguinte: OQ

Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa.
que seja mantida a preferência regimental na apreciação do Projeto
de Lei n° 1.27112000 e o processo simbólico da votação desse
projeto".

Havia feito a denúncia de que, além da manutenção da pauta, havia
sido feito "a posteriori" um acréscimo ao requerimento que tratava do
processo simbólico. Sr. Presidente, nada como uma boa pesquisa de
um Deputado interessado na questão do Regimento para provar isso
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a V. Exa. O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, leu o
seguinte: "No momento em que vem à Mesa requerimento do
Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja mantida a preferência
na apreciação da matéria em pauta". Então, o Deputado Wanderley
Ávila confessou - e como bom redator, como a assessoria da Mesa
redigiu a ata - que a matéria do processo simbólico não constava
nesse requerimento, Sr. Presidente. A ata é a prova cabal e evidente.
Além de estarmos ferindo o Regimento tratando de dois assuntos
diferenciados numa mesma matéria podemos confirmar o acréscimo
que a letra mostra claramente.

Foram apresentadas questões de ordem da semana passada
objetivando que essa matéria fosse separada; a ata, porém, já a
separa. A ata diz: "Requerimento que solicita que seja mantida a
preferência na apreciação da matéria em pauta". A ata não diz nada
sobre o processo de votação.

Acho que a Mesa pode manifestar os seus interesses e o seu
objetivo de ver a pauta aprovada. Hoje estamos recebendo até críticas
da imprensa: assim, queremos que a votação seja realizada
rapidamente. Mas não posso permitir que um requerimento que sofreu
uma adulteração - e deveria a Presidência ter sido informada sobre
isso - seja apreciado, porque a ata comprova claramente que o
requerimento original versava somente sobre a manutenção da ordem
da pauta. Não tratava sobre o processo de votação.

Acho que só vamos ter condiçoes de continuar com esse trabalho se
essa questão for resolvida agora. Se não houver a separação dos dois
requerimentos e for restabelecida a ordem original, todos vamos achar
que uma ata não vale, que uma assinatura de parlamentar não tem
valor, ou vamos achar que as letras conferem e que as canetas
conferem.

Então, Sr. Presidente, havia dito a V. Exa. que iria trazer uma
questão de ordem fundamentada que mudaria o processo de
discussão em Plenário. Estou fazendo isso agora. Liguei antes pela
consideração e admiração a V. Exa. para dizer que iria comprovar que
o requerimento original não versava sobre processo de votação. Vou
entregar os dois à Mesa para que V. Exa. possa conferir.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Durval
Angelo que a ata já está aprovada e que a sua questão de ordem será
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analisada e respondida oportunamente, se possível, ainda nesta
reunião.

Correspondência
- O Deputado Gil Pereira, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Murílio de Aveilar Hingel, Secretário da Educação,
encaminhando relação das escolas estaduais que receberão recursos
do Governo Estadual e dos valores a serem repassados. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
em atenção ao Oficio n° 112I2001IDLE, comunicando que, após
análise para confirmar a existência de vagas nos quadros funcionais
da FHEMIG, emitirá parecer técnico para fundamentar pedido de
autorização para realização de concurso público. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança
Pública, encaminhando documento com o planejamento para
transferência da administração de cadeias e presídios da Secretaria
da Segurança Pública para a Secretaria da Justiça. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. Raimundo Dantas dos Santos, Chefe de Gabinete do Ministro
dos Transportes, confirmando a presença do Ministro em café da
manhã com parlamentares na Associação Comercial de Minas.

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete do Secretário de
Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura (2),
comunicando a liberação de recursos do convênio firmado com a
Associação Brasileira dos Criadores de Girolando e informando a
prorrogação do convênio firmado com o Sindicato Rural de São
Sebastião do Paraíso. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Antônio Luiz Chiele, Presidente da Câmara Municipal de
Farroupilha, RS, solicitando sejam realizadas gestões junto ao
Ministro da Economia com vistas a que atue no mercado financeiro de
forma a reduzir a emissão de cheques sem fundo. (- A Comissão de
Turismo.)

Dos Srs. Willian Robson Marques, Prefeito Municipal de Antônio
Dias; Carlos Orlando Neuenschwander Penha, Prefeito Municipal de
Cruzília, e Marco Maciel Garcia de Carvalho, Presidente da Federação
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Mineira de Taekwondo, cumprimentando os membros da Mesa da
Assembléia por sua posse nos respectivos cargos.

Do Sr. Roberto Freitas Filho, Diretor do Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, solicitando seja
informado a esse órgão se existe lei estadual que obrigue ou
desobrigue os supermercados de colocarem os preços diretamente
nos produtos.

Do Sr. Petrônio José Pieri, Presidente do Sindicato das Indústrias do
Mobiliário e de Artefatos de Madeira no Estado de Minas Gerais -
SINDIMOV-MG -, manifestando-se em favor de que os empresários
não sejam onerados com a reposição das perdas do FGTS com os
Planos Verão e ColIor 1. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Anderson Lima Vieira, Presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais de Aguas Formosas, solicitando providências para
aliviar o clima de tensão que estaria sendo criado nesse município a
partir das ações do MST. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Da Sra. Eugênia Matos, Gerente-Geral do Conselho Federal de
Psicologia, encaminhando material de divulgação do III Seminário
Nacional de Psicologia e Direitos Humanos, a realizar-se em abril
próximo.

TELEGRAMA
Do Sr. Marco Maciel, Vice-Presidente da República, confirmando

sua presença na solenidade de inauguração do Parque Metalúrgico -
Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro
Preto.

21 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°1.451/2001
Declara de utilidade pública a entidade denominada Casa de

Caridade Fé, Merecimento e União dos Orixás, com sede no
Município de Muriaé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada

E
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Casa de Caridade Fé, Merecimento e União dos Orixás, com sede
no Município de Muriaé.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2001.
Cristiano Canêdo
Justificação: A Casa de Caridade Fé, Merecimento e União dos

Orixás, fundada em 1817184, é uma entidade beneficente sem fins
lucrativos. Conforme consta em seu estatuto, possui por finalidade
praticar, estudar e difundir o Culto de Omolocô. Por outro lado, faz
caridade visando a ajudar os mais necessitados, a quem dá apoio
material, moral e espiritual.

Além do mais, vale dizer que ela preenche os requisitos legais para
ser declarada de utilidade pública, título que se lhe pretende conceder
por meio desta proposição.

Pelos motivos apontados e em reconhecimento aos bons serviços
prestados à comunidade, contamos com a anuência dos nobres
colegas 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° 1.45212001
Concede anistia a entidades filantrópicas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica concedida anistia às entidades filantrópicas que

celebraram convênio com os entes do poder público do Estado de
Minas Gerais e prestaram conta fora do prazo de vigência

§ 1 0 - A anistia a que se refere o 'caput" deste artigo se estende
apenas aos convênios celebrados até o ano de 1998.

§ 21 - A entidade que por motivo justificado, a critério do ente com o
qual tenha esta celebrado convênio, não tenha efetivado a regular
prestação de contas, sem prejuízo de comprovação por meio de laudo
técnico de execução da obra objeto do convênio celebrado, emitido
pela administração municipal em que esteja instalada, estendem-se os
benefícios desta lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 22 de março de 2001.
Dimas Rodrigues
Justificação: A finalidade do presente projeto de lei é corrigir

algumas distorções e malefícios causados pela falta de preparo
técnico de muitos representantes de entidades filantrópicas com sede
no Estado de Minas Gerais que celebraram convênios objetivando a
execução de obras de interesse comunitário.

A bem da verdade, quase que a totalidade dos líderes comunitários
que recorrem ao poder público, por intermédio do SERVAS, da
SETASCAD, do Gabinete Militar ou de outros entes estatais, são
pessoas leigas, sem nenhum conhecimento jurídico, que contam
apenas com a vontade de ser util à comunidade em que vivem. Há
entidades que funcionam precariamente, sem assistência jurídica,
com diretoria composta por pessoas voluntárias, disponíveis para o
árduo trabalho sociaL E comum, ainda, diretorias, que assumem os
trabalhos sem sequer terem condições de tomar conhecimento do que
a anterior administração fizera e, às vezes, assumem compromissos
que não têm condições de cumprir.

Entendemos que o Estado precisa da iniciativa dessas organizações
não governamentais para a execução de serviços importantes,
praticamente inviáveis pela via da administração pública municipal.
Percorrendo as regiões mais carentes, como o Norte de Minas, muitas
vezes vemos obras importantes de abastecimento de água, instalação
de energia elétrica rural, abertura de poços artesianos, construção de
creches, fruto de um trabalho não remunerado de pessoas bem-
intencionadas, mas sem consciência jurídica formada, as quais

' buscando ajudar a terceiros, acabam se prejudicando. Temos caso de
ações judiciais movidas pelo Estado contra entidades que não têm
nenhuma condição de ressarcir o Estado supostos prejuízos que
causaram, prejuízos esses que somente existem porque esbarram na

:	burocracia estatal. Fato é que muitos estão prejudicados,
i respondendo até mesmo com seus próprios bens por atos a que não

deram causa, pois a obra foi realizada e, na prática, o objeto do
convênio foi cumprido. E o Estado não pode ficar distanciado dessa

j realidade. O que interessa é que a obra objeto do convênio que fora
celebrado tenha sido realizada e esteja a serviço da comunidade. E a
própria comunidade pode atestar esta realização, pois é a primeira a
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ser beneficiada. As autoridades locais também podem, de diversas
maneiras, comprovar se as metas de um convênio celebrado foram
cumpridas no que diz respeito à execução de obras, dando
publicidade a este ato, que é tão fundamental.

O presente projeto é oportuno, haja vista que o Governo Itamar
Franco tomou a decisão de executar tais projetos de forma mais
criteriosa. Quando um projeto é realizado pela EMATER, por exemplo,
que é um órgão especializado, ou pelo SERVAS, e é controlado na
sua execução, a possibilidade de erros na prestação de contas diminui
sistematicamente. Esses são os motivos pelos quais o presente
projeto visa a alcançar apenas convênios celebrados até 1998.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.45312001
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Araçuaí 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

Araçuaí o imóvel constituído de 10.449m 2 (dez mil quatrocentos e
quarenta e nove metros quadrados), situado em Araçuaí, com os
seguintes limites: do lado direito, com a Rua 1 (hum); do lado
esquerdo, com a Rua 3 (três); do lado de cima, com a Rua 2 (dois) e
do lado de baixo, com a Prefeitura Municipal, e todas as construções e
benfeitorias nele existentes, conforme a escritura pública transcrita
sob o n° 8.903, livro 3-C, fis. 52, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Araçuaí.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2001.
Dimas Rodrigues
Justificação: O imóvel de que trata a proposição foi doado pela

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais -
CASEMG - à Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha
- CODEVALE. Todavia, foi celebrado contrato de cessão de uso, em
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29110198, tendo como cedente a CODEVALE , como cessionário o
Município de Araçuai e como interveniente a Secretaria de
Administração. O objeto do contrato GAB/SCATIS/DBI/038198 é a
cessão gratuita do imóvel onde funciona o Mercado Municipal, de
propriedade da CODEVALE, conforme reza a escritura pública de
registro.

A bem da verdade, o imóvel se encontra em precárias condições de
uso, carecendo de reparos urgentes na estrutura física, sob pena de
estar colocando em risco a vida dos usuários. Pretende-se que o
Município de Araçuai possa consignar recursos para a manutenção do
imóvel, promovendo melhores condições de aproveitamento por parte
daqueles que o utilizam.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação deste 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° 1.45412001
Dispõe sobre o número mínimo de clínicas e despachantes

credenciados pela Secretaria de Estado da Segurança Publica e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O número mínimo de clínicas e despachantes credenciados

pela Secretaria de Estado da Segurança Pública obedecerá ao
disposto nesta lei.

Parágrafo único - Para os fins deste artigo:
- despachante é, nos termos do ad. 1 1 da Lei n° 9.095, o habilitado

a exercer junto á Secretaria de Estado da Segurança Pública as
atividades de mandatário tácito dos interessados, podendo praticar
todos os atos de representação, observadas as restrições contidas no

:	§ 1 0 do art. 1.295 do Código Civil;
II - clínica é a pessoa jurídica credenciada pela Secretaria de

Estado da Segurança Pública para a prática das atividades
pertinentes a exames e laudos previstos no credenciamento, nos
termos da legislação respectiva.

Art. 21 - O número mínimo de despachantes junto á Secretaria de
Estado da Segurança Pública será cinco, observados os parágrafos
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deste artigo.

§ 1° - O número mínimo de despachantes, fixados no "caput" deste
artigo, refere-se aos municípios cuja frota de veículos emplacados é
igual ou inferior a cinco mil.

§ 21 - Para cada acréscimo de mil unidades ou fração ao número de
veículos, haverá acréscimo de um ao número de despachantes.

Art. 3° - O número mínimo de clínicas credenciadas pela Secretaria
de Estado da Segurança Pública será três, atendidos os parágrafos
deste artigo.

§ 1 1 - A fixação do número mínimo, estabelecido no "caput" deste
artigo, é para município cuja frota de veículos emplacados é igual ou
inferior a três mil.

§ 21 - Para cada acréscimo de mil unidades ou fração ao número de
veículos, haverá o acréscimo de uma unidade ao número de clínicas.

Art. 40 - A Secretaria de Estado da Segurança Pública fará publicar,
nos meses de janeiro e junho, o número mínimo de despachantes e
clínicas, observados os ads. 2 0 e 30.

Parágrafo único - Nos municípios em que não houver o número
mínimo de despachantes e clínicas, a Secretaria de Estado da
Segurança Pública adotará as providências para o processo de
habilitação e credenciamento, no prazo máximo de trinta dias, sob
pena de responsabilidade, a contar do prazo do art. 40.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2001.
Dinis Pinheiro
Justificação: Pretende o projeto de lei ampliar o número de pessoas

que possam habilitar-se como despachantes junto à Secretaria de
Estado da Segurança Pública e o número de clínicas credenciadas;
abrir oportunidades de emprego para jovens e profissionais; agilizar os
serviços públicos junto à Secretaria, desmontando possíveis grupos
ou "personas" que possam deter o domínio ou a exclusividade da
intermediação ou dos serviços; diminuir os custos para as partes e os
interessados, com o incremento do número de pessoas e clínicas que
possam prestar os serviços.

Este projeto funda-se no princípio da transparência e da legalidade
na administração, como bem acentua a Constituição Federal, no art.
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Haverá, ademais, acréscimo de oportunidades de trabalho.
Ademais, não há despesa por parte do poder público.
As quantidades fixadas são o mínimo necessário para a eficiência e

correta condução dos trabalhos. Nada impede que um maior número
seja credenciado.

O projeto revela-se oportuno e justo, além de constitucional e legal-
Conto com o apoio dos pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termo do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 145512001
Dá a denominação de Rodovia das Malhas à estrada que liga os

Municípios de Monte Sião e Jacutinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica denominada Rodovia das Malhas a estrada que liga os

Municípios de Monte Sião e Jacutinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Na região sul-mineira, notadamente em Monte Sião e

Jacutinga, é intensa a atividade de produção de malhas, já se
conhecendo por Circuito das Malhas o entorno dos municípios que
congregam crescente número de fábricas.

Ao dar essa denominação à rodovia, busca-se ressaltar a
importância dessa atividade para o progresso e o desenvolvimento da
região, tendo como pólos Monte Sião e Jacutinga. E, sem dúvida
alguma, uma forma justa e adequada de incentivar todos aqueles que
se encontram envolvidos, direta e indiretamente, nessa importante
atividade produtiva.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

- 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.

PROJETO DE LEI N° 1.45612001
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Dispõe sobre as condições para a cobrança, pelo poder público,

de multas provenientes de aparelhos eletrônicos e relativas a
infrações cometidas por motoristas condutores de veículos
automotores.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A cobrança pelo poder público de multas provenientes de

aparelhos eletrônicos (radares, semáforos, lombadas eletrônicas, etc.
e relativas a infrações cometidas por motoristas condutores de
veículos automotores terá como condições indispensáveis para a
exigência do tributo que a notificação seja acompanhada de:

- foto do veículo infrator;
II - laudo de aferição do equipamento;
III - indicação da velocidade máxima permitida no local da infração,

seu enquadramento legal e os parâmetros técnicos compatíveis com o
mesmo local.

Parágrafo único - No laudo de que trata o inciso II deve constar:
1 - data da última inspeção;
2 - prazo de validade da aferição ou inspeção do equipamento;
3 - órgão inspetor;
4 - responsável pela inspeção;
5 - condições de funcionamento do equipamento.
Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias a contar da data de sua publicação.
Ad. 30 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à

conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, fevereiro de 2001.
Agostinho Silveira
Justificação: Com a proliferação dos sistemas eletrônicos (radares,

semáforos, lombadas eletrônicas, etc.) de detecção de infrações
cometidas por motoristas condutores de veículos automotores, com o
escopo de coibir abusos, criou-se uma indústria de multas. Matéria
divulgada no jornal "Estado de Minas", em 27112/2000, revela erros
gravíssimos ocorridos em lombadas eletrônicas. Motoristas podem ter
sido multados em até quatro vezes o valor determinado pelo Código



rs

875
de Trânsito, na BR-356 (saída para o Rio de Janeiro) e no Anel
Rodoviário. O texto revela a imprecisão das lombadas, que marcaram
quilometragens acima e abaixo das registradas pelos visores dos
veículos. Segundo o DNER, a diferença admitida é de mais ou menos
5km por hora e uma tolerância de 7Km por hora acima da velocidade
sinalizada. A matéria mostra, ainda, irregularidades ocorridas com
radares móveis, que também registraram velocidades diferente das
dos painéis. Uma margem de erro de 4Km por hora pode fazer com
que o motorista seja multado indevidamente e até receba uma multa
gravíssima (perda de 7 pontos no prontuário e pagamento de
R$574,56).

Crendo ser oportuna e justa a regulamentação dos tributos
provenientes de tais equipamentos, já que estes operam sob
intempéries, o que pode ocasionar desajustes ou mau funcionamento,
bem como a ratificação do preceito constitucional da ampla defesa
daqueles que são por muitas vezes injustamente flagrados, trazemos
à discussão o presente projeto, pedindo aos nobres pares a sua
aprovação.

- 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° 2.03112001, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja

encaminhada ao Deputado Federal Aécio Neves sugestão de projeto
de lei contendo as especificações que menciona. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.03212001, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando
seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que
seja instalado no PROCON Estadual um setor específico para o

t	atendimento a crianças e adolescentes, no que diz respeito a seu
direito de consumidor. (- A Comissão de Defesa do Consumidor)

N° 2.03312001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Escola
Bem-Me-Quer pelo transcurso de seu 301 aniversário. (- A Comissão
de Educação.)

N° 2.03412001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Senado com vistas a que seja
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revisto pelo Governo Federal o processo de extinção da SUDENE.
(- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.03512001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Cruzeiro
Esporte Clube pela conquista da Copa Sul-Minas 2001. (- A Comissão
de Educação.)

N° 2.03612001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a TRANSNORTE pelo
transcurso de seus 30 anos de fundação. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 2.03712001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da República com vistas à revisão do
processo de extinção da SUDENE. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 2.03812001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Associação Eclética dos
Aposentados e Pensionistas de Jacutinga por sua fundação e pela
eleição de sua primeira diretoria.

N° 2.03912001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o SESC-MG pelo
desenvolvimento do Projeto Rodavida.

N° 2.040/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Procuradoria de Justiça de
Minas Gerais por ocasião do transcurso de um ano de criação da
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência e do Idoso. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N° 2.04112001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Procuradoria-Geral de
Justiça do Estado pela criação do Grupo Especial de Proteção à Área
de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte
- APA-Sul RMBH. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 2.04212001, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Pitangui de
Salvo e com os demais membros da diretoria por sua eleição para a
Presidência e demais cargos de direção do Sindicato Rural de
Curvelo. (-À Comissão de Política Agropecuária.)

N° 2.04312001, do Deputado Chico Rafael, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com a municipalidade e a
comunidade de Ouro Fino pela inauguração do monumento "Menino
da Porteira". (-A Comissão de Turismo.)

N° 2.04412001, do Deputado Sávio Souza Cruz, pleiteando seja
solicitada ao Diretor-Geral do DER-MG a realização de estudo técnico
sobre a viabilidade da estadualização do trecho rodoviário que liga o
Povoado de Engenho do Ribeiro, em Bom Despacho, ao Município de
Dores do lndaiá. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.04512001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
encaminhada à Secretaria da Justiça denúncia formulada pela Sra.
Onilda da Silva Dias.

N° 2.04612001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Secretaria da Justiça a denúncia de irregularidades na
Casa de Detenção Dutra Ladeira.

N° 2.04712001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça a denúncia contra o
Promotor Marco Aurélio Nogueira.

N° 2.04812001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG a denúncia de
agressões sofridas pelo Sr. André Geraldo da Silva.

N° 2.04912001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Policia a denúncia feita pela Sra. Onilda
da Silva Dias.

N° 2.05012001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Policia denúncias de agressões sofridas
peloSr. André Geraldo da Silva.

N° 2.05112001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que
se tomem as providências cabíveis com referência a denúncia feita
pelos Srs. Jacques Gonçalves Pereira e Jorge Almeida Carvalho.

N° 2.05212001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que
se tomem as providências cabíveis com referência a denúncia de
existência de uma casa de jogos de azar no Bairro Floresta, em Belo
Horizonte.

N° 2.05312001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Justiça com vistas à transferência do
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Sr. Fabiano Ferreira Dias da Penitenciária Nelson Hungria, em
Contagem, para a Penitenciária de Ipaba.

N° 2.05412001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Justiça com vistas à transferência do
Sr. Aderci das Dores de Jesus da Delegacia de Governador Valadares
para Belo Horizonte.

N° 2.05512001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Ouvidor de Polícia com vistas a que se tomem as
providências cabíveis com referência a denúncia feita pelo Sr. Elias
Gonçalves da Silva.

N° 2.05612001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que
tome providências em relação a denúncia de irregularidades na Casa
de Detenção António Dutra Ladeira.

N° 2.05712001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
tome providências em relação a denúncias de agressões cometidas
por um grupo de policiais no Estádio Magalhães Pinto, nesta Capital.

N° 2.05812001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas a
que tome providências em relação a denúncia apresentada por
Geraldo de Souza.

N° 2.05912001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com
vistas a que tome providências em relação a denúncia de prisão ilegal
feita pelo Sr. Antônio Leal Dutra.

N° 2.06012001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Ministério Público, para providências cabíveis,
denúncia sobre a existência de uma casa de jogos no Bairro Floresta,
nesta Capital.

N° 2.06112001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Secretário da Segurança Pública, para providências
cabíveis, pedido de assistência médica ao detento Jader Ferreira de
Aguiar, que se encontra na cadeia do Município de Peçanha.

N° 2.06212001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Secretaria da Segurança Pública, para providências,
denúncia sobre a situação em que se encontra a cadeia pública de
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Sete Lagoas, onde portadores do vírus HIV estão convivendo com
outros detentos na mesma cela.

N° 2.06312001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Secretário de Direitos Humanos, para providências,
pedido de revisão do processo do detento Geraldo Rosa dos Santos.

N° 2.06412001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário de Direitos Humanos, para providências,
solicitação de recontagem de tempo do detento Waldir de Souza, que
se encontra na cadeia pública de Ribeirão das Neves.

N° 2.06512001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria de Policia do Estado denúncia de
agressões que teria sofrido o Sr. Maurício Francisco Ribeiro, por parte
de policiais não identificados.

N° 2.06612001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada
a esta Casa por Elias Gonçalves da Silva.

N° 2.06712001 do Deputado Edson Rezende, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada
a esta Casa pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânica e Material Elétrico de Governador Valadares -
SINTIMEL.

N° 2.06812001, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria de Policia do Estado de Minas Gerais
denúncia apresentada a esta Casa pelo Sr. Gilberto Silva Leite. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.06912001, do Deputado Gil Pereira, solicitando a transcrição
nos anais da Casa das reportagens que o jornal 'Estado de Minas"
vem publicando em suas edições diárias sobre a transposição das
águas do rio São Francisco.

Do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando a realização de um ciclo
;	de debates para elaboração de documento final sobre o sucateamento
j;	da educação básica e democratização do acesso ao ensino superior.

(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados

Sávio Souza Cruz e outros e João Batista de Oliveira (2).
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
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de Saúde e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Régis,
Maria Olivia, Sebastião Navarro Vieira e Wanderley Ávila (2).

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

de Vereadores de Ribeirão Vermelho.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
• Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio,

demais membros da Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
inicialmente, quero dizer que solicitei ao Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia, na forma regimental, que sejam transcritos nos anais
desta Casa as reportagens que o jornal "Estado de Minas" vem
publicando em sua edição diária, desde domingo, 25 de março,
abordando a transposição das águas do rio São Francisco, tema da
maior relevância e interesse não só de Minas Gerais, como também
de todo o Pais. E sobre esse tema que iremos falar hoje.

Sr. Presidente, Srs. Deputadas, a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais promoveu, em junho do ano passado, um caloroso debate
sobre a transposição das águas do rio São Francisco. Aqui estiveram
presentes representantes dos mais diversos segmentos sociais, direta
ou indiretamente envolvidos com o tema. A sociedade despertou para
o assunto.

Voltamos hoje ao tema, tão importante como atual, num momento
em que o Ministério da Integração Nacional dá inicio a uma série de
audiências públicas para debater a polêmica transposição de suas
águas e que nos leva a uma reflexão profunda sobre a conveniência
ou não do projeto. A primeira audiência será na próxima sexta-feira,
no CREA, próximo à Assembléia.

Quero chamar a atenção dos nobres colegas e demais presentes
para a importância de analisarmos a viabilidade dessa iniciativa,
levando-se em conta seus aspectos técnicos e jurídicos, os impactos
sociais e ambientais e a expectativa e demandas dos Estados
envolvidos.

Não podemos nos esquecer de que 80% da vazão do rio São
Francisco está em território mineiro. E para que o nosso Estado
continue a garantir essa vazão, é fundamental recuperar a sua bacia.
A destruição das matas ciliares, a poluição e o assoreamento estão
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colocando em sério risco a vida do rio e de seus afluentes.

Pelo andar da carruagem, em futuro não muito distante não haverá
águas a serem transpostas.

Mineiro de nascimento e chamado o Rio da Integração Nacional,
nem de longe o rio São Francisco exibe mais a rica flora nativa e a
fauna ribeirinha que eram o orgulho de todos nós. O rio de tantas
histórias, o São Francisco, não terá forças, sozinho, para resistir às
agressões que fatalmente o destruirão em pouco tempo.

Os recursos hídricos do Velho Chico vêm sendo minados pela
destruição que, há décadas, ocorre ao longo de sua bacia.

O projeto de transposição de suas águas e a utilização dessas
águas em locais distantes implicarão, necessariamente, grandes
obras de engenharia e grande consumo de energia. Esse dispêndio
de recursos financeiros, numa conjuntura nacional de escassez de
recursos para novos investimentos, poderia ser aproveitado para a
conclusão de projetos estratégicos - como o Jaiba, o Jequitai, o
Gorutuba - e mesmo para a recuperação e revitalização do próprio
São Francisco.

Essa recuperação deverá resultar, prioritariamente, em beneficio
das populações ribeirinhas, especialmente das que habitam o
Polígono das Secas, situado em Minas.

Medidas não faltam - e todos os segmentos que participaram do
seminário no ano passado foram unânimes em apontá-las: apoiar
programa de microbacias; melhorar a fiscalização do IEF e do IBAMA;
impedir o desaguamento de esgotos; preservar as nascentes dos
afluentes; e promover o reflorestamento com matas de topo e ciliares.

' Medidas não faltam, Sras. e Srs. Deputados. O que falta é vontade
política do Governo Federal de resolver os problemas do rio São
Francisco por via de um planejamento integrado onde se determine se
há disponibilidade de recursos hídricos ou não, em que seja
proporcionada uma ampla discussão entre as partes envolvidas e,
finalmente, em que sejam discutidas as alternativas, antes de se bater
o martelo optando pela transposição.

O nosso São Francisco, na situação de abandono em que se
encontra, muito em breve deixará de ser o rio da unidade nacional,
pois sem vultosos investimentos não conseguirá sobreviver. Para
transpor suas águas e beneficiar o Nordeste do País, é necessário



882
garantir primeiro a sua sobrevivência aqui em Minas".

Sr. Presidente, no jornal "Estado de Minas" de hoje, o engenheiro
sanitarista Dr. Mauro da Costa Vai, Presidente do Comitê da Bacia do
Rio Paraopeba, a qual integra 52 municípios, disse que vai levar
adiante um processo para que o Governo Federal não possa fazer a
transposição antes de realmente adotar medidas para melhorar o rio
no Estado. Solicito à Presidência da Casa que, juntamente com esse
Comitê, entre nesse processo, para impedir o Governo Federal de
fazer a transposição sem antes cuidar das nascentes dos afluentes do
rio São Francisco.

O Deputado Wanderley Ávila (em aparte) - Deputado Gil Pereira,
queremos cumprimentá-lo por sua lucidez e clarividência,
manifestadas em um pronunciamento tão brilhante e oportuno. Existe
um trabalho na biblioteca desta Casa, elaborado pela CIPE-São
Francisco, da qual fizemos parte. Naquela época, já levantávamos,
para somarmos a outros existentes, o problema da agonia do São
Francisco. Inúmeras vezes ocupamos a tribuna para fazer essa
denúncia.

V. Exa. trata do assunto em um momento muito oportuno, porque,
embora o Dr. José Carlos, Secretário Executivo do Ministério do Meio
Ambiente, tenha assegurado que a transposição das águas jamais
acontecerá sem haver uma revitalização do rio São Francisco e de
seus afluentes, que agonizam ou morrem, é importante ressaltar a
essência do relatório final da Comissão Especial desta Casa, que teve
como relator o Deputado Carlos Pimenta, favorável à transposição
somente após a revitalização do São Francisco.

Sendo assim, aliamo-nos à fala de V. Exa. e o cumprimentamos por
seu brilhantismo. Realmente, devemos nos aliar ao Comitê do Rio
Paraopeba. Além disso, queremos levar ao conhecimento de V. Exa.
que, na reunião da Mesa na manhã de hoje, ficou acertada a
realização de um ciclo de debates nesta Casa, que contará com a
participação de todos os segmentos da sociedade, barranqueiros ou
não, que tenham a mesma preocupação que nós. Muito obrigado.

O Deputado Gil Pereira - Obrigado. O Deputado Wanderley Ávila,
que é um barranqueiro do rio São Francisco, tem lutado muito por
essa causa. Se Deus quiser conseguiremos esse beneficio para
Minas Gerais.
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O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Faço coro com os

Deputados Wanderley Ávila e Gil Pereira. Assuntos dessa importância
não podem prender-se apenas a determinado momento em que a
Casa realiza audiência pública. E importante que estejamos sempre
reavivando esses assuntos, que influenciarão toda a sociedade de
Minas. Cumprimento V. Exa. A transposição das águas do São
Francisco precisa, acima de tudo, da aquiescência do povo mineiro.
Das águas do Velho Chico, 80% nascem no nosso Estado. Nós, da
região Norte de Minas, conhecemos as dificuldades por que está
passando a população. Há projetos a serem executados há anos,
como o da construção da barragem do rio Jequitai, que certamente
trará grande benefício para a região. Essa barragem conterá e
regularizará as águas do médio São Francisco.

Estamos assistindo à agonia do rio Verde Grande, um dos principais
afluentes do rio São Francisco. Inscrevi-me hoje para falar sobre esse
rio. Parece-me que não haverá tempo para isso. Aproveito a
oportunidade para dizer que o rio Verde está morrendo, e nada está
sendo feito. O jornal de Montes Claros, há quase dois anos, vem
empreendendo uma campanha para salvar o rio Verde Grande, mas
não se vê atitude sendo tomada nesse sentido. A barragem de Três
Marias está operando com quase 30% da sua capacidade. È preciso
que o Governo Federal volte as suas vistas para o rio Verde Grande e
para Minas Gerais, porque, de acordo com o que for decidido nessa
audiência pública de que V. Exa. participou, seremos os principais
defensores da idéia de se fazer a transposição, mas com
responsabilidade, atendendo-se primeiro à mãe do rio São Francisco,
Minas Gerais, ou seja, temos de dar prioridade às necessidades do
nosso povo. Depois, decidiremos se as águas do São Francisco irão
para o Nordeste. Temos de pensar primeiro nos problemas de Minas
Gerais; depois, nesse projeto megalomaníaco que trata da
transposição, não permitindo que Minas Gerais tenha projetos
importantes não viabilizados e bacias importantes do São Francisco
morrendo, como a do rio Verde Grande. Parabéns pelo
pronunciamento.

O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta,
também bravo defensor da bacia do São Francisco.

0 Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Gil Pereira,
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parabenizo-o por trazer essa preocupação. Vocês são do Norte de
Minas, região do médio São Francisco, e nós, do Triângulo Mineiro,
próximo a sua nascente. Compartilhamos com vocês esse
pensamento de não permitir que o Governo execute projetos
megalomaníacos, como esse da transposição do rio São Francisco,
sem que, primeiro, cuidemos dele aqui, em Minas Gerais. Por isso,
solidarizo-me com essa preocupação de V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Ilustre Deputado Gil
Pereira, todos conhecemos a sua grande capacidade de representar o
Norte de Minas, área muito sofrida. A situação piorou agora com a
noticia da extinção da SUDENE.

Neste momento, V. Exa. denuncia o estado de precariedade em que
se encontra a discussão a respeito da transposição das águas do Rio
São Francisco para atender ás carências do Nordeste do Pais.

Nós, do vale do Mucuri, e as cidades aqui representadas, do vale do
Jequitinhonha, estamos dando nosso apoio ao lúcido pronunciamento
de V. Exa. Também nós, das barrancas do vale do Jequitinhonha,
vivemos problemas semelhantes, não pela transposição, porque falta
até água suficiente a ser transposta em atendimento a outras regiões.
Mas é lastimável a maneira pela qual os Governos Estadual e Federal
tratam o problema das águas fluviais em nosso Pais. Ainda hoje, os
jornais estão estampando a falta de água que assola a região do vale
do Mucuri e, por certo, do Jequitinhonha. Se medidas não forem
tomadas, teremos problemas até mesmo de atendimento das
necessidades de água potável para o consumo humano nessas
regiões. Isso é fruto da omissão dos Governos. O Governador Itamar
Franco, há nove dias, está passeando pelos Estados da Federação
em busca de apoio para sua candidatura á Presidência da República.
Tenho a certeza de que ainda não tratou da referida questão por
considerar assunto secundário para o Governo de Minas, já que não
interessa á sua candidatura, pois estaria prejudicando sua ambição de
chegar à Presidência da República.

Parabenizo V. Exa. pelo seu pronunciamento, hipotecando-lhe a
solidariedade dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Solicito a V.
Exa., ilustre Deputado desta Casa, representante do Norte de Minas,
das barrancas do vale do São Francisco, que analise criteriosamente
as ações do Governo que V. Exa. aqui defende. Obrigado.
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O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Cumprimento-o,

Deputado Gil Pereira, por sua fala, pela sua atuação em defesa do
Norte de Minas. E grande a importância do rio São Francisco, que
precisa ser preservado. Sabemos que temos ali o maior projeto de
irrigação da América Latina. Temos um grande projeto de irrigação em
Pirapora, também abastecido pelo rio São Francisco. Lutaremos pela
implantação do Projeto Jequitai, porque sabemos que, através de
projetos de irrigação, poderemos exportar frutos de primeira qualidade
para todo o mundo. Parabéns pela sua fala.

O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao Deputado Dimas Rodrigues.
Gostaria de fazer um apelo à Oposição para que votemos o
requerimento do Deputado Antônio Andrade, Líder do Governo, para
que, hoje, esta Casa possa aprovar o Substitutivo n° 7, do Deputado
Antônio Andrade, sobre o qual todos os partidos, da Situação e da
Oposição, puderam opinar. Tenho a certeza de que esta Casa, hoje,
vota esse projeto de relevância para nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
• Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

jornalistas que cobrem esta Casa, senhoras e senhores que estão nas
galerias, tenho acompanhado com preocupação o noticiário dos
jornais. Sei que no mundo jornalístico quer parecer que a Assembléia
Legislativa não está trabalhando ou que estamos fazendo obstrução
por gosto em fazê-la.

Estamos aqui para, em poucas palavras, esclarecer à opinião
pública que o que temos feito todos esses dias é buscar sensibilizar o
Governo e sua Liderança nesta Casa para pontos primordiais do
projeto de lei que extingue os fundos e dá destinação a eles.

A Bancada do PFL tem posição clara, que todo mineiro entenderá,
tão logo tenha conhecimento dos detalhes. E isso que venho fazer
aqui hoje. O PFL quer tão-somente que transformemos em oficial essa
informação que a bancada está dando ao povo de Minas Gerais,
através de sua liderança, nesta Casa, sobre o Projeto de Lei n°
1.27112000, que autoriza o Governador do Estado a extinguir o Fundo
SOMMA e, conseqüentemente, os outros fundos.

Com relação ao SOMMA, propriamente dito. (- Lê:)
"Tendo em vista o impasse criado na Assembléia Legislativa com
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relação ao Projeto de Lei 1.27112000, provocado pela atabalhoada
condução do processo por parte do Governo do Estado, e
considerando: a clara intenção do Governador do Estado, expressa na
mensagem que capeou o projeto de sua autoria, para extinguir o
Fundo SOMMA; disposto na Lei n° 13.579, de 21612000, que autorizou
ao BDMG, sob supervisão da Secretaria de Estado da Fazenda a:
vender os títulos do Tesouro Nacional recebidos em pagamento de
dívida contraída por município em decorrência de contrato formalizado
com o Fundo SOMMA e condicionar a venda à integral aplicação dos
recursos dela obtidos para integralização em espécie do patrimônio do
Fundo SOMMA sob sua administração, com a finalidade de atender
ao cronograma de desembolso de parcelas de financiamento a ser
concedido pelo Fundo; a abusiva, impertinente e ilegal apropriação
dos recursos apurados com a venda dos referidos títulos, em frontal e
desrespeitosa desobediência ao que menciona a Lei n° 13.579, que
determinou, uma vez que os recursos foram apropriados ao caixa
único do Estado, e não, conforme fora autorizado pela Assembléia
Legislativa, ao patrimônio do BDMG.

A Bancada do PFL aceita votar o Projeto de Lei n° 1.27112000
mediante o cumprimento das seguintes condições: encerramento da
CPI do Fundo SOMMA, com a competente apresentação de seu
relatório para apreciação pelo Plenário; apresentação do Substitutivo
n° 8, subscrito pela unanimidade dos membros do Colégio de Lideres,
pelo qual seja dado o seguinte tratamento ao Fundo SOMMA: apurar
o saldo em caixa, os valores já contratados, os empréstimos
concedidos aos municípios e proceder ao levantamento do patrimônio
no prazo de 30 dias a contar da vigência da lei, mediante publicação
no diário oficial de toda a memória de cálculo realizada; do resultado
encontrado da operação acima descrita, deduzir: R$60.000.000,00
para pagamento da parcela anual, referente ao exercício de 2001,
devida ao BIRD; R$108.000.000,00, valores apontados em
3111212000, para pagamento â COPASA-MG; R$2.000.000,00 para o
FUNDERUR; R$1.027.000,00 para o FIDHRO; o saldo restante, na
data da publicação dos recursos apurados, considerando o patrimônio
e as deduções referidas, destinar-se-á ao aumento de capital do
BDMG, que passará a deter a titularidade do patrimônio dos fundos e
de suas respectivas funções; os recursos futuros, provenientes do
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BIRD para as atividades dos fundos, integrarão, também, o capital
do BDMG, para prosseguimento dos programas destinados à
modernização institucional, aos saneamentos básicos e ambiental, de
acordo com o Plano Estadual de Saneamento Básico, e à infra-
estrutura urbana de municípios mineiros, exclusivamente para
despesas de capital, nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 1713/64;
todos os contratos em andamento do Fundo SOMMA serão cumpridos
pelo BDMG."

Essa é a proposta que o PFL faz.
Quero esclarecer à opinião pública de Minas Gerais que toda a

celeuma criada se dá muito mais pela imprudência, pela insensatez ou
pela vontade obstinada do Governo em ver a matéria aprovada
rapidamente nesta Casa -

Não estamos aqui para criar problemas nem dificuldades; tanto é
assim, que apresentamos a proposta agora, apesar de já o termos
feito na semana passada, de forma extra-oficial; contudo não
encontramos a ressonância esperada por parte dos representantes do
Governo nesta Casa. Então, é preciso que se esclareça aos
jornalistas em geral que não é a Oposição que está criando os
embaraços; é o Governo que não se sensibiliza com os mínimos
detalhes.

Estamos concordando com quase tudo. Só não concordamos com a
eliminação de vez dos fundos, pois vivemos num Estado habilitado por
pessoas. Para Minas Gerais, para as grandes e até para as pequenas
cidades de Minas Gerais, extinguir um fundo de saneamento nada
mais é do que decretar a sua falência definitiva-

Por isso aqui estou, em nome da bancada do meu partido, para
dizer que não aceitamos mais aquela idéia de dizerem que
concordam, mas não concordam. E não aceito mais ninguém da base
do Governo atribuir à Oposição o fato de o projeto não estar sendo
votado. Não está sendo votado porque querem com ele criar urna
situação inaceitável por qualquer pessoa que tenha sensibilidade, e
sensibilidade nós temos. E em seu nome que está aqui, agora,
formalizada a proposta. Assim, espero contar com a sensibilidade
daqueles que representam o Governo nesta Casa.

O PFL já tem o apoio do partido com o qual compartilhou todos os
debates - o PSDB -; o PFL já contou com a solidariedade do PT, que
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nos auxiliou ria inclusão de um desses requisitos, já que o PT tem
uma visão geral da política de saneamento do Estado, e acabou por
tomar essa iniciativa. Dissemos, semana passada, que
formalizaríamos a proposta, e aqui está ela formalizada

A partir de agora, quero ter oportunidade, junto a qualquer pessoa
da base de apoio do Governo, de debater, mostrando aos
telespectadores se é a Oposição que está atrapalhando e impedindo
ou se é o Governo que, de forma insensível, quer empurrar goela
abaixo da Assembléia Legislativa e da sociedade mineira a extinção
dos Fundos.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Sebastião Costa,
inicialmente quero parabenizá-lo pela clarividência dessa proposta,
que é coerente. Se houver boa-vontade e compreensão por parte da
bancada de sustentação do Governo, chegaremos à votação desse
projeto do SOMMA, sem dúvida nenhuma. V. Exa. diz, muito bem, que
queremos que o projeto de saneamento ambiental e de modernização
administrativa permaneça. Isso é o que o PFL, o PSDB e o PT
defendem neste momento. Só quero fazer a observação de que não
abrimos mão, definitivamente, dos trabalhos da CPI do Fundo
SOMMA, porque são informações valiosas que devemos ainda
levantar para que a sociedade não venha, depois, nos cobrar, dizendo
que fomos omissos e que mais uma CPI acabou em pizza nesta Casa.
E esse reforço que gostaria de fazer.

A proposta é coerente, a população está entendendo, a partir desse
pronunciamento de V. Exa., que não estamos aqui para bloquear ou
dificultar qualquer votação que seja, e, muito menos, para aceitar
pressão de quem quer que seja. Queremos o bem dos mineiros e do
Estado de Minas Gerais. Parabéns a V. Exa. por essa compreensão,
por essa proposta, feita de público. Esperamos que haja
compreensão, também, da base de sustentação do Governo.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Sebastião Costa,
como Líder do PSDB, após ouvir a nossa bancada, também queremos
dizer, de público, - pretendia fazê-lo inscrevendo-me no Grande
Expediente, mas temo que o tempo não seja suficiente para isso - que
o PSDB subscreve essa proposta de V. Exa. com muita alegria. Quero
dizer também, de uma vez por todas, que fica claro para a sociedade
que queremos votar, sim, mas não aceitamos que nos empurrem
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goela abaixo a proposta que o Governo entende que é melhor.
Ainda que digam que querem remeter esse recurso todo para o
BDMG, se observarmos o texto deles vamos perceber que vai
segundo o interesse deles, num futuro que não sabemos quando. E
estamos dizendo, então, a mesma coisa. Se é verdade que querem
transferir esse recurso para o BDMG, então essa nossa proposta
contempla isso. E exatamente isso que queremos dizer para a
sociedade. Se é verdade que o Governo quer pegar o recurso, perto
de R$378.000.000,00, e alocar no BDMG para continuar o projeto de
saneamento básico, está cedo; a nossa proposta está dizendo
exatamente isso. Só que achamos que agora a sociedade vai poder
verificar, de fato, se esse proposta é a que o Governo quer ou se há
outras intenções.

Para concluir, quero dizer que esse é um processo democrático,
processo em que o Poder Executivo, junto com a base aliada, tem
uma proposta, e a Oposição faz o contraponto, analisando, com rigor,
não aquilo que interessa ao Governo, mas o que interessa à
sociedade mineira com um todo. E é dentro dessa lógica que estamos
fazendo essa proposta. Queremos votar. A Oposição está presente e
tem essa proposta definitivamente formalizada. Depende do Governo,
por sua base, sua Liderança, dizer se realmente quer fazer isso ou se
é aquilo que suspeitamos, que é acabar definitivamente com todo
recurso do SOMMA, com todo recurso do PROSAM, colocar tudo no
caixa único, para extinguir o projeto de saneamento para o Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado.

a	O Deputado Sebastião Costa - Agradeço o aparte do Deputadoo Miguel Martini. Quero, neste momento, aproveitando a presença do
Líder do PSDB, do Deputado Paulo Piau, que esteve ao meu lado
neste instante, entregar, formalmente, esta proposta ao Líder do
Governo e relator da matéria.

Consulto também ao Deputado Adelmo Carneiro Leão se deseja
participar da entrega, neste momento, desta proposta para a votação
da extinção dos fundos, a fim de acabar com esse proselitismo que já
está cansando. A sociedade espera uma definição, que está
apresentada neste documento. Não depende mais de nós. Depende
do Governo e de sua base nesta Casa.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
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O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, o projeto original de extinção do Fundo SOMMA
chegou a esta Casa em meados de novembro passado, portanto, há
mais de quatro meses. Aqui, neste Legislativo, foi amplamente
discutido, recebeu dezenas de emendas, tanto de parlamentares da
Situação quanto da Oposição, e, em razão disso, a proposta foi
amplamente aperfeiçoada. Podemos dizer, sem medo de errar, que o
projeto de lei em discussão nasceu e tem a cara do Legislativo.

Inicialmente, o Governo extinguia apenas o Fundo SOMMA,
repassando todos os recursos para o caixa único do Estado. Depois
de vários debates em reuniões de Líderes, nas comissões, no
Plenário, ou onde quer que tenham ocorrido, temos uma proposta que
é o espelho do que pensam os Deputados e Deputadas. Sempre
estivemos dispostos a ouvir sugestões e críticas, ainda que algumas
delas estivessem carregadas de sentimentos que não traduziam o
espírito conciliador que sempre caracterizou Minas Gerais e os
mineiros.

A proposta em apreciação, como já pudemos dizer, canaliza
recursos para o BDMG, assegurando ao caixa do Estado verbas para
que o Governo cumpra o pagamento de dividas contraídas em nome
desses fundos, onerando ainda mais o caixa estadual. Depois de dias
de debates, os mineiros perguntam: O que deseja a Oposição?

Solicito ao Líder do PFL, que está coordenando, com a Oposição,
esse entendimento, que me apresente a proposta, a fim de, desta
tribuna, comentá-la. Na semana passada, após perguntar à Oposição,
por várias e várias vezes, o que desejava ser discutido, absolutamente
nada me foi apresentado. Na quinta-feira, após perguntar reiteradas
vezes qual artigo do projeto deveria ser suprimido ou modificado, qual
emenda deveria ser acrescentada, a Oposição entregou-me um
documento em que constavam algumas propostas possíveis de ser
encaminhadas. Naquela mesa, juntamente com o Líder do PFL,
indaguei do Deputado Miguel Martini se essa era a proposta dos três
partidos, PFL, PSDB e PT. O Deputado disse que precisava consultar
os demais membros antes de dar uma resposta, que fiquei
aguardando.

Vejo, agora, com alegria e entusiasmo, que os três partidos
encaminham uma proposta que, se estiver dentro dos princípios desta
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Casa, será discutida e, talvez, leve a um entendimento.

O que não pode é o Deputado Sebastião Costa dizer que esta Casa
não votou um projeto do Governo, que está há mais de quatro meses
nesta Casa, porque a Situação não quis entendimento. Entendimento
com o quê? O projeto, do qual sou relator, contemplou emendas de
todos os partidos políticos, do PSDB, do PFL, do PT e contemplou
parte do substitutivo dos Deputados. Depois começou a haver um
processo de obstrução sem nenhuma proposta de entendimento. Ouvi
quase todos os pronunciamentos feitos desta tribuna e não ouvi
proposta de entendimento. Agora estou vendo a primeira. Vou analisá-
la, juntamente com os Deputados da base governista, e, se possível,
vamos acatá-la. O que não pode acontecer é transferirmos todos os
recursos do Fundo para o BDMG e o Governo ter que buscar no
Tesouro Nacional recursos para pagar as dívidas do Fundo ao BIRD e
à COPASA, tirando desse mesmo Tesouro recursos que iriam para o
social, para a saúde, para o funcionalismo, para capitalizar em
demasia uma instituição financeira em prejuízo de ações sociais,
voltadas para a educação, a saúde. E isso que a base de Governo
entendia que não podia acontecer. Se a proposta for repassar
recursos para o BDMG, assegurando o pagamento do BIRD e
assegurando o compromisso com a COPASA, podem ter a certeza de
que o Governo acata. Então, o entendimento é com esse principio
básico: não vamos capitalizar em demasia uma instituição financeira
em detrimento do caixa do Governo, que tem compromisso com o
social, com a saúde, com a educação. Se a proposta for nesse

zI	sentido, vamos acatá-la. O que não podemos é passar a transferência
' da titularidade dos contratos para o BDMG, porque, neste caso,

vamos ter que remeter todos os contratos de arrendamento e os
futuros contratos para o Banco Central, e os municípios terão que
renovar todas as suas garantias, o que vai prejudicar os municípios
que têm contrato em andamento e os que têm contrato a ser assinado
de imediato.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Nobre Deputado Antônio
Andrade, gostaria de cumprimentá-lo por seu pronunciamento e
gostaria de acrescentar que esse projeto, como já anunciado por V.
Exa., está aqui desde o ano passado, e todos tivemos oportunidade,
quer nas Comissões quer em Plenário, de tomar conhecimento desse
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projeto e de sugerir aperfeiçoamento ou mudanças. Quero revelar
que assim que o projeto entrou na Casa cheguei a conversar com
alguns Prefeitos, e a minha primeira posição foi a de ser contrário,
exatamente porque preocupou-me um aspecto do projeto em relação
a uma obra importante de Belo Horizonte, que é a abertura da Av.
Pedro II, prometida desde a época em que eu era Vereador. Isso já
havia sido solicitado pela Prefeitura de Belo Horizonte ao BDMG, ao
Senado Federal e ao Banco Central, e não sabíamos se, com a
extinção do Fundo, teríamos a garantia de que a Prefeitura de Belo
Horizonte iria fazer jus à parte desse recurso para terminar as obras
da Av. Pedro II.

Portanto, quero dizer que, naquele momento, muito embora até
como base do Governo nesta Casa, fui contra o projeto. Mas, no
entanto, estudei o projeto e o aperfeiçoei por meio de emendas, na
Comissão de Fiscalização Financeira e, posteriormente, em Plenário.
E V. Exa., inclusive, como relator do último substitutivo, acata a
sugestão que fiz.

Quero aproveitar a oportunidade para comentar sobre noticias
veiculadas na imprensa dizendo que não temos votado absolutamente
nada na Casa. E evidente que podemos até não estar votando, mas
estamos cumprindo com o nosso dever, na medida em que estamos
discutindo o assunto. Como já vi esse filme anteriormente, quero,
como alguém que já é parlamentar há 18 anos - 16 como Vereador e
2 como Deputado, como ex-Vice-Presidente da União dos Vereadores
do Brasil e hoje distinguido pelos meus colegas, como o foi o
Deputado Miguel Martini, faço também parte da UNALE -, mais uma
vez, dizer que ninguém mais do que nós dois desejamos um
fortalecimento deste Poder. Quero dizer que está na hora de votar
mesmo que seja contra, mas é importante votar. Até mesmo porque,
infelizmente, a opinião pública acha que, pelo fato de não estarmos
votando esse projeto, não estamos fazendo nada.

Isso não é verdade; a realidade é outra. Acho que de certa forma,
independente de qualquer coisa, o projeto já teve o tempo suficiente
para os Deputados se posicionarem a favor ou contra. Inclusive para
aperfeiçoá-lo, como o fiz, consultando a Prefeitura de Belo Horizonte.
Hoje no escopo do projeto está garantido que, com a extinção do
Fundo SOMMA, vamos finalmente dar prosseguimento ás obras da
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Av. Pedro II.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade.
• Deputado Antônio Andrade - Deputado, complementando as suas

palavras, quero dizer que o substitutivo que está em votação é muito
melhor do que era anteriormente o programa do SOMMA, quando
apenas as Prefeituras com maior poder aquisitivo, renda "per capita",
tinham acesso ao SOMMA. É o caso da Prefeitura de Ipatinga, que
levou R$17.800.000,00 do Fundo SOMMA. Sua receita é muito melhor
que a de outros municípios, que não têm como fazer frente às
deficiências na área de saneamento básico.

Ouvi um Deputado desta tribuna dizendo que o Projeto SOMMA era
levado sem nenhum política, dizendo que se liberou para a Oposição.
Naquele momento, o PT havia apoiado o Eduardo Azeredo. Então,
não era Oposição, era Situação. O Prefeito de Ipatinga foi o primeiro
do PT a apoiar o Eduardo Azeredo.

Quero dizer que a base do Governo entende que se deve votar o
projeto e fez todos os esforços para buscar o entendimento. O que
não se pode, de forma nenhuma, é a Oposição ocupar a tribuna e
dizer que se não votou foi porque a base do Governo não quer. Não
houve votação, porque até meia hora atrás não tinha havido nenhuma
proposta para melhorar o projeto.

Estou de pleno acordo com a emenda apresentada pelo PT. Apenas
disse que havia necessidade de haver a assinatura de todos os
Lideres. O Líder que não aceitou assinar a emenda do PT não foi do
PMDB, do PDT nem do PL, foram os Líderes do PSDB, como disse o
Adelmo. Acho que a emenda do PT vai dar maior transparência ao
projeto.

O projeto ainda não foi votado porque a Oposição obstruiu. Mas, até
o momento, nenhum Deputado que esteve nesta tribuna fez correção
em qualquer artigo ou item do projeto ou apresentou proposta que
pudesse ser aceita. A primeira sugestão que recebi vou analisá-la e
ver se há possibilidade de acatá-la. Se for proposta que venha
capitalizar em demasia o BDMG, em detrimento de uma política social
de educação, de saúde, vamos fazer porque já estão garantidos no
projeto R$336.000.000,00, para dar continuação ao programa.

Todos os recursos já financiados que vão retornar por meio dos
financiamentos serão destinados ao BDMG, para dar continuação ao
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programa. A partir do ano que vem, tudo o que o SOMMA, o
PROSAM e todos os outros Fundos devem aos organismos
internacionais será bancado pelo Tesouro Estadual, que, no ano que
vem, vai bancar 100% de todos os recursos que o SOMMA obteve
junto aos Bancos internacionais. Dará continuação a um caixa rotativo
de mais dé R$336.000.000,00.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Primeiramente, Deputado
Antônio Andrade, V. Exa. se lembra de que, no Salão Vermelho,
sentamos até com vários outros Deputados...

O Deputado Antônio Andrade - E V. Exa. não colocou uma letra no
papel para fazer uma proposta.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Estavam presentes,
inclusive, o Deputado Sebastião Costa, eu e outros. A Fádua, sua
assessora, pegou determinados pontos que discutimos e disse assim:
"Agora nós vamos avaliar se é possível acolher isso ou não". Essa é a
primeira questão.

A segunda questão: o PSDB tem, juntamente com o PT e o PFL, um
substitutivo. Então, temos uma proposta, sim, que já está protocolada.

O Deputado Antônio Andrade - Grande parte dela acatada.
O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Temos propostas, sim.
• Deputado Antônio Andrade - Se acatada, não precisa discutir.
• Deputado Miguel Martini (em aparte) - O que estamos fazendo é

um esforço ainda maior, diante do impasse. Estamos sendo mais
benevolentes ainda, aquiescendo até na transferência de
aproximadamente R$180.000.000,00.

O Deputado Antôniõ Andrade - Deputado, confirme o que eu disse.
Eu disse que \L Exa. não aceitou, quando perguntei se essa era a
proposta dos três partidos. V. Exa. falou que tinha de consultar os
partidos, porque ainda tinha que rever.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - V. Exa. acabou de dizer
que vai consultar a base a respeito dessa proposta. Eu, como Líder,
não tomo decisão. Tenho de consultar os outros Deputados-

0 Deputado Antônio Andrade - Então, não foi proposta de papel. Se
fosse proposta, não precisaria consultar os Deputados.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Tenho de consultar os
Deputados do meu partido. Lá temos democracia. A nossa prática não
é o Líder decidir. Lá a prática é ouvir todos os Deputados. E foi o que
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fizemos.

Agora, sim. Hoje, pela manhã, fizemos uma reunião- Temos, agora,
uma posição clara a respeito disso.

O Deputado Antônio Andrade - V. Exa., antes de colocar no papel,
deveria ter consultado os seus Deputados.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado, esses pontos
aqui são praticamente os mesmos, com alguns detalhes diferentes,
que apresentamos no Salão Vermelho. Estamos refazendo o texto
para apresentar à imprensa, para que não digam que fez, não fez, fez
isso, não fez aquilo. E claro que, nessa proposta...

O Deputado Antônio Andrade - E, se for plausível, nós vamos
aceitar. Não tive condições...

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Estão incluídos nessa
proposta todos aqueles que já foram contemplados, como, de três em
três meses, remeter para a Assembléia Legislativa. Estamos
colocando aqui os pontos que eram divergentes. E claro que aqueles
congruentes, estamos acolhendo como certos. Então, dentro do
substitutivo, não é somente isso aqui. São os pontos que eram
divergentes. E isso que queremos ver.

O Deputado Antônio Andrade - Deputado, só uma pergunta: esses
pontos que os três partidos colocaram aí, agora, estão dentro do
substitutivo que vocês fizeram?

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Sr. Presidente, é só para
dizer que sim, eles estão, mas aqui estão mais avançados ainda. Essa
é conciliatória.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, só mais uma
pergunta. Sobre os pontos que colocaram, quero perguntar se estão
contemplados nos substitutivos apresentados pelo PSDB e PFL.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhoras e senhores, imprensa, visitantes, estamos discutindo a
aprovação ou não do Fundo SOMMA. Achamos de suma importância
o Governo do Estado poder dar prosseguimento a sua política de
saneamento. Mas gostaria de ocupar esta tribuna, hoje, para trazer
outro assunto de grande importância para Minas Gerais, em particular
para os municípios pobres.

V. Exas. se recordam quando, no ano passado, esta Casa se
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mobilizou. Constituiu-se uma comissão e fomos a Brasília para
anular uma injustiça que o Governo Federal estava prestes a fazer
com Minas Gerais, sobretudo com os municípios pobres. Refiro-me ao
Projeto Alvorada. Nessa ocasião, tivemos êxito. Minas, por meio dos
parlamentares de todos os partidos, se uniu, e o Governo Federal
voltou atrás e incluiu os municípios mineiros com Indice de
Desenvolvimento Humano abaixo de 0,5% no programa.

Uma grande esperança tomou todos nós, principalmente as famílias
necessitadas de políticas públicas, nas áreas da saúde, da educação,
do saneamento básico, da geração de emprego e renda, da
agricultura, enfim, em todas as áreas que podem trazer uma qualidade
de vida melhor.

Este ano, o Governo Federal anunciou as primeiras liberações do
Projeto Alvorada, e alguns Estados do Nordeste já começaram a
receber os recursos, como Pernambuco, Alagoas e o Ceará. Em
Minas Gerais, a imprensa noticiou que algumas ações, principalmente
na área de saneamento básico, já se iniciaram. Entretanto, qual não
foi o nosso espanto, senhoras e senhores, ao constatarmos, mais uma
vez, que esses recursos podem chegar pela metade a nossas regiões,
pois alguns lobistas, agenciadores de dinheiro público, têm procurado
os Prefeitos e os agentes políticos, para oferecer-lhes facilidades a fim
de receberem o que lhes é de direito.

Nós, dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, do Norte de Minas,
que temos compromisso com essa região, onde nascemos e fomos
criados, já assistimos a esse filme várias vezes e sabemos bem o que
são capazes de fazer esses facínoras da política mineira. E o que
mais nos entristece é o fato de alguns colegas parlamentares federais
estarem por trás desses "laranjas", que se apresentam para roubar os
parcos recursos destinados a nossa região.

Esta Casa não pode aceitar pacificamente mais esse roubo do
dinheiro público, mais essa enganação do povo pobre. Vamos tirar o
suco desses "laranjas", para entregá-lo à Policia Federal.

O Deputado José Braga (em aparte)* - Deputado Márcio Kangussu,
V. Exa. está tratando de um assunto com grande conhecimento e
perfeição. Devido à sua preocupação com sua representação, V. Exa.
convidou a mim e a outros Deputados para que o acompanhássemos
naquele processo difícil de mudar o quadro, fazendo constar na lista
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os municípios em que trabalhamos e que conhecemos de perto.
Qual não foi, então, nossa surpresa, ao recebermos a primeira parte
do projeto, que veio de uma forma bastante diferente da esperada. Até
agora, não temos certeza de como colocar os municípios na lista, a
fim de que disponham desse recurso, principalmente porque há
critérios de distribuição de renda dos programas do Governo
Fernando Henrique Cardoso, como foi feito no Comunidade Solidária
e no PRONAF.

Principalmente, neste instante em que há uma melhoria nos pontos
do IBOPE a favor do Presidente, todos os programas vêm com o
foguetório natural. No entanto, notamos que a maioria dos municípios
pobres não foram contemplados com recursos. Assim como nós, V.
Exa, sabe que os municípios são divididos em grupos que recebem os
recursos em diferentes períodos, mas nem isso foi respeitado. Não
aceitamos a explicação de que isso ocorreu devido aos índices, que
não batem com a realidade.

Por isso, gostaria de parabenizá-lo por seu discurso e solidarizar-me
com V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Kangussu* - Agradeço ao Deputado José Braga.
Acrescento que algumas cidades que receberão esses benefícios já
foram procuradas por esses agentes do dinheiro público, com a
licitação viciada, e algumas firmas já estão fazendo a cobertura da
proposta das outras que irão ganhar. São informações da imprensa e
de Deputados Federais. Isso entristece e envergonha pessoas como
nós, que defendemos o interesse público.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Márcio
Kangussu, V. Exa. tem toda a razão de indignar-se, porque todos
fomos feitos de palhaços quando estivemos em Brasília e quando
recebemos as autoridades federais para discutir as condições técnicas
para a liberação das verbas do Projeto Alvorada. A verdade é que
essa liberação está sendo feita utilizando-se o pior dos critérios, ou
seja, o puramente político.

O Deputado Márcio Kangussu* - Se esse critério fosse só político,
seria melhor. Mas o adotado é amoral.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Estão sendo levados
em conta interesses econômicos de empreiteiras que negociaram
esses recursos em Brasília. Estão oferecendo esses recursos dessa
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forma. A indignação de V. Exa. é a de toda esta Casa, porque
fomos feitos de palhaços nas discussões, nos debates e nos critérios
de liberação. Estamos vendo a falcatrua e a corrupção imperarem.
Esse será um prato cheio para que a futura CPI federal da corrupção
prove os desvios dessa natureza.

• Deputado Márcio Kangussu* - Colaboraremos com isso.
• Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Deputado Márcio Kangussu,

parabenizo-o por trazer um assunto que merece ser debatido nesta
Casa, mas, sobretudo, tem de ser debatido em Brasília. Registro a
minha indignação com relação a um artigo de um jornal mineiro desta
semana, mostrando que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
usou todas as suas armas para impedir a CPI da Corrupção. Essa
denúncia que V. Exa. fez, envolvendo os Deputados Federais, é
gravíssima. Apesar de toda crítica feita a Antônio Carlos Magalhães,
ele enfrentou o Judiciário, impôs uma CPI e desnudou aquela
"seriedade" que existia nesse Poder. Então, veio dar uma contribuição
à sociedade, juntamente com os partidos da esquerda, ao propor a
CPI da Corrupção. Será que um Presidente da República que tenta
impedir a CPI da Corrupção merece governar este País? Deveria ser
a primeira pessoa a pedir a instalação de uma CPI para apurar tudo.
Em Brasília está o antro da corrupção. Parabéns por trazer esse
assunto a esta Casa, com tanta coragem.

O Deputado Márcio Kangussu* - Obrigado, Deputado Paulo Piau.
Mais uma vez, chamo a atenção do parlamento e de toda a sociedade
mineira. Nós, que fazemos política nas áreas pobres de Minas Gerais,
como o Deputado Kemil Kumaira, que, há vários anos, presta serviço
ao Jequitinhonha e ao Mucuri, estamos indignados com isso. No ano
que vem, haverá eleição. Este ano é véspera de eleição. Então, os
pára-quedistas e os agenciadores começam a agir. Mais uma vez,
engana-se o povo. Não aceitaremos isso.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o e apoio a
sua posição. Esses projetos do Governo Federal são sociais e de
combate à pobreza, mas está havendo muito apadrinhamento. Há
pessoas que estão pegando carona nesse trabalho que foi feito por V.
Exa. e por esta Casa.

Temos que ter cuidado para que o povo tenha a consciência dos
recursos que virão, já que não é favor, e sim direito, principalmente no
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tocante ao Norte de Minas e ao Jequitinhonha.

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - V. Exa. retrata com
propriedade a corrupção que está se alastrando pela região que
ambos representamos nesta Casa, quais sejam as do vate do Mucuri
e do vate do Jequitinhonha. Quanto mais pobre a região, mais fácil é o
trabalho danoso, criminoso, de pessoas que agem na calada da noite
para surrupiar não apenas os míseros recursos que ali chegam àquela
localidade, mas também a esperança de seu povo de estar sob a
égide de governos honestos e comprometidos com o futuro do Pais.

Também acompanhei, pela imprensa, a denúncia de que lobistas já
estão atuando com desenvoltura, sem receio de que sejam pilhados
nessa arte criminosa. Temos que transformar a tribuna da Assembléia
em verdadeira trincheira a fim de debater e defender os interesses
maiores do nosso povo. Temos de ter a coragem de fazer denúncias a
todo instante, doa a quem doer. Não podemos estar de acordo com o
Presidente da República, que tenta impedir a instalação da CPI da
Corrupção, pois estamos sofrendo as conseqüências desse mal, que
vem se alastrando em todos os segmentos da vida nacional. Embora
pertença ao partido do Presidente da República, nesse ponto estou
totalmente em desacordo com as suas instruções, assim como
também estão homens ilustres, como o Senador José Alencar, que
representa com dignidade o povo mineiro e que assinou documento
que dá ao Governo o direito de comprovar sua honestidade, porque a
CPI não vai apenas mostrar que o Governo se encontra num mar de
lama, terá a oportunidade de demonstrar que ele não participa dessas

z	falcatruas.
Aqui, nesta Assembléia, é necessário que se instale uma discussão

permanente a fim de que sejam denunciados os fatos que
comprometam a honradez dos homens públicos de Minas Gerais.
Nosso Governador Itamar Franco, que esteve nove dias viajando pelo

; Pais, para divulgar sua candidatura à Presidência da República, deve
falar, não somente em Brasília ou em outro local, que é contra a
corrupção, porque aqui, em Minas Gerais, a situação não é diferente.
Em todos os órgãos públicos do Estado, em todas as Secretarias de
Estado, existe corrupção, e o Governo mineiro precisa tomar
providências para que esse mal não continue a se alastrar pelo nosso
Estado.
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O Deputado Márcio Kangussu* - Como já existe nesta Casa a

CPI do Crime Organizado, quero pedir a V. Exa. que isso seja incluído
na pauta dessa comissão, porque é crime organizado o fato de
Deputados Federais, lobistas, vagabundos corromperem pobres
Prefeitos, em alguns casos, agindo de má-fé. Mas esta Casa estará
vigilante e presente para não permitir isso. Infelizmente, Deputado
Dimas Rodrigues, não posso ouvi-lo.

* - Sem revisão do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

1 1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa â 21 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.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Saúde - aprovação, na
531 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.25712000, do Deputado
Cristiano Canêdo, e dos Requerimentos n°s 1.95412001, do Deputado
Bené Guedes, e 1.99412001, da Deputada Maria Olivia (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XXVII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Sávio Souza Cruz e outros, em que solicitam seja devolvido
ao Plenário, para exame, o Requerimento n° 1.91412001; nos termos
do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita seja o Projeto de
Lei n° 90112000 incluído em ordem do dia; e, nos termos do inciso VII
do art. 232, c/c o arL 140, do Regimento Interno, requerimento do
Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita seja o Projeto de
Lei n° 1.12412001 encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer.

Questão de Ordem
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O Deputado Kemil Kumaira - E visível a falta de quórum neste
momento no Plenário. Solicito a V. Exa. que, de plano, encerre esta
reunião porque não há número para a continuação dela.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de
quórum para a continuação dos nossos trabalhos. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita a palavra
pelo art. 70 para, nos termos do § 1 0, transferi-ia ao Deputado Ermano
Batista. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
queremos prestar hoje um tributo à inteligência, à determinação e à
disciplina. Dra. Advane de Souza Moreira ê uma das novas
Procuradoras do Trabalho. Qual é o segredo dessa jovem campeã
mineira de concursos que, concorrendo com seis mil candidatos no
disputadissimo e difícil certame para a Procuradoria do Trabalho, de
âmbito nacional, classificou-se em meritório segundo lugar, superando
até mesmo luminares das ciências jurídicas no País?

Nascida em Belo Horizonte, Dra. Advane fez seus estudos sempre
em escola pública, desmentindo a tese de que a vitória apenas sorri
para os privilegiados que podem estudar em estabelecimentos
particulares. A vocação jurídica veio-lhe precocemente, irmã gêmea
de um ânimo combativo que, desde a mocidade, abominava a
desigualdade e queria a justiça com o mesmo ardor dos amores de
adolescente. Num mundo dominado pelo espírito de rebanho e pela
padronização dos comportamentos, esse inconformismo lhe terá

zI valido, muitas vezes, o rótulo de rebelde. Rebeldes, entretanto, foram
sempre as grandes almas que, vislumbrando horizontes muito além de
seu tempo, deram contribuições efetivas para o desenvolvimento da
história humana.

A filha do Sr. Amaro Moreira da Silva e de Dona Dalva, pais que têm
motivos de sobra para nutrir um justo orgulho e a quem
cumprimentamos neste momento, iniciou sua carreira de sucesso ao
vencer rigorosa seleção para integrar, como servidora, os quadros do
Tribunal Regional Eleitoral. O temperamento inquieto, entretanto, não

-c
o	a deixou acomodar-se.

Em 1987, buscando ampliar as possibilidades para utilizar sua
inteligência de escola e dar vazão a uma incontida vontade de
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participar da construção de uma sociedade mais justa, ingressou,
mediante concurso de provas e títulos, no quadro de funcionários da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, no cargo de Oficial de Apoio.

E bem conhecida a tradição desta Casa no que se refere ao rigor
com que promove seus concursos. Graças a isso, nosso corpo
funcional é reconhecido pela competência e pela seriedade com que
desempenha a nobre missão de oferecer suporte à elaboração
político-parlamentar.

Para a Dra. Advane, entretanto, os desafios sempre foram um
estimulo, e personalidades como a sua não costumam se intimidar
diante dos obstáculos. Algum tempo depois, já graduada em Direito, a
jovem doutora concorreu ao cargo de Técnico de Apoio às Atividades
da Secretaria da Assembléia de Minas, tendo sido aprovada com
destaque. Nas novas funções, emprestou a capacidade e o brilho de
sua inteligência poderosa à Secretaria-Geral da Mesa, assessorando
de perto o processo legislativo. Posteriormente, transferiu-se para a
Área de Consultoria Temática, onde desenvolveu um memorável
trabalho, de apoio às atividades das comissões e do Plenário.

Recentemente, disputando com mil candidatos, foi aprovada, em
quarto lugar, no concurso para Juiz do Trabalho, passando a exercer
a magistratura na Capital Federal.

Este Poder se sente muito honrado de ter tido a Dra. Advane como
integrante de seus quadros técnicos. E um bom exemplo da qualidade
de nossos servidores, fator indispensável para que a Assembléia de
Minas conquistasse a liderança entre suas congéneres e despontasse
como modelo de modernidade e compromisso com o povo para o
Brasil inteiro.

Se estamos felizes, Sr. Presidente, com o êxito de nossa ex-
Consultora, ele nos desperta para uma realidade preocupante. Na
verdade, temos perdido ótimos talentos para outras instituições e, a
menos que se leve a cabo uma política de pessoal competitiva,
corremos o risco de nos ver desfalcados do nosso mais valioso bem: o
capital humano, que contribui para a eficácia das ações
parlamentares.

Parabéns, Dra. Advane. Que, na nova missão de zelar pela
prevalência da justiça nas relações entre o capital e o trabalho, a
competência e a combatividade, marcas registradas de sua atitude
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pessoal perante a vida, lhe assegurem sucesso e satisfação
crescentes. E de gente assim que este Pais precisa.

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Paulo Pettersen, em que solicita a palavra
pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra,
o Deputado Paulo Pettersen.

O Deputado Paulo Pettersen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
agradeço a aquiescência do ilustre Deputado Ermano Batista, porque
estou preocupado como os que aqui me precederam, os Deputados
Márcio Kangussu e Kemil Kumaira, com a crise moral que atinge o
País, o posicionamento de políticos de nosso Estado nessas grandes
decisões, e também, por que não?, com as suas ações.

O motivo pelo qual venho a esta tribuna, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é levar ao conhecimento de V. Exa. o que um grande
estadista pode fazer - e sempre fez - pelo nosso Estado. Nessas
horas mais difíceis que o País está vivendo, de crise moral, os
parlamentares devem ficar ao lado da justiça e da voz, ainda que
rouca, do povo. Lerei carta do Senador José de Alencar, que
demonstra a iniciativa e a lucidez desse Senador de nosso Estado. (-
Lê:)

"Caríssimo e eminente amigo, Presidente Fernando Henrique
Cardoso, minha cordial visita.

Honrado pelo telefonema com que me distinguiu, ontem à noite,
cumpro o dever de cientificar-lhe sobre algumas razões que me levam
a pensar que devo assinar o requerimento de que falamos, e o faço
pela juntada de cópia do pronunciamento que faria da Tribuna do
Senado e que não farei mais, ainda que continue seguro de que deva
assiná-lo.

Sei que irá compreender as minhas razões e aproveito para
confirmar-lhe o meu maior apreço, admiração, estima e respeito. Do
patrício mineiro, José de Alencar."

Lerei agora o discurso que faria da tribuna e que, a pedido do
Presidente da República, deixou de fazer. Mas hoje, pela manhã,
assinou o requerimento da CPI da Corrupção, como Senador de
Minas. (- Lê:)

"Sr. Presidente, Srs. Senadores, a sabedoria popular - esse "saber
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de experiências" feito na lírica definição camoniana - representa um
suporte permanente e precioso na ação parlamentar. Conhecer o que
a gente do povo pensa, o que a gente do povo sente e diz é
importante, é imprescindível para o político verdadeiramente
compenetrado de sua missão.

Em meus contatos habituais com a minha gente, com os meus
coestaduanos de Minas Gerais, recolho sempre inspirações
proveitosas para o trabalho que me cabe desenvolver no Senado da
República.

Procuro manter-me atualizado com relação aos sentimentos e às
aspirações populares autênticos e genuínos.

Sei não estar trazendo novidade à consideração de meus pares,
quando faço este registro acerca da atenção que o homem comum
dispensa costumeiramente aos acontecimentos da vida pública
nacional. Acontecimentos, muitas vezes, em seu entendimento, de
complexa interpretação, mas que acabam por influenciar e afetar, de
um jeito ou de outro, a sua rotina de vida.

Essas percepções de como funciona o sentimento das ruas não
passam, de modo algum, despercebidas, tenho certeza, aos ilustres
Senadores. Se dou ênfase ao óbvio é para proclamar que a intuição
popular é poderosa e não falha e que não podemos nunca, na
atividade pública, nos esquecer disso. Ignorar a intuição popular é
erro. Erro punido pela história, como tantas vezes já se viu.

Estou retomando de uma série ampla de contatos com amigos, com
eleitores, com gente do povo de todos os segmentos sociais. Trago
desses contatos uma certeira convicção. A perplexidade é geral. De
espanto em espanto, provocada pelo noticiário desconcertante do dia-
a-dia, a opinião pública brasileira está possuída hoje de muita
perplexidade. São ocorrências perturbadoras, pode-se afirmar, diárias.
As manchetes se ocupam, o tempo todo, de denúncias, de
escândalos, de malversações do dinheiro público, de acusações
graves. Isso chega até o cidadão do povo, a dona-de-casa, o lavrador,
o operário, com um impacto estrondoso. Desencadeia, no espírito de
cada um, estranheza, indignação, dúvida, frustração.

Não é difícil imaginar uma cena em que fique retratado esse estado
de espírito agoniado. O chefe de família laborioso que tanto se esforça
por desempenhar a contento seu papel na vida comunitária, se
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pergunta, várias vezes, o que anda acontecendo. Por que razão os
seus problemas do cotidiano, afetos à administração pública,
encontram tantos embaraços e dificuldades de solução?

O chefe de família começa, então, a fazer associações das questões
insolúveis que o atormentam com os nomes de personagens ilustres
da vida pública, pessoas que freqüentam o seu apreço e admiração,
em quem votou com entusiasmo e que estão sendo apontadas, talvez
injustamente, em denúncias e acusações sérias.

O dilema se instala. E verdade o que está sendo divulgado? E
mentira? No mais das vezes, na troca áspera de palavras, no fogo
cruzado das criticas e das respostas ás criticas, que ele acompanha
na midia, essas indagações permanecem sem resposta. O chefe de
família não entende que denúncias tão graves sejam lançadas sem os
conseqüentes desdobramentos, sem a elucidação cabal e completa
dos fatos. Ele não aventura juízos prévios de valor. Não entra, na
maior parte dos casos, no mérito da questão publicamente e
calorosamente discutida. O que mais desconforto lhe traz é perceber
que as denúncias ficam soltas no ar.

O nosso chefe de família é um homem de bem. Cultiva o senso de
justiça. Vive, por esse motivo, sensação de mal-estar, ao supor possa
ser falsa ou improcedente a acusação envolvendo político que
aplaude e admira, em quem sempre votou. E aí indaga: por que não
levar as apurações do fato, de todos os fatos denunciados, até as
conseqüências derradeiras, até o esclarecimento definitivo e cabal de
tudo? A simplicidade do raciocínio traz a assinatura da genuína
sabedoria popular. A perplexidade das pessoas comuns, nascidas
dessa avalancha de denúncias que invade a nossa mídia e as nossas
tribunas, só tende a crescer e transformar-se numa reação mais
contundente, caso sejam interceptadas as iniciativas de apuração e
elucidação dos fatos.

Chegamos a um momento na vida brasileira em que vacilações e
hesitações quanto aos rumos a serem assumidos por nós não vão ser
toleradas nem absorvidas pela opinião pública.

Não se trata de tomar partido nos questionamentos. Não se trata de
estabelecer préjulgamento a respeito de ninguém, a respeito de
qualquer homem público. Não se trata de aceitar previamente,
açodadamente, intempestivamente, como nocivo ao interesse
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nacional, esse ou aquele ato praticado pela administração,
apontado em denúncia pública de qualquer origem. Nada disso. Não
se trata de ficar ao lado de A ou B, dessa ou daquela facção ou
corrente, surpreendidas em aberta desavença na condução de temas
polêmicos. Nada disso.

O que se pede e se recomenda, com serenidade e bom-senso, é
que não se deixe tudo permanecer como está para ver como é que
fica. Não. Não mesmo, depois de tantas trovoadas e abalos
estremecedores.

Se a explicação é incompleta e insatisfatória, se a conclusão pelos
processos normais de apuração não vem, todos os dilemas, dúvidas,
desconfianças possíveis continuarão povoando e enodoando a vida
pública.

Lideranças importantes continuarão a enfrentar o descrédito popular.
Poderão ser condenadas, antecipada e intempestivamente, sem que
definida, na instância própria, sua inocência ou culpabilidade.

A Casa será julgada incapaz por não saber agir em sintonia com O
sentimento e a intuição popularea

A clareza das coisas administrativas e políticas faz parte da
essência democrática.

Como democrata que acredita na vocação de grandeza de meu
País; como brasileiro que vê no comportamento ético, na probidade e
justiça social um roteiro de atuação política indesviável na busca da
prosperidade nacional; como cidadão interessado na transparência
das atividades na vida pública e desprovido de qualquer intenção de
estabelecer prévio juízo de valores; como ser humano despojado de
sectarismo e espírito de facção ou qualquer outro sentimento menor,
desejo anunciar firme e inabalável disposição de dar voto favorável,
como Senador da República pelo Estado, a todo e qualquer pedido de
abertura de inquérito parlamentar que concorra para desfazer o clima
de apreensão e desencanto que tomou conta, em nossos dias, da
população brasileira.

Ajo assim consciente de ser esse o melhor e único caminho para se
solucionar, mais rapidamente, as questões tormentosas que aí estão e
para se dar resposta convincente e satisfatória aos anseios e
esperanças de nossa brava gente brasileira".

Esses são os dizeres do Senador José Alencar explicando para o
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Presidente da República que é seu admirador, mas que não
poderia deixar de assinar aquela CPI. A sociedade exige que nós,
homens públicos, não esmoreçamos nem nos afastemos daquilo que
se deve apurar e que o homem público jamais terá o direito de
esconder.

E essa atitude do Senador José Alencar, podem ter certeza, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, jamais seria surpresa para nós, porque
ele é ouvido aqui, em nosso Estado, e fora dele, pela sua
respeitabilidade, credibilidade e defesa inconteste dessa democracia
da qual precisamos para promover o bem-estar da família de Minas e
da sociedade brasileira.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Senador José Alencar, com esse
gesto, busca ainda mais demonstrar, para esperança do povo desta
Nação, que em Minas existe um Senador que busca, fala e atua como
cidadão genuinamente empenhado na defesa inconteste dos
interesses nacionais.

Minas, por muito relegada que esteja, com o gesto e com o trabalho
do Senador José Alencar, mesmo nessa situação, ainda é e sempre
será respeitada. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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 28, às 9 e às 20 horas, nos

2i termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada em outra edição.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 1402 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 221312001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho e

Wanderley Ávila
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Pane

(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos
dos Deputados Antônio Andrade (2), João Leite e Miguel Martini -
Requerimento do Deputado Antônio Andrade; discurso do Deputado
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Sebastião Costa; questão de ordem; chamada para recomposição
de quórum; existência de número regimental para votação;
requerimento do Deputado Antônio Andrade; deferimento;
prejudicialidade de requerimentos dos Deputados João Leite, Miguel
Martini e Antônio Andrade - Votação, em turno único, do Projeto de Lei
n° 1.27112000; requerimentos dos Deputados Sebastião Costa,
Rogério Correia e Miguel Martini; deferimento; questões de ordem;
requerimento do Deputado Antônio Andrade; discurso do Deputado
João Leite; questão de ordem; chamada para recomposição do
número regimental; existência de quórum para votação; discurso do
Deputado Miguel Martini; questões de ordem; chamada para
recomposição de quórum; existência de número regimental para
votação; discurso do Deputado Sebastião Costa; questões de ordem;
chamada para recomposição do número regimental; existência de
'quorum" para votação; discursos dos Deputados Amilcar Martins,
Antônio Carlos Andrada e Mauro Lobo; questão de ordem; discurso da
Deputada Maria Olivia; questão de ordem; discurso da Deputada
Maria Olivia; questão de ordem; discurso do Deputado Kemil Kumaira;
questões de ordem; discurso do Deputado Sebastião Navarro Vieira;
questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de número regimental para votação; discursos dos
Deputados Sebastião Navarro Vieira e Paulo Piau; questão de ordem;
chamada para recomposição do número regimental; existência de
quórum para votação; questões de ordem; discurso do Deputado
Durval Angelo; questão de ordem; chamada para recomposição de
quórum; existência de número regimental para votação; questões de
ordem; discurso do Deputado Rogério Correia; questão de ordem;
chamada para recomposição do número regimental; existência de
quórum para votação; prorrogação da reunião; questão de ordem;
chamada para recomposição de quórum; existência de número
regimental para votação; discurso da Deputada Maria José Haueisen;
questão de ordem; discurso do Deputado Hely Tarqüínio; questão de
ordem; discursos dos Deputados Aílton Vilela e Elbe Brandão;
questão de ordem; discurso da Deputada Elbe Brandão; questões de
ordem; discursos dos Deputados Ermano Batista e Rêmolo Aloise;
questão de ordem; discurso do Deputado Agostinho Patrús; questões
de ordem - Encerramenta
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Comparecimentc

- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar
da Silveira Júnior - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqaínio - 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 - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h15min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2 1-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

Presidência vai passar à 21 Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
0 Sr. Presidente - Vêm à Mesa requerimentos dos Deputados
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Antônio Andrade (2), em que solicita seja mantida a preferência
regimental na apreciação das matérias constantes na pauta e este
requerimento seja apreciado por votação simbólica; João Leite e
Miguel Martini, em que pedem, respectivamente, votação secreta e
nominal do requerimento solicitando a manutenção da preferência na
apreciação das matérias constantes na pauta-

Requerimento do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
mantida a preferência regimental na apreciação das matérias
constantes na pauta. Com a palavra, para encaminhar a votação do
requerimento, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados que
compõem a Mesa Diretora, senhores parlamentares em Plenário,
telespectadores da TV Assembléia, senhores jornalistas, gostaria de
lembrar que a reunião foi aberta com a presença de 27 Deputados,
embora este processo, de encaminhamento, demande 39
parlamentares em Plenário. Conseqüentemente, estaria falando para
um auditório menor que o determinado pelo Regimento. Portanto, Sr.
Presidente, fica o meu protesto inicial: não se deve, desta maneira,
fazer o encaminhamento de votação.

Por esta e por outras razões, às vezes, alguns parlamentares da
base de apoio do Governo entendem que a Oposição está agindo de
forma excessiva. Não, buscamos o cumprimento da lei, da ordem,
alertarmos a sociedade e os companheiros de parlamento para a
responsabilidade que temos diante de tantos fatos e para a maneira
com que o Governo quer conduzir um assunto de tamanha
importância, que éa extinção dos fundos.

Entendemos que esse requerimento tem o objetivo direto de cercear
a ação parlamentar, porque, se um projeto já está em regime de
urgência, como é o caso desse que extingue os fundos,
conseqüentemente, seria votado em primeiro lugar. Mas temos uma
longa pauta, em que constam projetos e vetos muito importantes,
como aquele do orçamento, que destinou 2% para a Universidade do
Estado de Minas Gerais.

Ontem as galerias estiveram repletas de pessoas que vieram de
todas as regiões de Minas Gerais trazer a sua preocupação e
demonstrar a necessidade de nós, parlamentares, rejeitarmos o veto
do Governador no que se refere à destinação de recursos para a



rs

911
UEMG.

Infelizmente, apesar do nosso apelo veemente e até patético para
que a Liderança do Governo, com o prestígio que tem, conseguisse
que o Governo do Estado retirasse o regime de urgência desse
projeto, permitindo que a CPI sobre o mesmo tema fosse concluída
para depois, então, promovermos a extinção dos fundos, como
pretende o Governo.

Nós, a maioria dos Deputados que fazem oposição ao Governo e
até muitos da base de apoio a ele ficamos hesitantes em tomar uma
decisão dessa natureza. Extinguir fundo de saneamento num Estado
em que a maioria das pessoas vive nas cidades é sempre uma
temeridade. Minas Gerais e grande parte do Brasil, com a
concentração econômica e a implantação de várias indústrias em
regiões do Estado, permitiu a migração de toda a população rural, ou
grande parte dela. Os núcleos urbanos tiveram um crescimento
desordenado e excessivo, e uma vasta extensão rural ficou sem
ocupação.

Quando se fala em saneamento, é preciso ter conhecimento de que
ele é a base de tudo; da melhoria da qualidade de vida e da formação
das pessoas.

Quero relembrar uma experiência do Governador do Paraná: ele
disse que cidades grandes, com poucas praças e mal urbanizadas
também estimulam a violência. Os grandes bairros e as grandes
metrópoles, sem espaço livre para que a população possa se
encontrar com os amigos e até com os desafetos é, naturalmente,
uma cidade onde as pessoas não vivem com liberdade, vivem
confinadas. Esse confinamento humano provoca a reação, provoca a
sensibilidade daqueles que já têm tendência para a violência e o
crime. Distanciam os que têm grandes recursos financeiros e uma boa
qualidade de vida daqueles que vivem em situação de inferioridade.

E por isso que estamos desde anteontem procurando conscientizar
o Governo de que poderíamos permitir a conclusão da CPI sobre os
fundos, mais precisamente, sobre o Fundo SOMMA, para que depois
pudéssemos, com a consciência tranqüila, já tendo buscado todas as
fontes de informação, chegar à conclusão de que ele já não era
necessário. Ai, sim, poderíamos estar praticando um ato com a
consciência tranqüila, sem o arrependimento de haver praticado atos
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impensados.

Sr. Presidente, gostaria de estar com o Plenário cheio para
demonstrar a preocupação que temos, que não é a mera oposição por
oposição, é a busca permanente de construção de uma sociedade
mais justa e equilibrada.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, não há 39 Deputados

em Plenário; ademais, ontem houve várias chamadas sucessivas,
num sacrifício tremendo para a Secretaria da Mesa; pedimos á
Presidência que encerre os trabalhos da parte da manhã. Tenho
certeza de que hoje V. Exa. irá pensar diferentemente e, verificando
que não há número suficiente de Deputados em Plenário, com o
espírito equilibrado e justo que tem, permitindo que os Deputados
possam refletir um pouco mais, encerrará, de plano, esta reunião,
para que, na parte da tarde, possamos novamente debater este tema
de tanto interesse do povo de Minas Gerais. Solicito, portanto, Sr.
Presidente, que encerre, de plano, a reunião, por falta de quórum.

O Sr. Presidente - 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 do número regimental.

• Sr. Secretário (Deputado Glycon Terra Pinto) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Há 39 Deputados presentes. Portanto, há quórum

para votação.
Vem á Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade,

solicitando a retirada de tramitação do seu requerimento. A
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso VIII do art.
232 do Regimento Interno. Ficam prejudicados os requerimentos dos
Deputados João Leite, Miguel Martini e Antônio Andrade.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.27112000, do
Governador do Estado, que propõe a revogaçãó da Lei n° 11.085, de
3014193, extinguindo 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. Foram
apresentados ao projeto os Substitutivos n°s 3 a 6 e as Emendas n°s
1 a 15. Designado relator em Plenário, o Deputado Antônio Andrade
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opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 7, que
apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 5 e 7 a 15, ficando
prejudicados a Emenda n° 6 e os Substitutivos nos i a 6. Designado
relator em Plenário, o Deputado Antônio Andrade emite seu parecer
opinando pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 7, que
apresenta, pela rejeição das Emendas n°s 1 a 5 e 7 a 15, ficando
prejudicados a Emenda n° 6 e os Substitutivos n°s 1 a 6. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Sebastião Costa, solicitando votação
destacada dos arts. 1 0 e 30 do Substitutivo n° 7. A Presidência defere
o requerimento, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento
Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia,
solicitando votação destacada da alínea "b" do inciso IV do art. 31 e do
parágrafo único do art. 50, ambos do Substitutivo n° 7. A Presidência
defere o requerimento, nos termos do inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Vem á Mesa requerimento do Deputado Miguel
Martini, solicitando votação destacada do art. 5 1 do Substitutivo n° 6. A
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso XVII do art.
232 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de entender a

seqüência dos trabalhos desta manhã. Havia vários requerimentos
colocados. Aguardávamos a recomposição do quórum, solicitada pela
base do Governo. Parece-me que houve a segunda e a terceira
recomposição, mas não estamos vendo, na seqüência dos trabalhos,
os diversos requerimentos que foram colocados pela Oposição para
serem apreciados pelo Plenário.

Portanto, esta é a questão de ordem que eu gostaria de suscitar.
Precisamos saber qual será a seqüência dos trabalhos nesta manhã.
Exercendo democraticamente nossa postura de oposição,
constatamos a recomposição de quórum, com a entrada de novos
Deputados em Plenário e a saída de outros. Então, gostaria de saber,
regimentalmente, qual é a seqüência dos trabalhos, já que temos
vários requerimentos para serem votados e vários Deputados inscritos
para encaminhar a votação deles. Precisamos entender qual será a
seqüência dos trabalhos da Assembléia Legislativa nesta manhã.
Solicito à Presidência que responda à nossa questão de ordem.

0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado João
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Leite que os trabalhos se desenrolam de acordo com o Regimento
Interno. Foi feita a recomposição de quórum, que constatou a
presença de 40 Deputados em Plenário. No inicio dos trabalhos, o
Deputado Antônio Andrade solicitou a retirada do requerimento que
tinha apresentado e estava sendo encaminhado pelo Deputado
Sebastião Costa, encerrado seu prazo. Com isso, ficaram
prejudicados todos os outros requerimentos apresentados. Portanto,
entramos na fase de votação e, agora, vamos apresentar ao Plenário
outro requerimento, que deverá ser votado, dando seqüência a todos
os que estão inscritos. Esta é a prática determinada pelo Regimento
Interna Se V. Exa., que já apresentou um requerimento, quiser retirá-
lo, tem todo o direito de fazê-lo.

O Deputado João Leite - Eu gostaria de saber, Presidente, quantos
requerimentos foram apresentados e quais os Deputados que os
apresentaram.

O Sr. Presidente - Pela informação que temos, nenhum
requerimento foi apresentado nesta manhã, a não ser o do Deputado
Antônio Andrade.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, V. Exa. alegou que
vários requerimentos ficaram prejudicados. Eles teriam sido
apresentados e, com a retirada do requerimento do Deputado António
Andrade, ficaram prejudicados. V. Exa. poderia nos informar quais são
eles?

O Sr. Presidente - Requerimentos dos Deputados João Leite, Miguel
Martini e António Andrade, em que pedem, respectivamente, votação
secreta, nominal e simbólica do requerimento solicitando a
manutenção da preferência na apreciação das matérias constantes na
pauta. Vem á Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade, em
que solicita seja mantida a preferência regimental na apreciação do
Projeto de Lei n° 1.27112000 e o projeto seja apreciado em processo
de votação simbólico. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado
João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, estamos vendo mais um
requerimento do Líder do Governo, solicitando que seja mantida a
preferência regimental na apreciação do Projeto de Lei n° 1.27112000
e o processo simbólico de votação do projeto.

Tive a oportunidade de encaminhar a votação de um outro
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requerimento, também do Deputado Antônio Andrade, e dizer, no
encaminhamento contrário àquele requerimento, que, pelo menos,
podemos reconhecer, nesses requerimentos, coerência: coerência de
um projeto que veio para a Assembléia Legislativa com uma
pretensão e agora, até pelos ataques que a Casa vem recebendo,
tanto do Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, quanto do
Líder da Maioria, Deputado Luiz Tadeu Leite, tentando colocar uma
outra história para a opinião pública, dizendo que serão perdidos
R$200.000.000,00. Mas gostaríamos de dizer que a verdade não é a,
que esses Lideres tentam mostrar. A verdade é outra.

Esse projeto chegou à Assembléia Legislativa e foi apresentado em
Plenário, em 1411112000. Foi remetido às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira. Foi publicado em 1711112000 e revogava a lei
que instituíra o SOMMA. Quatro artigos tinha esse projeto. Previa a
destinação do fundo extinto para o caixa único do Estado e fixava a
vigência da lei na data de sua publicação. O art. 4° revogava as
disposições em contrário. Era rigorosamente o que continha esse
projeto de lei. Rigorosamente e mais nada. Qual era a pretensão do
Governo? Extinguir o Fundo . SOMMA e colocar o dinheiro no caixa.

Era só essa a pretensão desse projeto. Depois, na Comissão de
Justiça, o projeto recebeu um parecer do Deputado Pauto Piau, que
tentou melhorar esse desastre. Ele tratava de devolver os recursos, no
seu parecer, para o BDMG, para que as prefeituras pudessem ser,
efetivamente, beneficiadas, tentando consertar a calamidade da
extinção de um fundo que trata de saneamento básico e ambiental no
Estado. O Deputado Márcio Cunha trata de colocar recursos para Belo
Horizonte - compiementação viária da Avenida Pedro II e o
reassentamento da Vila São José.

Temos, depois, o Substitutivo n° 3, do Deputado Gil Pereira: além de
extinguir o SOMMA, ele vem com um substitutivo para extinguir
também o PROSAM, o fundo estadual de Saneamento Básico e o
fundo estadual que trata da questão urbana. Não sabemos de onde
veio essa pretensão. Agora vamos acabar com todos os fundos?

A história é longa, mas, contrariando algo que tem sido dito pelo
Líder do Governo, quero dizer que a publicação do Substitutivo n° 7,
que iremos votar, tem a data de anteontem, dia 20 de março.

Então, o que tínhamos em novembro era a extinção do SOMMA,

zi
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colocando recursos no caixa único do Estado. E agora temos uma
outra história, de anteontem; querem que votemos em regime de
urgência esse monstro contra o meio ambiente de Minas Gerais. Muito
obrigada.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, verificando, de plano, a

inexistência de quórum para a votação, solicito o encerramento da
reunião.

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 para a recomposição de
quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Alvaro Antônio) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados, portanto

há quórum para votação. Com a palavra, para encaminhar a votação
do requerimento, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero pedir que voltem
o relógio, pois vou começar a falar neste momento e já se passaram
15, 20 segundos. Estou esperando que o relógio seja zerado, para...

O Sr. Presidente - Tão logo é feita a chamada ou o convite para que
o Deputado assuma a tribuna...

O Deputado Miguel Martini - Nunca foi feito isso, Presidente.
O Sr. Presidente - Infelizmente, o relógio não pára-
0 Deputado Miguel Martini - O Deputado tem 5 minutos na tribuna.

Eu não estava na tribuna e não sou veloz o suficiente para pular de lá
para cá. E preciso desses 5 minutos...

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa que está
perdendo o seu tempo.

O Deputado Miguel Martini - Não estou perdendo; vou ficar
aguardando e mostrando para a sociedade mineira que não há
democracia, que o Governo está querendo "tratorar" a Oposição. A
minha palavra está sendo cassada! Não aceito falar, se o relógio não
for zerado; ficarei aqui, em silêncio, em protesto contra o absurdo
desse ato que está sendo praticado pela Mesa. Isso nunca aconteceu:
quando foi feita a minha chamada, saí de lá, do fundo, e caminhei até
aqui, mas preciso dos 5 minutos para falar. E não posso falar
enquanto estou a caminho.
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O Sr. Presidente - A Presidência indaga à assessoria se o

requerimento já foi entregue ao Deputado. (- Pausa.)
O Deputado Miguel Martini - Só posso tomar conhecimento do

requerimento quando chego ao local, Presidente. Isso não tem lógica.
Esse é o processo: 'tratorar".

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que
estamos em encaminhamento; se V. Exa. não desejar fazê-lo, será
solicitada a presença do próximo Deputado inscrito-

0 Deputado Miguel Martini - Quero fazer o encaminhamento. E só o
que falta: cassarem-me até o direito de falar! Já me cassaram o
tempo; agora, querem cassar o direito que tenho, garantido pela
Constituição... Pelo menos, isso. O que sobra para a Oposição? Falar.
E querem cassar o meu direito de falar. Então, esse é o meu protesto.
Para quem nos assiste pela televisão, não estou fazendo o
encaminhamento, porque a Mesa está negando a este parlamentar o
direito de ter 5 minutos para encaminhamento, quer dizer, fui
anunciado,e, antes que aqui chegasse, meu tempo já estava sendo
contado. E lamentável que um Governo que se diz democrático peça
à sua base para "tratorar" a Oposição.

Mas vamos continuar dizendo que lamentamos que nossa palavra
esteja sendo cassada neste momento. Está sendo negado o meu
direito democrático de falar. E isso o que quero deixar bem claro para
a sociedade: o meu direito de parlamentar, de Deputado, está sendo,
neste momento, negado; estou sendo agredido no direito de falar, de
fazer um encaminhamento. E lamentável o desespero da base
governista, que quer votar a qualquer custo.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Neste momento, já que me foi negado o

direito de falar, peço-lhe que encerre, de plano, a reunião, uma vez
que não há quórum para a continuação dos trabalhos.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, criamos a
TV Assembléia há cinco anos, para levá-la á casa de cada mineiro.
Hoje, o mineiro tem condições de fiscalizar e olhar. O Deputado que
me antecedeu na tribuna disse que não há democracia, no entanto os
telespectadores, a imprensa e aqueles que nos acompanham nas
galerias não são bobos.

Todos viram que ele ficou 5 minutos reclamando e dizendo que não
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teria tempo. Isso depõe contra o parlamento e fica ruim para nós. O
telespectador fica imaginando o que está acontecendo.

Nesta Casa, o relógio sempre foi acionado, quando o Deputado é
anunciado. O cronômetro é zerado quando V. Exa. anuncia o orador.
Isso aconteceu neste Governo, no Governo passado, sempre foi
assim, desde que estou nesta Casa. Se V. Exa. abrir um precedente,
quando meu nome for anunciado, gastarei 15 minutos para chegar na
tribuna. Quero explicar ao telespectador que isso é praxe nesta Casa.

Acho que não há necessidade de fazer a recomposição de quórum,
porque V. Exa. já viu que há número suficiente de Deputados. Se, a
toda a hora, pedirmos recomposição de quórum, esta sessão vai
demorar, como ocorreu ontem.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, temos quatro comissões
funcionando. Antes de o orador solicitar o encerramento, de plano, da
reunião - eles estão obstruindo e é democrático -, sugiro que a
assessoria verifique o número de Deputados em reuniões de
comissões. Se lá estão 15 Deputados e aqui 25, são 40 Deputados.
Não é preciso fazer a recomposição de quórum.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, é lamentável a visão que
querem dar ao momento que vivemos. Este é um momento
democrático, em que a Oposição, o Deputado Miguel Martini quer os
seus 5 minutos, porque lhe foi negada a possibilidade de discutir esse
projeto nas comissões.

Recebemos o substitutivo do Líder do Governo e relator dessa
proposta, que foi publicada antes de ontem. A base do Governo
pretende passar um trator sobre nós e quer impedir que o Deputado
tenha 5 minutos para argumentar sobre a sua posição. A tramitação
desse projeto foi negada nas comissões.

Apesar dos escassos 5 minutos, tive a oportunidade de contar a
história desse projeto. Ele entrou em novembro: extinção do Fundo
SOMMA para pagamento de folha. Só surgiu a extinção dos outros
fundos com o substitutivo do Deputado Gil Pereira, na data de
161312001, que pretende extinguir o Fundo Estadual de Saneamento
Básico, o FUNDEURBE e o PROSAM.

Eles querem calar o PT, o PFL, o PSDB. Querem impedir que
tenhamos a oportunidade de, no minimo, discutir, em 5 minutos, um
projeto que está tramitando em regime de urgência, sem a
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possibilidade de discussão.

A argumentação do Deputado Alencar da Silveira Júnior é a de que
um Deputado vai gastar 15 minutos para ir do fundo do Plenário até a
tribuna, mas não foi esse o tempo. O Deputado Miguel Martini tinha 5
minutos. Quando teve acesso ao requerimento do Deputado Antônio
Andrade, só tinha 3,5 minutos e solicitou à Presidência que tivesse 5
minutos.

Não tivemos oportunidade de apreciar o parecer na comissão,
ouvimos no Plenário. Ele foi publicado anteontem, e querem que
decidamos R$500.000.000,00 sem discutir? Não voto desta maneira.
Não será o Sr. Hargreaves que determinará que eu vote desta
maneira. Não sou funcionário, nem lacaio, nem vassalo do Sr.
Hargreaves para votar R$500.000.000,00 em nome do povo de Minas,
sem ter a oportunidade de discustir.

A Assembléia Legislativa assume que esse é um projeto discutido,
um projeto do qual temos conhecimento há dois dias? Temos a
redação final do projeto para votação em Plenário, o Substitutivo n° 7,
o parecer desse projeto há apenas dois dias. Estamos preparados
para votar? Por que não se deve discutir esse projeto? Esta é a
prática. Estamos terminando o Plano Estadual de Saneamento
Básico, que é enterrado com esse parecer. Estamos enterrando o
Fundo de Saneamento Básico, o que trata da questão urbana, o
PROSAM, tão importante para o saneamento básico. E vamos tratar a
questão desta maneira, como pretendem alguns Lideres? Não.

O Deputado Miguel Martini - usou as prerrogativas. Quero
reconhecer, Deputado Wanderley Ávila, Presidente da reunião, que V.

'	Exa. sempre demonstrou ser um democrata. E creio que, neste
momento, o que deveria ser dado á Oposição é a possibilidade de

2	discutir, de colocar a nossa posição e a possibilidade de termos
acesso a mais informações. Ontem ficamos sabendo que várias

:	cidades vão receber recursos: Caratinga, por exemplo, receberia
; R$2.500.000,00. Estou até solicitando essa lista de cidades que serão

beneficiadas. E hoje ficamos sabendo pela imprensa que, se não votar
até o dia 30, Minas Gerais perderá não sei quantos milhões. Isso está

j	nos jornais, para acompanharmos.
Queremos que seja garantido o mínimo, que são os 5 minutos a que

a Oposição tem direito. Muito obrigado pela paciência, Sr. Presidente.



920
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria

constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda á chamada para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam á

chamada 35 Deputados; há 4 em reuniões de comissões, perfazendo
39 Deputados. Portanto, há quórum para votação. Com  a palavra,
para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Sebastião
Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, integrantes da Mesa,
parlamentares em Plenário, senhores telespectadores, ao voltar a esta
tribuna, faço-o com maior preocupação do que em outro momento. Há
poucos instantes, ouvi o Deputado Miguel Martini lamentando um
episódio ocorrido aqui que contraria os princípios democráticos. Ele
lutava bravamente para que, em parcos 5 minutos, pudesse externar
seu ponto de vista sobre a matéria. A Mesa teve outra interpretação.
Temos que analisar essa questão à luz da história e ter a consciência
de que somos situação em um momento e, em outro, poderemos ser
oposição. Aí é que é necessário haver, por parte daqueles que detêm
o poder, a consciência de que a política é como uma roda-gigante. Em
determinado momento, a pessoa está lá embaixo. Em outro, pode
estarem outro ponto.

Assim, o tratamento repressivo que se dá aos elementos da
Oposição cria uma relação natural por parte de todos aqueles que têm
na consciência o princípio democrático de que é necessário ter
oportunidade de expor suas idéias. Vejo que estão hoje na base do
Governo pesoas que já estiveram na Oposição em outro momento.
Vejo também pessoas que, em um passado recente, estiveram
conosco nas bancadas da Situação. Assim são os fatos. Eles se
sucedem. Os acontecimentos vão marcando. Quem tem uma memória
histórica vai guardando tudo isso para lembrar; não para praticar o
mesmo ato, mas para não incorrer no mesmo erro e não praticar a
mesma arbitrariedade. Então, lamento profundamente o que
aconteceu com o Deputado Miguel Martini. Ele, como eu, queria
exercer, em apenas 5 minutos, o direito de externar seu ponto de vista
sobre a matéria encaminhada.

Outra questão que pretendo apresentar daqui a pouco à Mesa diz
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respeito a uma preocupação que temos quanto a uma
interpretação que vem sendo dada: a de que, em um processo de
votação, não se pode permitir que o encaminhamento se dê
computando-se o quórum das comissões- Mesmo porque, se todos os
inscritos desistirem de encaminhar, como ficará a votação, se são
necessários 39 votos em Plenário? Nessa questão, quem está
assistindo de casa pode até achar que se trata de uma intransigência
nossa. Mas não é. É apenas o dever de esclarecer e de lutar para
manter o Poder Legislativo independente e capaz de se dirigir, de se
autodirigir.

Questões de Ordem
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, V. Exa. verifica, de

plano, que não existe quórum e estamos num processo de votação.
Então eu questiono: que interpretação a Mesa está dando, se o
Deputado em comissão pode votar em Plenário? E um talismã de
Pitágoras que está em dois lugares ao mesmo tempo?

Assim sendo, solicito o encerramento, de plano, da reunião, para
que possamos na parte da tarde voltar mais tranqüilos, para avaliar o
momento que o Poder Legislativo está vivendo.

O Deputado João Pinto Ribeiro - Sr Presidente, solicito seja feita a
chamada para recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de informar ao Deputado
Sebastião Costa, sempre zeloso com as coisas do parlamento, que os
Deputados das comissões não têm direito a voto. Mas diz o nosso art.
126: "Terá computada a presença, para todos os efeitos regimentais,
como se no Plenário estivesse, o Deputado presente a reunião de
comissão realizada no Palácio da Inconfidência concomitantemente
com reunião da Assembléia"

Portanto, o Deputado presente nas comissões não tem direito a
voto, mas sua presença compõe o quórum para continuação dos
nossos trabalhos.

O Deputado Sebastião Costa - Gostaria apenas que V. Exa. nos
esclarecesse o seguinte: na hipótese de em todos os
encaminhamentos haver uma desistência, simultaneamente - o
Deputado, lá na comissão -, e, aí, vota-se em Plenário: obtivemos 35
votos, mais 15 em comissões, a matéria exige 39; como fica a
explicação? Será que o nosso Regimento não estaria muito sintético,
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quanto a esse aspecto?

O Sr. Presidente - Só não aplicamos quando há quórum qualificado -
não existe essa hipótese. Mas nas outras questões, essa hipótese
levantada é aquela com que vamos trabalhar, cumprindo como
sempre fizemos aqui, nestes dez anos, juntamente com V. Exa., no
estrito cumprimento do nosso Regimento.

O Deputado Miguel Martini - A nossa questão de ordem está
fundamentada exatamente no art. 126, parágrafo único, a respeito de
uma confusão na verificação anterior, quando observamos, logo no
inicio dos trabalhos, que vieram das comissões cinco Deputados. Fui
às comissões e verifiquei que lá só havia dois Deputados.

Da mesma forma, agora, o próprio Deputado Dimas Rodrigues
estava sendo contado lá na comissão, e, de repente, chegou aqui e
respondeu. Claro que a assessoria está atenta e, eficiente como
sempre é, observou isso.

Agora, seria muito interessante que V. Exa., como Presidente,
considerasse a verificação de presença nas comissões somente após
a segunda chamada e não corresse esse risco. Quando, ao final da
segunda chamada, fosse verificado, porque do contrário vamos ter
esta discrepância: o Deputado responde lá, e, se não estivermos
atentos e a assessoria se distrair um pouco, pode passar
despercebido. A questão de ordem é nesse sentido. Como o
Regimento não diz em que momento, mas o bom-senso assim define,
que, primeiro, seja verificada a presença dos Deputados em Plenário
e, num segundo momento, se verifique a presença dos Deputados nas
comissões. Aí, então, faz-se o somatório e verifica-se se o artigo da
manutenção de quórum foi cumprido e também se o art. 126, como se
prescreve aqui - e concordo com o Deputado Sebastião Costa -,
precisa ser mais bem trabalhado, caso contrário o próprio processo
democrático fica prejudicado, porque o Deputado não pode estar em
dois lugares ao mesmo tempo. Se ele vota lá, ele não pode estar
votando aqui.

Creio que, quando foi feito este Regimento e foi colocado esse
artigo, pensaram no aproveitamento daquele equipamento eletrônico
que existe em todas as salas de comissões: de lá mesmo o Deputado
poderia marcar a sua presença, e aí, sim, seria em tempo real. Mas,
da forma como está, vai lá, conta, volta para cá; esse é um processo
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que, de alguma maneira, pode prejudicar o bom andamento dos
trabalhos. Esta é a nossa questão de ordem, e gostaria que V. Exa.
pudesse nos responder especificamente quanto ao parágrafo único,
no momento dessa verificação, para que não haja essa dupla
contagem.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini
que o parágrafo único é muito claro: 'Ao Presidente compete enviar a
lista". E vamos confiar em todos os Presidentes que enviarem as listas
assinadas.

Esta Presidência já determinou que não será computada presença
dupla. No passado, combatemos quando Presidentes que não eram
do PMDB assim procederam contra a Oposição. Vou praticar o que
sempre defendi. Não haverá, em hipótese nenhuma, computação
dupla de presença de Deputados. Confio nos Presidentes das
comissões e, em obediência ao parágrafo único do art. 126, vou
assumir toda lista que vier assinada por eles. Tendo em vista a
importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda à chamada para recomposição de quórum.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Responderam à

chamada 36 Deputados; com 6 Deputados em comissões, perfaz-se o
total de 42 Deputados. Portanto, há quórum para votação e para a
continuação dos nossos trabalhos. Com a palavra, para encaminhar a
votação do requerimento, o Deputado Amilcar Martins.

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, rapidamente devo
a'	manifestar a minha apreensão e intranqüilidade com o procedimento

antidemocrático que estamos verificando nesta reunião.
Devo dizer que isso não me surpreende, partindo de quem parte: de

um Governo que mostrou que é antidemocrático e golpista, já que a
melhor idéia que conseguiu ter nos últimos tempos, ou a única, é a de
convocar as forças mais retrógradas do Brasil, a extrema direita, os
oficiais da reserva do Exército brasileiro, para tentar dar um golpe no
País. Partindo dessa gente, não poderíamos esperar um
comportamento mais democrático do que esse.

Devo dizer também que já vi essa ânsia de alguns Deputados
quererem mostrar serviço para o Governo; já assisti a esse filme
antes. Alguns anseiam até por receberem maior demanda, porque,
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com isso, estarão valorizando sua participação, sua presença;
outros fazem parte dessa base de maneira, até mesmo sinceramente
constrangida, mas isso faz parte da natureza humana.

Mas, neste momento, o que quero discutir efetivamente, perante o
povo de Minas Gerais, é que mais uma vez o Líder do Governo nesta
Casa - refiro-me especificamente ao Deputado Antônio Andrade - não
falou a verdade, desta tribuna e nos jornais, quando afirmou que o
Banco Mundial ameaçou o Governo de não manter os empréstimos,
os recursos ainda devidos, de um contrato de 1993. Isso está hoje na
segunda página do "Estado de Minas": "BIRD pode fechar seu cofre
para o Estado". Mas quero afirmar aqui, assumindo a
responsabilidade por essa afirmação: isso não é verdade.

Tenho em mão a carta do Banco Mundial, datada de 2011212000,
dirigida ao Dr. Trópia Reis. Não sou especialista em inglês, mas fiz
meu doutorado nos Estados Unidos - e vejo aqui o Deputado Antônio
Genaro, que conhece muito bem a língua inglesa -, e estou disposto a
discutir, desta tribuna, com o Líder do Governo, palavra por palavra do
texto desta carta, e afirmo ao povo de Minas Gerais que é mentira;
não é verdade que há uma ameaça do Banco Mundial de não
repassar os recursos para o Fundo SOMMA depois do dia 31 de
março.

Seria enfadonho ler todo o texto da carta do Banco Interamericano
para Reconstrução e Desenvolvimento, datada de 20 de dezembro,
dirigida ao Sr. Trópia Reis, mas vou ler o último parágrafo. (- Lê:)

"Prior to March 31, 2001, the Bank wiIl review the requirements for
further extension of the Closing Dave taking into account final
decisions with respect to the future of the SOMMA Fund."

Prestem atenção no próximo trecho. Sei que vários Deputados, ao
contrário do Governador Itamar Franco, que é monoglota, e mal sabe
português, sabem do que estou falando: "At that time, the Bank will
also review your request regarding the re-aliocation of loan funds
between disbursement categories and the increase in the percentage
of project expenditures to be financed by the Bank".

Pergunto ao Deputado Antônio Andrade, se, com o que foi lido aqui,
mantém, perante o povo de Minas Gerais, a afirmação de que o
Banco ameaça não repassar recursos para o Governo de Minas
Gerais, Isso é uma inverdade, vinda do Líder do Governo, de um



rs

925
homem que não tem mesmo o menor compromisso com a verdade,
como é o caso do Governador Itamar Franco, e que não entende uma
carta desse teor, porque não tem a menor idéia do que está escrito
aqui e que mal, mal lê Português; efetivamente, ele não pode
entender isso.

Modestamente, sou um homem pobre, mas posso entender esta
carta. Posso entender e discuto o significado de cada palavra destas
com qualquer Líder do Governo, com qualquer membro da base
governista.

O Deputado Antônio Andrade - Deputado, a pronúncia de V. Exa. é
muito ruim. Não deu para entender.

O Deputado Amilcar Martins - Então V Exa. venha e leia com uma
pronúncia melhor e diga ao povo de Minas Gerais o significado desta
carta. Venha e diga ao povo mineiro, porque V Exa. foi flagrado
falando uma inverdade. Não é verdade essa afirmação, é mais uma
inverdade que quer impingir ao povo de Minas Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente, por sua tolerância, delicadeza e
gentileza.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar o requerimento
o Deputado Antônio Carlos Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. presidente, quero iniciar
com um protesto à Mesa. Não há condições de a tribuna ser ocupada
por dois parlamentares. Não admito que o meu tempo esteja correndo.
Ai já é abuso, abuso e abuso. Nem cheguei na tribuna e fui
comunicado de que meu tempo está correndo, estando a tribuna
ocupada por um parlamentar. Não é possível. Está virando bagunça.

O Sr. Presidente - Deputado, seria interessante que houvesse um
entendimento entre os oradores inscritos. Ao ser feita a inscrição pela
Liderança, deve reclamar daquele orador que o antecedeu.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Não, Presidente, respondo
E pelos meus atos, e não pelos atos de meus colegas. Não admito e

não concordo. Respeito e acato a decisão da Presidência, mas sob
protesto. Vou denunciar, vou reclamar, vou protestar, quantas vezes
achar que estamos sendo massacrados.

Se o Governo não tem competência para colocar a sua base para
votar, que não use o poder abusivo da Presidência para fazer valer as
suas vontades. Isto é o que está acontecendo. Parece que o
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Governador, os seus assessores do Palácio não têm a articulação
necessária para compor a base do Governo, apesar do esforço
heróico e espúrio do Líder do Governo. E o que estamos vendo aqui.

Considero até que a presença de parlamentares da base do
Governo, em Plenário não é por causa do Governo, é por causa do
Líder que tem o seu prestigio e é um homem querido na Casa. Se o
Governo não tem competência para articular, não tem competência
para fazer valer as suas teses na Casa, não venha a Presidência ou a
Mesa querer fazer papel de Liderança, querer fazer o papel de
Governo aqui dentro; assumindo as dores do Governo e querendo
massacrar a Oposição. Não é possível. Não vamos admitir isso.

Se a Presidência quer usar o seu poder, quer usar abusivamente o
seu poder, terá de ouvir protestos como este que estamos fazendo
agora. Não vamos aceitar isso calados. Vamos protestar, vamos levar
isso à sociedade mineira. O Governo do Estado está levando uma
surra na Assembléia Legislativa. Há um mês e meio não consegue
votar nada, porque está desarticulado, está desentrosado, não tem
prestigio junto aos seus Deputados. A bancada de Governo está
dividida, e querem compensar essa falta de articulação, essa
incompetência política, com o poder abusivo da Mesa. Querem ganhar
o jogo no tapetão. Essa é a verdade. Não aceitam sequer o debate
amplo e democrático na Casa. Não querem aceitar o debate, estão
cassando palavras, diminuindo o tempo, porque não sabem e não
querem discutir frente a frente as questões. Estão tentando sufocar a
Oposição, estão tentando ganhar na marra. Mas é preciso dizer aos
homens do Governo que, na pauta da Assembléia, por imposição
constitucional existem mais de 20 vetos e cada parlamentar tem uma
hora para falar. Estamos paralisando esta Casa há um mês e meio
com um projeto apenas, que é o do Fundo SOMMA.

Não venham usar de força, porque esses 20 vetos inviabilizam esta
Casa neste semestre. Mostramos que temos competência para parar
a Casa. Não estiquem a corda porque ela vai arrebentar-se. E quem
sai prejudicado não é a sociedade mineira, porque esta Casa não é
uma fábrica de leis, que vale pela quantidade de leis que vota, mas
pela qualidade do seu trabalho. Se leis ruins estão aqui para serem
votadas de qualquer jeito, estamos fazendo um bem à sociedade
parando a Casa, porque a Assembléia nem sempre vota o melhor
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para o povo. Muitas vezes, esta Casa, sem votar, está fazendo o
• melhor para a sociedade do que votando mal.

Usaremos da nossa competência, articulação, esforço e dedicação
para obstruir a pauta tantas vezes quantas forem necessárias. E
vamos levantar o nosso protesto e a nossa voz contra atitudes
ditatoriais e impositivas da Mesa, que está catando segundos de
Deputados da Oposição, porque não consegue manter a base de
Governo nesta Casa. Que vergonha! E vergonha para o Governo, não
para os parlamentares dedicados que estão aqui. Vergonha para o
Governo, que, teoricamente, tem mais de 50 Deputados na sua base,
não consegue 39 em Plenário para dar quórum e tem de pressionar os
Deputados da Oposição.

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

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos
assistido, na TV Assembléia, aos pronunciamentos de alguns
Deputados da base de Governo questionando a posição que estamos
adotando na discussão e no encaminhamento desse projeto. Chegam
até a afirmar que o Oposição está agindo contra os interesses dos
municípios mineiros, que estariam sendo prejudicados pela não-
aprovação desse projeto do Governo. E vêm afirmando que esse
assunto já está em discussão na Casa há três ou quatro meses, o que
é uma inverdade. O Substitutivo n° 7 data de 13 de março, há nove
dias, portanto. E é um assunto que precisa realmente ser discutido,
pela sua relevância.

Acho que a base de Governo deveria explicar para quase 200
municípios mineiros por que o Governo até hoje não agilizou o
processo de liberação dos recursos da Vale do Rio Doce, que são a
fundo perdido. Para isso não há pressa, porque querem utilizar esse
recurso, e não há nenhuma iniciativa do Governo mineiro em fazer

:	uma ação político-partidária. Não concordamos com isso. O Governo,
j na hora de agir para que esse recurso seja liberado, não estará

fazendo nada mais nada menos que cumprir a sua obrigação de
favorecer os municípios com os recursos oriundos da privatização da
Vale, recursos a fundo perdido. É a grande oportunidade que quase
200 municípios mineiros teriam para atender às reivindicações da sua
população. Nesse ponto, o Governo é inerte, vai protelando- E quero
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chamar a atenção, porque, dos oito Estados contemplados com
esse projeto, Minas Gerais é o único que ainda não recebeu nenhum
recurso. E não é por questão política com o Governo Federal, mas por
falta de interesse e agilidade do próprio Governo do Estado. E os
Deputados da Situação querem acusar a Oposição de estar
impedindo a liberação de recursos, mas não estamos.

Quem está fazendo isso é o Governo do Estado, através desse
convênio que deveria ter sido assinado há mais tempo entre o BDMG
e o BNDES. Na hora em que apressarem isso, então, ele pode querer
cobrar da Oposição maior agilidade, quando for o caso - e não é o
caso presente. Temos reiterado a nossa posição de negociar, de
buscar um denominador comum, desde que tenhamos a garantia que
o máximo de recursos da extinção desses fundos seja encaminhado
para o BDMG. O que queremos é que o BDMG, com a sua
competência já comprovada em mais de 30 anos de atuação, possa
realmente contribuir para que Minas Gerais tenha novos projetos
nessa área. Precisamos, sim, de muitos recursos, e eles deveriam vir
através do Banco de Desenvolvimento. Que ele aumente o seu capital
para que possa investir!

Questão de Ordem
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente 1 verificamos que não há

quórum. Então, pediria a V. Exa. que encerrasse de plano a reunião.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de

número regimental para a continuação dos trabalhos.
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, solicitei o encerramento

da reunião.
O Sr. Presidente - Caro Deputado Mauro Lobo, com todo o respeito

que temos por V. Exa., realmente, os Deputados estavam do lado de
fora e, quando comecei a falar, eles adentraram este Plenário. Estou
computando a presença de todos e verifiquei de plano que há quórum
para a continuação dos trabalhos. Com a palavra para encaminhar, a
Deputada Maria Olivia.

A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Si-s - Deputados, estamos
encaminhando o requerimento do Deputado Antônio Andrade. E muito
importante e grave o projeto que se pretende votar nesta Casa. Há
tempo, constituíram fundos para atender aos municípios em diferentes
áreas: saneamento básico, meio ambiente, modernização
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administrativa. Queremos, Sr. Presidente, lamentar, pois hoje os
jornais estão dizendo que, se não for votado o projeto SOMMA, a
responsabilidade é da Oposição.

Isso não procede. Nós, da Oposição, apresentamos um substitutivo
em que queremos, sim, a manutenção do SOMMA. Nós, Deputados
da Oposição, não seremos beneficiados. Sabemos disso, Os
Deputados da base governista é que o serão. No substitutivo do
PSDB, não consta que queremos acabar com o saneamento básico.
Na minha região, Oeste de Minas, todos sabem da calamidade do
Estado, principalmente porque estamos na mesma situação. Em
minha cidade, Lagoa da Prata, pode-se perguntar quem não tem ou
teve dengue. Mais de 80% da população já teve ou está tendo
dengue.

Questão de Ordem
A Deputada Maria Olivia - Solicito, Sr. Presidente, que faça a

recomposição de quórum, porque estamos em processo de votação.
Não estou falando para 39 Deputados. Por gentileza, gostaria que V.
Exa. fizesse a recomposição, ou o encerramento, de plano, da
reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência verifica,
de plano, a existência de quórum para a continuação dos trabalhos.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, a Deputada Maria Olivia
ainda tem 1 minuto. V. Exa. também está cortando seu tempo? Ela
pediu no seu tempo.

O Sr. Presidente - Deputado Miguel Martini, V. Exa. está
extrapolando sua condição de Líder. Esta Presidência solicita a V.
Exa. respeito aos trabalhos desta Casa. Não vou admitir desrespeito
nem levantamento de questões fora do Regimento Interno. Peço,
portanto, a V. Exa. que mantenha o respeito a esta Mesa que dirige os
trabalhos. Este é o apelo que faço também a todos os Deputados. V.
Exa. não precisa pedir. A Deputada ia pedir, e o Presidente ia lhe dar
o horário. V. Exa. entra correndo para mostrar à imprensa que está
querendo "catimbar". Não vou admitir isso.

• Deputado Miguel Martini - V. Exa. está me acusando.
• Sr. Presidente - O senhor está ocupando o tempo da Deputada

Maria Olívia, que ainda dispõe de 2 minutos para seu pronunciamento.
Com a palavra, para continuar a encaminhar a votação do
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requerimento, a Deputada Maria Olivia.

A Deputada Maria Olivia - Só lamento, Sr. Presidente, que não
tenha sido feito o encerramento, de plano, da reunião. Pelo processo,
sabemos que, para um orador falar na tribuna, é preciso haver 39
Deputados presentes. Lamentamos que não tenha sido feita a
recomposição de quórum. Mais uma vez, o PSDB não está contra os
recursos do SOMMA. Queremos apenas alocá-los no BDMG e dizer à
população de Minas Gerais que queremos, sim, saneamento básico,
que os municípios sejam atendidos. Queremos deixar bem claro que
não estamos aqui para ser beneficiados. Não seremos atendidos pelo
Governador. Os Deputados governistas, sim, é que o serão.

E uma inverdade dizer que não existe o que está sendo divulgado
pela mídia, como disse o Deputado Amilcar Martins.

Gostaria, também, Sr. Presidente, que o senhor, que convive
conosco, na terceira legislatura, por quem temos o maior respeito e
que consideramos um grande democrata, assim como toda a Mesa da
Assembléia, respeitasse a Oposição. Temos pelo Regimento Interno o
direito de usar esse tempo para expor nossa opinião.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, primeiramente, quero

dizer que, em momento algum, faltei com o respeito a essa Mesa, seja
ao Presidente, seja ao Deputado Antônio Júlio. Se há um Deputado
que respeita este Poder e quer continuar respeitando-o é o Deputado
Miguel Martini. O que eu quis foi, percebendo que houve um equivoco
da parte de V. Exa., recompor a situação.

Mas não aceito que V. Exa. faça conclusões precipitadas a respeito
de minha atuação. A imprensa nem está presente. Ainda que
estivesse, não preciso desse artifício. Tenho argumentos suficiente
para estar ou não na mídia. Então, quando V. Exa., como Presidente,
querendo manter a ordem, chama minha atenção dizendo que não
observei o pedido de questão de ordem, quero dizer que V. Exa.
também, na qualidade de Presidente, extrapola, quando faz
conclusões desnecessárias e descabidas a respeito deste
parlamentar. Dizer que estou fazendo isso por este ou aquele motivo é
tirar uma conclusão precipitada. A ninguém, cabe fazer esse
julgamento. Quero dizer que reconheço que, na qualidade de Líder e
no direito de ver nossos direitos resguardados, observando o relógio,
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constatando que a Deputada ainda tinha 2 minutos e percebendo
que o Presidente havia se equivocado, pedi que esse direito fosse
garantido. Mas não há nenhum estrelismo, nem desejo de
manifestação.

Quero dizer que, da mesma forma que houve precipitação da minha
parte, se a forma não foi adequada, também a Presidência extrapolou
quando fez conclusões desnecessárias e comentários infundados, que
não aceitamos. Nem vou utilizar os 5 minutos a que teria direito para
esta questão de ordem. Mas quero deixar registrado que estou
preocupado com a ordem dos trabalhos. Estou preocupado em que
este Poder seja respeitado, mas o respeito tem que ser de ambas as
partes, de um lado e de outro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do
requerimento, o Deputado Kemil Kumaira.

O Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, são
tantos os assuntos de que poderíamos tratar nesta manhã, que eu
preferiria que o tempo fosse maior, já que 5 minutos são insuficientes.
Então, vou preferir dizer ao Presidente da Assembléia - esse ilustre
Deputado que conhecemos há diversos anos - que o Deputado
Antônio Júlio marcou presença e continua marcando na Assembléia
por sua seriedade, pela forma como trata com responsabilidade todos
os assuntos atinentes aos interesses do Poder Legislativo e, de resto,
todo o povo mineiro.

No entanto, Sr. Presidente, espero que, ao ocupar a cadeira da
Presidência da Assembléia, V. Exa. não perca a tranqüilidade, marco
da sua personalidade, da sua inteligência, do seu comportamento. E
lógico que a Oposição, em um processo de obstrução, não tem, como
os Deputados da Situação, essa tranqüilidade de ficar assentados
sem se manifestar, sem falar uma palavra sequer sobre um projeto
que está sendo votado apenas por ordem do Palácio da Liberdade.

O Governador está passeando em São Paulo. São quatro dias de
passeio. Todos os dias, ele visita um amigo, e Minas Gerais está
acéfalo. Sabemos, também, que o Vice-Governador está em
campanha pelo Estado, oferecendo as benesses dos cofres públicos,
por meio de distribuição de favores e regalias aos seus
correligionários.

Por este motivo, afirmo que a Assembléia Legislativa tem a sua

zo
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tradição, é o parâmetro maior, é tudo aquilo de mais importante em
termos de Poder Legislativo no Pais, é um exemplo para outras
Assembléias. Não pode, por isso mesmo, concordar com aquilo que
foi dito, ainda há pouco, pela televisão, quando o Líder da Minoria, o
grande Deputado Luiz Tadeu Leite, esse amigo que conheci ainda
quando Prefeito da gloriosa Montes Claros, dizendo que a obstrução
que estamos fazendo não colabora, de forma alguma, com os
interesses maiores do Estado.

Quero dizer-lhe, Deputado Luiz Tadeu Leite, que Minas Gerais é um
Estado que tem tradição democrática; por aqui passaram figuras
ilustres da história e não podemos aceitar que a democracia seja
maculada e o grande número de Deputados da Situação possa
massacrar a Oposição, massacrar a Minoria, não permitindo que ela
possa se manifestar.

Disse que V. Exa. era Líder da Minoria, quando, na realidade, é líder
de uma maioria que está trabalhando de uma forma equivocada no
processo de extinção do Fundo SOMMA.

E preciso esclarecer a Minas Gerais como será alocado esse
dinheiro: se, realmente, no BDMG, ou a serviço da campanha eleitoral
de Itamar Franco e Newton Cardoso.

Questões de Ordem
O Deputado Kemil Kumaira - Peço, Sr. Presidente, que nos dê a

oportunidade de conhecer, realmente, os Deputados com assento
nesta Casa, porque V. Exa. negou que fosse feita uma nova chamada
para verificação, e dá para perceber, a olho nu, que, em Plenário, não
temos 39 Deputados. Estamos pedindo-lhe, encarecida mente, que
nos forneça a relação dos nomes dos Deputados presentes nesta
reunião. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verificou que continuam em
Plenário 34 Deputados e há 6 em reuniões de comissões, mas queria
dizer ao Líder do PSDB que o nosso art. 245 é muito claro: 'Será
cancelada a inscrição do Deputado que, chamado, não estiver
presente".

Se ele não está presente, não pode fazer discurso. Infelizmente,
vamos ter que começar a tomar essas decisões, para cumprir o
Regimento Interno. Se os Deputados estão inscritos para falar,
logicamente estão presentes. Se o Deputado está inscrito para falar,
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e, na hora de fazer a recomposição de quórum, sai - o Regimento é
muito claro no art. 245 e vou repetir para discutirmos isso logo depois:
"Será cancelada a inscrição do Deputado que, chamado, não estiver
presente".

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, não estou
com o Regimento em mãos, mas tenho trabalhado na sua elaboração
e gostaria de esclarecer a interpretação que agora dá. O Deputado
inscrito para falar, chamado, e não estando presente, de fato, V. Exa.
tem razão.

Mas o Regimento não cobra do Deputado inscrição para o
encaminhamento de votação. Quando V. Exa. anunciar votação de
matéria, posso, do Plenário, pedir para encaminhar. Tenho certeza de
que o Regimento me faculta esse direito. Ele não exige inscrição
prévia para o encaminhamento de votação

Gostaria que V. Exa. pedisse à sua assessoria que analisasse bem
essa questão. Mesmo sem o Regimento em mãos, tenho a plena
convicção de que, para encaminhar, basta que me manifeste durante
o momento em que V. Exa. anunciar a votação, não precisando ter
feito inscrição prévia. A inscrição é um adicional que estamos fazendo
para alertar a V. Exa. que queremos encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Também a Presidência entende dessa forma. O
Deputado não precisa fazer inscrição para encaminhar, mas, a partir
do momento em que a faz - não fui eu que fiz, mas os Líderes -' o
procedimento tem de ser respeitado.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Isso foi feito para orientar V.
Exa. sobre os que querem encaminhar a votação, apenas para facilitar
o trabalho da Mesa. Não representa inscrição. Não existe inscrição
para encaminhamento de votação.

O Sr. Presidente - Também trabalhei com o Regimento O que está
muito claro é que, se o Deputado chamado não estiver presente, não

:	poderá falar.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Mas, se voltar a Plenário e

pedir para encaminhar a votação, V. Exa., obedecendo ao Regimento,
vai conceder-lhe a palavra. Tenho certeza disso, porque V. Exa. dirige

j	os trabalhos com isenção e é fiel ao Regimento.
O Sr. Presidente - Esta decisão não será tomada hoje, mas vamos

discutir para que seja tomada em reuniões futuras. Hoje, a situação
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agrada aos senhores, mas, amanhã, poderão estar do outro lado.
Por experiência, sabemos bem disso.

Minha posição é clara: a inscrição prévia pode ser cancelada, e o
Deputado não tem o direito de falar se estiver ausente ao ser
chamado-

0 Deputado Sebastião Navarro Vieira - Solicito a V. Exa. que não
considere a lista como inscrição prévia, mas como orientação dos que
querem encaminhar.

O Sr. Presidente - Tenho de considerar, porque está escrito, e,
geralmente, é o Líder que faz esse tipo de inscrição. A não ser que eu
jogue essa folha fora, mas não vou fazer isso.

Prefiro que o Deputado peça verbalmente para fazer o
encaminhamento. Isso seria o normal, mas vamos discutir o assunto
para momentos futuros. Hoje, a situação agrada aos senhores;
amanhã, pode ser diferente.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Esteja certo de que o que
me agrada é ver um Presidente correto, firme, que segue o
Regimento. Só assim se engrandece o Poder Legislativo. Tenho
certeza de que V. Exa. assim é e dirige os trabalhos desta Casa sob a
égide do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, estamos
encaminhando a votação do requerimento do Deputado Antônio
Andrade, em que solicita seja mantida a preferência regimental na
apreciação do Projeto de Lei n° 1.27112000 e o processo simbólico de
votação desse projeto.

Ocupo a tribuna para encaminhar a votação de um requerimento e,
antes que o faça, em questão de ordem, gostaria que V. Exa. me
esclarecesse que interpretação dá ao art. 252, que exige, para
votação, quórum de metade mais um dos membros da Casa, o que
corresponde a 39 Deputados.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente. Pretendo

encaminhar contrariamente a esse requerimento, para trazer minha
posição e a da minha bancada a respeito dessa votação, mas, para
isso, é preciso que haja 39 Deputados em Plenário, ou seja, aqueles
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que vão votar o requerimento. Contei os presentes, e só há 28.

• Sr. Presidente - Muito bem. V. Exa. está fazendo obstrução.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira - Não se trata de obstrução,

mas de respeito.
Se vou encaminhar uma votação, se quem vai votar são 39

Deputados, e se os 39 não estão em Plenário, vou encaminhar para
quem? Depois que V. Exa. recompuser o quórum, concede-me a
palavra para encaminhar novamente, para que todos possam ouvir
meu encaminhamento?

O Sr. Presidente - Deputado, V. Exa. sabe muito bem que são
necessários 39 Deputados presentes. V. Exa. conhece o critério.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Então, peço a V. Exa. que
encerre a sessão, porque não há 39 presentes que vão votar, para
que possa encaminhar o requerimento.

O Sr. Presidente - Vamos fazer a recomposição de quórum, mas
não é o momento, porque temos quórum qualificado para a
continuação dos trabalhos.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Se não houver 39
Deputados em Plenário, não tenho como encaminhar o requerimento.

• Sr. Presidente - Em reuniões de comissões, há.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente. Quero falar

para os que vão votar. Estou encaminhando uma votação. Teremos
39 Deputados votando. Vou falar para quem? Antes do meu
pronunciamento para encaminhar a votação contrária a esse projeto,
gostaria que V. Exa. convocasse 39 Deputados ao Plenário, para que

ai	possa falar para eles.
• Sr. Presidente - V. Exa. fez uma outra questão de ordem.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira - Não, é a mesma questão de

ordem. Como vou encaminhar uma votação se não há 39 Deputados
presentes e se, para votar, são necessários 39? Solicito a V. Exa. que
faça a recomposição de quórum, para que os Deputados votantes
estejam presentes e eu possa me dirigir a eles.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira que, se houver quórum, disporá de 1 minuto para
continuar seu pronunciamento.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, não estou
fazendo pronunciamento.
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O Sr. Presidente - V. Exa. usou o tempo que estava disponível

para V. Exa.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, não usei meu

tempo. Não havia 39 parlamentares em Plenário para que pudesse
encaminhar a votação. Espero que V. Exa. os convoque ao Plenário.

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.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados; há 2

Deputados em reunião de comissão. Portanto, há quórum para a
continuação dos nossos trabalhos.

Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, que ainda
dispõe de 1 minuto para encerrar o seu pronunciamento.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - O Presidente me surpreende
ao dizer que o tempo de encaminhamento de votação, que
regimentalmente é de 5 minutos, foi reduzido para 1. Mas, como tenho
grande apreço e consideração pelo Presidente Antônio Júlio e respeito
a instituição, mesmo achando que conceder apenas 1 minuto para um
encaminhamento de votação é uma medida arbitrária e violenta, quero
dizer aos Deputados e Deputadas: votar o Projeto SOMMA sem um
acordo que garanta que os recursos irão para o financiamento do
saneamento é um crime que se comete contra o Estado de Minas
Gerais. Por isso, peço a cada um dos senhores que, enquanto não
encontrarmos uma solução de acordo que garanta os recursos,
votemos 'não" a esse requerimento. Obrigado.

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

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Deputados, Deputada,
subimos à tribuna para encaminhar o requerimento do Deputado
Antônio Andrade, Líder do Governo, em que solicita seja mantida a
preferência regimental na apreciação do Projeto de Lei n° 1.271 e o
processo simbólico de votação do projeto.

Nossa fala, que coincide com a dos demais oradores, é para pedir
aos membros desta Casa uma reflexão maior sobre o resultado do
nosso trabalho. Estamos decidindo uma matéria polêmica, e um
parlamento que se preze não pode ter dúvidas para dar o seu voto
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sobre determinado projeto, porque isso, evidentemente, influencia
todo o povo do Estado. Então, o que estamos pedindo é apenas que
se discuta um pouco mais sobre o Projeto SOMMA, pois a base de
apoio ao Governo insiste em acabar com esse processo e liquidar
essa fatura, independentemente de as informações estarem
completas ou não; é exatamente ai que podemos cometer um grande
erro e vir a ser criticados, como parlamento, por toda a sociedade do
Estado.

O povo de Minas quer o saneamento, a modernização
administrativa, e a extinção do Projeto SOMMA estará vedando,
sobretudo aos pequenos municípios, a possibilidade de
desenvolverem determinados projetos.

Acho que o pedido feito pelos partidos da Oposição é justo, porque
não se falou em votar contra ou a favor. Queremos a não-extinção do
Projeto SOMMA e a sua transferência para o BDMG. Existe um
acordo no substitutivo que montamos, aqui referido e acordado
inclusive com o Governo e com o BDMG. Naquela época, admitimos
até a extinção; hoje, refletindo melhor, mudamos de posição, para que
os recursos sejam repassados, na sua inteireza, para o BDMG. Isso
porque um fundo sem recursos não vale nada. O Fundo SOMMA pode
se prestar muito a financiar grandes projetos para os municípios do
Estado de Minas Gerais.

Portanto, acho que a base do Governo quer se ver livre dessa
situação. Pior, não existe transparência nos dados, pelo menos para
mim. As informações que chegaram a este parlamento sobre o uso
dos recursos e a venda de títulos não estão esclarecidas.

t Queremos o esclarecimento de todo o processo para que o voto seja
consciente e seja dado para o bem do Estado de Minas Gerais, e não,
para o bem do Executivo, que a vida inteira dominou esta Casa,
lamentavelmente - e digo isso com muito pesar, porque um

;

	

	parlamento independente significa o fortalecimento da democracia
brasileira.

Sentimos nestes últimos anos uma vontade deste parlamento de se
tornar cada vez mais independente da pressão do Executivo, que tem
o instrumento de pressão. Mas acreditamos na consciência, no dever
de oficio, no dever da função dos nossos companheiros Deputados e

;	sabemos que eles vão agir dessa forma. Caso contrário, a
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representação fica sob dúvida.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Verificando, Sr. Presidente, de plano, que

não existe número suficiente de Deputados para a votação, que exige
quórum qualificado de 39 Deputados, solicitamos o encerramento, de
plano, desta reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Tendo em vista
a importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
recomposição do número regimental.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. Com  a

presença de 6 Deputados em comissão, temos um total de 43
Deputados. Portanto, há quórum para votação.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, queríamos fazer

um apelo ao nosso Líder do Governo e, principalmente, à Liderança
do PMDB para que ele comparecesse ao Plenário, porque está difícil
este esforço concentrado, se o PMDB não colaborar. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, a questão que trago
aqui para ser respondida pela Mesa é de grande relevância. Gostaria
que o tempo fosse contado, porque posso excedê-lo. A questão é de
grande relevância, porque, se não for o próximo, serei um dos
próximos que fará uso da palavra. Tenho confiança plena em que a
atual Mesa diretora, como a Mesa anterior, vai querer cumprir, de
forma séria e rígida, o Regimento. Então, pergunto se, na hora em que
for fazer uso da palavra, deverá haver ou não os 39 parlamentares.
Acho que, para uma matéria de tal seriedade, de tal monta - o Projeto
SOMMA -, a discussão não pode ficar prejudicada. O Regimento
prevê claramente o quórum qualificado para a votação desse
requerimento, porque é esse o quórum exigido pela lei. Vamos
apreciar a extinção do Projeto SOMMA. Então, pergunto se há a
necessidade de que estejam presentes os 39, porque, caso contrário,
não falaria; interromperia a minha fala para que fosse feita a
recomposição. Isso também vai ao encontro do apelo do Sargento
Rodrigues, que está pedindo que os Deputados estejam em Plenário.
Isso é o correto. Acho que talvez, se houvesse uma presença em
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Plenário, estaríamos fazendo essa discussão, mais profundamente,
e já poderíamos ter superado essa questão. Acho que não é questão
de obstrução, é questão de cumprimento do Regimento, é questão de
entendermos que o Regimento é a norma, a regra básica que
regulamenta os nossos trabalhos, as relações em Plenário.

Uma outra questão que trago, além desta, que também é de grande
relevância, diz respeito ao processo da votação posterior. Hoje o
Regimento prevê que, se houver solicitação do Plenário, pode ser
entregue uma lista com o quadro da votação. Queria saber se essa
Mesa vai liberar essa lista dos votantes imediatamente após a votação
ou se será esperado um prazo de 48 horas para que isso aconteça.
Acho que a sociedade de Minas Gerais, principalmente os municípios
mais carentes, os municípios da região Norte, que o Deputado
Wanderley Ávila representa, vão querer ver como estão votando os
seus Deputados. Então, essa questão de a listagem de votação ser
liberada imediatamente, para que possamos levá-la aos municípios,
para que todos tenham acesso e conhecimento da votação da
Assembléia, é de fundamental importância.

Então, são essas as duas questões, ou seja, a exigência do número
mínimo no momento em que formos fazer uso da palavra. Queremos
saber se precisarão estar em Plenário os 39 Deputados. Pode V. Exa.
verificar que muitos Deputados já se ausentaram. Eles correm aqui,
respondem presença e voltam aos seus gabinetes. Acho que o
correto, por parte daqueles que querem o quórum, é estar aqui no
Plenário, é realmente responder "presente", podendo assistir ao
debate. Acredito que até na lista de votação poderemos fazer o
confronto. Na hora da votação, vamos ter o voto de cada parlamentar,
como ele votou, como ele defendeu os interesses de Minas Gerais.
Quero elogiar a condução da atual Mesa diretora neste processo de
votação. Ela assumiu recentemente, mas está dando aqui uma lição
de democracia, de respeito ás normas básicas do Regimento. Não
esperava outra postura do Deputado que está na Vice-Presidência, do
Deputado Antônio Júlio nem dos demais membros da Mesa. Quero
deixar bem claro que as questões de ordem que faço são para
contribuir, para colaborar com o trabalho da Mesa, não são para
protelar o processo de votação, não são para obstruir. Longe de mim
qualquer entendimento nesse sentido. As minhas intervenções, a
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minha presença em Plenário, as questões que levanto são todas
para colaborar, para que essa Mesa continue dando uma lição de
democracia.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Durval Angelo que conclua
sua questão de ordem, porque seu tempo está esgotado.

O Deputado Durval Angelo - Faltam 16 segundos. Até entendo que
estejamos com pressa, mas cada segundo desses é valioso. O senhor
veja bem quantos segundos foram necessários para que a bomba
atômica explodisse! Foram muito poucos. Os segundos são
importantes. Mas vou cumprir o prazo, porque quero seguir o
Regimento. Acabei.

O Sr. Presidente - Esta Presidência, atendendo às questões de
ordem formuladas pelo Deputado Durval Ângelo, fará a leitura do ad.
126 para responder a uma delas. (- Lê o art. 126 do Regimento
Interno.)

Quanto à segunda questão, esta Presidência esclarece ao Deputado
que a votação se dará pelo processo simbólico, salvo se houver
pedido de verificação de votação, que será feita pelo painel.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, gostaria, em primeiro
lugar, de esclarecer que, da Bancada do PMDB, de 15 Deputados, 4
estão viajando, o que foi avisado a essa Presidência e a este Líder.

Quero agradecer a colaboração do Deputado Sargento Rodrigues,
mesmo não lhe dando procuração, porque nós, do PMDB, somos
conscientes da nossa responsabilidade. Gostaria, mais uma vez, de
pedir seu empenho e que permanecesse no Plenário, fazendo com
que seus pares também marquem presença aqui, facilitando os
nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, como nos
encontramos em processo de encaminhamento de matéria relevante,
nas questões de ordem a serem formuladas, no momento da
solicitação, de acordo com os termos regimentais, deverão ser citados
os artigos do Regimento.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem, pelo art. 19.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, a questão que estamos
levantando, com referência ao art. 19, diz respeito à abertura dos
trabalhos. Já estamos na fase de encaminhamento de votação. Nem
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mesmo o requerimento que estávamos fazendo para modificar o
processo de votação é possível apresentar. Por essa razão, levanto
esta questão de ordem para saber de V. Exa. se também para a
abertura dos trabalhos teremos que contar com os 39 Deputados. Sei
que o Regimento diz que o quórum para a abertura da reunião é de 26
Deputados presentes. Considerando que já estamos na fase de
votação, certamente a exigência é de 39 Deputados. Surgiu-me essa
dúvida, e é este o questionamento que eu gostaria de fazer. Quero
saber se, imediatamente após a abertura da reunião, exige-se o
quórum de 39 Deputados ou se se mantém o de 26. A que horas V.
Exa. vai exigir a presença de 39 Deputados? E uma questão que eu
gostaria que fosse esclarecida.

Nem vou usar os 5 minutos, porque percebo que o Deputado
Rogério Correia já encontrou o artigo sobre o qual deseja fazer sua
questão de ordem. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Esta Presidência, respondendo à questão de
ordem formulada pelo Deputado Miguel Martini, esclarece que o art.
19, em seu § 1 0, diz: "Verificada a presença de 113 dos membros da
Assembléia, o Presidente declarará aberta a reunião, podendo
pronunciar as seguintes palavras: sob a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos". Ou seja, 26 é um número suficiente de
parlamentares.

Esta Presidência esclarece mais que, como estamos em processo
de votação, somente irá acolher questões de ordem atinentes ao
processo de votação. Com a palavra, o Deputado Durval Angelo, para

zi	encaminhamento de requerimento.
t O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, quero anunciar que vou

encaminhar um requerimento desmembrando o requerimento que está
aqui. A Mesa da Assembléia Legislativa não poderia ter aceito esse
requerimento, porque ele diz: "O Deputado que este subscreve, na
forma regimental, requer a V. Exa. que seja mantida a preferência
regimental na apreciação do Projeto de Lei n° 1.27112000 e o

ê processo simbólico da votação desse projeto'. Isso aqui é um
atentado à democracia. Nunca foram aceitas duas matérias de dois
artigos, para que fossem aceitos num mesmo regimento. Então, vou
encaminhar um requerimento fazendo uma emenda a ele,

;,	desmembrando esses dois assuntos, e vamos ter o tempo para
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encaminhar essa emenda de desmembramento, da mesma forma
como tivemos agora, porque isso não podia ser aceito. Como não
podia ser aceito, vou usar de outro artifício regimental, que é o da
subemenda, porque são dois assuntos distintos, para que
encaminhemos subemenda ao Regimento. E um absurdo aceitar
essas duas matérias tratadas numa só.

Estamos aqui fazendo um processo sério de discussão, tanto que a
letra é diferente, é outro tipo de caneta. Está assim redigido: "Projeto
de Lei n° 1.27112000, ponto". E aí vem outra letra: "E o processo
simbólico da votação desse projeto". E pergunto: por que isso? Que
interesse essa questão está trazendo? Não tinha percebido na leitura
do requerimento essa violência regimental, que tem que ser extirpada.
Há pouco elogiei a Mesa, mas agora retiro o elogio - pisou na bola.
Estou vendo que essas duas matérias não podiam ser aceitas. São
matérias distintas, diferenciadas. Dirijo-me até à assessoria da Mesa
para dizer não podíamos ter aceitado isso; não se poderia ter
permitido que o Presidente caísse no erro. O Regimento é bem claro,
são matérias distintas. diferenciadas. Não poderiam ser apreciadas.
Então, por serem diferentes, fazemos uma subemenda e fazemos o
mesmo encaminhamento na subemenda, conforme o Regimento
assim o permite.

E tudo isso para quê? Para extinguir o Fundo SOMMA. Tudo isso
para cumprir uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal,
com todas as ambigüidades pertinentes a uma lei como essa.

Quero deixar bem claro, Srs. Deputados, que podemos até votar. E
vamos votar. Temos matérias importantes, como a da UEMG, vetos
importantes como o oposto ao Projeto de Lei Complementar n° 17,
que originou a Lei Complementar n° 66 e outras matérias importantes
para as quais devemos estar atentos, mas não precisaríamos usar
desse artificio regimental, de tratar essa matéria diferenciada.

Comunico à Mesa, que estou fazendo uma emenda a este
Regimento e já vou inscrever a Bancada do PT para encaminhar essa
subemenda, já que se permitiu que matérias diferenciadas tivessem
esse tratamento.

Acredito até que não precisarei tomar tal atitude, porque a agressão
ao Regimento é tão grande que a Mesa vai compreender e será
devidamente assessorada.
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Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Nos minutos que me restam, gostaria

de falar para 39 Deputados, mas constato que não há esse número
em Plenário. Assim sendo, solicito ao Presidente que encerre a
reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda á chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Esta Presidência informa que responderam à

chamada 35 Deputados. Com a presença de mais 4 Deputados em
reunião nas Comissões, há um total de 39 Deputados. Portanto, há
quórum para a votação e para a continuação dos trabalhos.

Questões de Ordem
O Deputado DurvalAngelo - Sr. Presidente, pode anotar todos os

artigos: arts. 60, 90, 86, 249, 257, 263, que se referem à chamada dos
Deputados. Não é por falta de citação de artigo que V. Exa. não terá a
oportunidade de discorrer sobre todo o Regimento.

Só depois de já ter sido concluída a segunda chamada - não me
interessa citar nomes - é que três Deputados entraram no Plenário.
Como os seus nomes já tinham sido chamados, era correto colocar
presença para eles?

O Deputado Romeu Queiroz, quando Presidente desta Casa, tomou
uma decisão diferente, ou seja, a de que, após a segunda chamada,
não poderia constar na lista de presença o nome dos Deputados.
Naquele momento isso voltava-se contra um processo de obstrução
do PT para esvaziar o Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Angelo
que nenhum dos dispositivos dos artigos citados dizem respeito ao
processo de encaminhamento.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, todos os artigos falam
sobre a chamada dos Deputados. Quanto à recomposição de quórum,
o senhor pode ler o art. 249, § 60 , e concluirá que a minha intervenção
é regimental.

Quero saber se é valida a presença dos Deputados depois de
concluída a segunda chamada. Se V. Exa. disser que sim, estará indo
de encontro a uma decisão já tomada aqui na Assembléia.
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O Sr. Presidente - Esta Presidência esclarece que não foi feita

nenhuma votação e considera infundada a questão de ordem
formulada.

O Deputado Miguel Martini - Pela ordem, de acordo com o art. 173,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado Miguel
Martini.

O Deputado Miguel Martini - (- Lê:)
"Art. 173 - O Presidente da Assembléia só receberá proposição que

satisfaça os seguintes requisitos:

§ 5° - A proposição que versar sobre mais de uma matéria será
encaminhada, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça
para desmembramento em proposições especificas".

Uma vez que esse fato foi denunciado pelo Deputado Durval e
considerando que estamos nesse processo já em turno único, que
está sobrestando a pauta e que, provavelmente, não deverá ser
remetido à Comissão de Justiça, queremos saber que providências a
Mesa da Assembléia vai adotar. Da forma como está não pode
continuar. Se não se pode remeter para a Comissão de Justiça,
alguma coisa terá de ser feita.

Se admitirmos que o mesmo requerimento verse sobre matérias
distintas, poderemos votar apenas um único requerimento que trate de
todas as questões que quisermos. Certamente, o requerimento terá de
ser desmembrado e teremos de nos inscrever para encaminhar cada
requerimento de per si.

Aliás, acredito que o comportamento da Mesa Diretora deveria ser o
de anular todas essas inscrições, porque houve um vicio. Aqui se diz
que o Presidente só poderá receber proposição que satisfaça
determinados pré-requisitos.

Então, essa é uma questão fundamental, e queremos saber, agora,
não só o que a Mesa vai fazer e o que nós, como Deputados, teremos
de fazer, mas até mesmo o que será do processo que transcorreu até
agora. Quer dizer, a Mesa recebeu essa proposição, e estamos
agindo de maneira até equivocada. Realmente, são muitas coisas que
temos de observar, e não observamos esse aspecto; mas o Deputado
Durval Angelo o observou. E agora? Desde manhã, estamos fazendo
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o encaminhamento de uma matéria que não poderia ter sido
recebida. Como vamos ficar?

O processo tem de ser resgatado, não só porque os
encaminhamentos que já foram feitos o tornam viciado, por não terem
sido preenchidos todos os pressupostos regimentais, mas também
porque há essa subdivisão e, com ela, teremos de nos inscrever
novamente, para encaminhar os dois requerimentos, que é o que
vamos querer fazer.

Então, Presidente, considerando que a Mesa inicia os trabalhos
zelando pelo cumprimento do Regimento - a ponto de exigir do
Deputado a citação do artigo pelo qual vai apresentar uma questão de
ordem, o que é regimental -, esperamos que se cumpra o Regimento
da forma mais completa e isenta possível. Essa é a questão de ordem
que gostaria de ver respondida pela Mesa Diretora, na Presidência de
V. Exa.

O Sr. Presidente - Esta Presidência, respondendo à questão de
ordem formulada pelo ilustre Deputado, esclarece que estamos
aguardando a proposta de emenda do Deputado Durval Angelo.Com  a
palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Em primeiro lugar, peço ao
Presidente que desconte o tempo, pois só agora recebo o
requerimento, e já começo a falar com 30 segundos corridos.

O Sr. Presidente - A Presidência adotará o mesmo critério que
adotou para os oradores anteriores.

O Deputado Rogério Correia - Recebi o requerimento já com 30
segundos passados, mas tudo bem... Há pouco, V. Exa. já não me
permitiu uma questão de ordem, e espero ainda ter condição de
exercer o meu direito de apresentar essa questão de ordem.

Bem, o requerimento apresentado pelo Deputado Antônio Andrade
E leva-nos a fazer uma análise mais aprofundada sobre o que tem

suscitado essa discussão tão demorada desse projeto de lei, que, se
de inicio extinguia um dos fundos existentes no BDMG,
posteriormente foi estendido a quase todos os fundos, sob o
argumento de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, elaborada pelo
Governo neoliberal do Sr. Fernando Henrique Cardoso, determina
sejam extintos os fundos de desenvolvimento alocados nos Estados.
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Se, por um lado, isso é verdade - de fato, é o que diz a lei -, já

está comprovado que a verba existente nesses fundos pode muito
bem continuar no BDMG. Mas, infelizmente, não é esse o pensamento
do atua! Governo do Estado, que, como o Governo anterior, de
Eduardo Azeredo, quer desviar - nesse caso, tornando o ato legal por
meio desse projeto de lei - as verbas destinadas a um determinado
fim. E a verdade é que não sabemos, pelo menos concretamente,
para onde iria esse dinheiro; uma verba dessas ficaria simplesmente
solta, no caixa único do Estado, sem que a Assembléia Legislativa
pudesse opinar sobre sua alocação.

Há uma intenção clara do Governo Itamar Franco de repetir o que o
Governo Azeredo fez no passado. Isso demonstra que não são tão
diferentes quanto se dizia. Aliás, não são diferentes também no que
diz respeito a uma política de saneamento. E o Governador Itamar
Franco quer aproveitar-se agora de uma lei federal enviada ao
Congresso Nacional pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
pretende estadualizar o saneamento, retirando dos municípios a sua
prerrogativa constitucional, datada de 1988, de serem responsáveis
por seu saneamento.

Os Prefeitos estão protestando contra essa estadualização.
Infelizmente, o Governador Itamar Franco está esperando que essa lei
do Governo Fernando Henrique seja aprovada para aplicá-la em
Minas Gerais, prejudicando o contrato que Belo Horizonte deve fazer
com a COPASA. O Governo quer impor um contrato ao povo de Belo
Horizonte sem discutir democraticamente quais os critérios a serem
estabelecidos para que, de fato, o contrato Belo Horizonte-COPASA
venha a servir ao povo da nossa Capital.

O Governo Itamar Franco está esperando que a lei do Governo
Fernando Henrique seja aprovada no Congresso Nacional. Parece
que são tão inimigos, mas, quando os interesses da população de
Belo Horizonte, e, no caso do Governo Fernando Henrique, de
privatização do sistema de saneamento, estão em jogo, o Sr. Itamar
Franco lhe dá as mãos e procura aproveitar-se de suas leis.

E um assunto extremamente complexo que deveria ser discutido na
Assembléia Legislativa com o quórum de 39 Deputados, o que, com
rápido olhar, verifica-se que não há.

Questão de Ordem
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O Deputado Rogério Correia - Solicito a V. Exa. que encerre, de

plano, a reunião
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria

constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda a chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados, que,

somados aos 4 em comissões, perfazem um total de 41 Deputados.
Portanto, há quórum para votação e para a continuação dos trabalhos.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21, do

Regimento Interno, prorroga esta reunião até às 13h59min.
Questão de Ordem

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, louvo o
comportamento de V. Exa., que se manifesta como um guardião do
Regimento Interno desta Casa, tanto é que exige do Deputado que, ao
levantar questão de ordem, mencione o artigo em que se estriba para
tal procedimento. Tomo como base o art. 173, 1, do Regimento Interno
desta Casa. Ele fala sobre o recebimento de proposições e estamos
discutindo um requerimento, que é uma proposição, Sr. Presidente.
Antes de uma vontade se materializar na forma de um requerimento,
ela passa por um processo que vai desde o desejo, depois a palavra
e, finalmente, a manifestação escrita. O ilustre Deputado Antônio
Andrade, por meio de seu requerimento, manifestava, inicialmente, o
desejo de interceptar qualquer tipo de requerimento que tivesse o
objetivo de inverter a pauta. Isso seria, naturalmente, com receio de
que insistíssemos ou de que viéssemos a insistir em pedir a inversão
de pauta para votação do veto da UEMG. Mas parece, Sr. Presidente,
que a vontade do autor, do Deputado Antônio Andrade, foi fraudada,
porque, na leitura, o Deputado Durval Angelo percebeu e denunciou

;	que existe adendo ao requerimento, depois de um parágrafo, com
=	letra diversa da utilizada no documento original, inserindo um novo
r	desejo no requerimento. Em razão disso, Sr. Presidente, não vejo

outro procedimento, salvo melhor juízo de V. Exa. e de sua
j	assessoria, que não o de interceptar a tramitação dessa proposição e,

imediatamente, baixar em diligência, invocando para isso a presença
;	do Corregedor da Assembléia para investigação na área parlamentar,
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designando funcionários da Casa que não tenham tido contato, em
momento nenhum, com esse requerimento, e designando uma
comissão para que se apurem as responsabilidades, Sr. Presidente.

V. Exa., com certeza, não vai se furtar ao cumprimento desse dever
regimental, que é o de determinar imediatamente a apuração dos
fatos. Enquanto isso, que seja interceptada a tramitação desse
requerimento, porque, indubitavelmente, ele tinha esse objetivo. A
proposição é uma obra que manifesta a intenção do autor, e o autor
desse requerimento queria simplesmente interceptar a tramitação de
quaisquer outras proposições que viessem inverter a pauta. No
entanto, sub-repticiamente, aparece no bojo do requerimento uma
intenção totalmente diversa daquela manifestada pelo autor.

Sr. Presidente, neste momento, percebo que não temos quórum
para a continuação dos trabalhos, uma vez que o acessório segue o
principal e, na tramitação do processo de votação, são necessários 39
parlamentares. Não vejo mais que 20 Deputados neste Plenário. Por
esta razão, solicito, mais urna vez, como um guardião do Regimento
Interno desta Casa, que encerre, de plano, esta reunião-

0 Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem levantada,
esta Presidência esclarece ao Deputado Ermano Batista que essa
questão de ordem já havia sido levantada anteriormente. Esta
Presidência continua aguardando uma emenda, para que possa
examinar a questão de ordem suscitada. Tendo em vista a
importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda a chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam à

chamada 41 Deputados. Existem mais 3 Deputados em reunião nas
comissões, perfazendo um total de 44 Deputados. Há quórum para a
votação e para a continuação dos nossos trabalhos. Com a palavra,
para encaminhar a votação do requerimento, a Deputada Maria José
Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores que nos acompanham, nossos cumprimentos.
Imagino que muitos que nos escutam, principalmente os
telespectadores, devem estar impressionados com a demora para
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tomarmos uma decisão nesta Casa em relação a esse projeto que
extingue os fundos SOMMA, PROSAN, FUNDEURB e FESB.

Sabemos da importância desses fundos, que devem ser destinados
ao saneamento, e é por isso que esta discussão tem-se arrastado por
tanto tempo. Queremos, com o maior zelo possível, discutir como
serão empregados os recursos públicos e para onde eles devem ir,
uma vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe o empréstimo
com dinheiro do Estado.

Não vamos discutir a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque isso
demandaria outro tempo e outro tanto de energia, e não é este o
assunto em pauta.

Mas quero deixar claro, que a nossa permanência na Assembléia
Legislativa por tanto tempo, sem votar esse projeto que está
tramitando, não se dá por uma questão de queda-de-braço para ver
quem tem mais poder ou quem tem mais força - se é o grupo do
Palácio ou se é a Oposição. Queremos deixar bem claro, que o nosso
interesse está na defesa do interesse do povo mineiro, na garantia
que esses recursos públicos devem ser aplicados com transparência,
com lisura e da melhor maneira possível. Dai a nossa luta, para que
esses recursos fiquem no BDMG e não no caixa único do Governo.
Que esses recursos, até o último tostão, sejam acompanhados não
apenas quando chegarem ao Banco, mas que também sejam
destinados a cada município onde o saneamento básico é de suma
importãncia.

É lamentável o que estamos presenciando, não apenas em Minas
Gerais, mas no Brasil inteiro também - o surto de doenças endêmicas.
Algumas delas já considerávamos banidas deste Terceiro Mundo.
Febre amarela não seria mais uma doença para existir entre nós.
Oswaldo Cruz trabalhou e trabalhou demais, para que o povo, naquele
tempo, aceitasse vacinação; eram forçados. Hoje, estamos vendo a
dengue, a febre amarela e tantas doenças endêmicas tomando conta
das nossas cidades. O trabalho de saneamento básico é
indispensável. Estamos aqui com uma lista das cidades e entre elas
está a minha cidade - Teófllo Otôni, para a qual há um valor
determinado para o saneamento - R$530.000,00, já com a liberação
prevista de R$277.877,00, mas ainda com R$252.122,06 pendentes,
esperando pela liberação. Gostaríamos que essa verba chegasse a
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nossa cidade.

E como o meu tempo terminou, voltarei a falar sobre isso
oportunamente.

Questão de Ordem
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, verificando que

não há quórum para prosseguir a discussão, muito menos para
encaminhar a votação, solicitamos que faça a recomposição de
quórum.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência verifica
de plano, a existência de quórum para a votação e para a continuação
dos trabalhos. Com a palavra, para encaminhar a votação do
requerimento, o Deputado o Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Ocupamos a tribuna para apreciar
requerimento do Líder do Governo, que, na forma regimental, solicita
à Presidência dos trabalhos seja mantida a preferência regimental na
apreciação do Projeto de Lei n° 1.27112000 e o processo simbólico da
votação desse projeto.

Cabe-nos voltar a falar sobre a incoerência do pedido de urgência
para a tramitação desse projeto antes de se conhecer o resultado da
CPI e o mapa dos gastos do Fundo SOMMA, que há mais de 12 anos
vêm sendo feitos de forma viciada, atendendo, na maioria das vezes,
a solicitações políticas.

A saúde preventiva depende essencialmente de saneamento básico.
Apesar da vultosa quantia empregada pela FUNED no combate à
dengue e à febre amarela, Minas Gerais é campeã em óbitos
provocados por essas doenças. Somente em Leandro Ferreira, foram
registrados mais de 11 óbitos por dengue hemorrágica e febre
amarela.

Estamos vivendo a conseqüência da falta de saneamento básico,
com o que o SOMMA já gastou demasiadamente. E, no momento
administrativo-político da Lei de Responsabilidade Fiscal, temos de
saber onde está o ralo por onde escoou tanto dinheiro.

O Governo Federal assumiu a dívida de R$211.000.000,00 dos
municípios para com o Fundo e repassou esse valor ao Estado no
acerto da divida entre este e a União. O valor existe apenas na
contabilidade. Fala-se que foi gasto com pagamento de pessoal, mas
há publicações assegurando que isso aconteceu. Onde está o
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dinheiro, então?

Por isso, estamos solicitando, não em nome da Oposição, mas em
nome do Poder Legislativo, que concluamos os trabalhos da CPI,
para, só então, avaliarmos esse projeto, que não tem tanta urgência
assim.

Questão de Ordem
O Sr. Presidente - Sr. Presidente, observando o Plenário bastante

vazio, solicitamos o encerramento, de plano, da reunião.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de

quórum para a votação e para a continuação dos trabalhos. Com a
palavra, o Deputado Carlos Pimenta. (- Pausa.) Na sua ausência, com
a palavra, o Deputado Aílton Vilela.

O Deputado Aílton Vilela - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com
referência ao requerimento encaminhado pelo Sr. Governador
solicitando que esse projeto seja votado em regime de urgência,
chamo a atenção dos Srs. Deputados para a importância e o
significado desse Fundo, que tantos benefícios prestou a diversos
municípios. O propósito do Governo é que esse Fundo seja
direcionado para o caixa único, deixando de cumprir sua finalidade
precípua, que é de servir a todos os municípios de Minas Gerais. Os
recursos oriundos desse fundo terão de ser destinados ao BDMG,
com a finalidade de dar prosseguimento ao programa de atendimento
a tantos municípios que deles necessitam para melhor aparelharem
suas infra-estruturas-

Em vez de o Govemador se preocupar em mandar o projeto para
esta Casa em regime de urgência, deveria se preocupar mais com a
administração do Estado. Comprovadamente, o Governo Itamar
Franco ainda não iniciou sua administração a favor dos mineiros.
Percorremos este Estado e fomos informados de que o Governo não
tem um projeto político-econômico voltado para os interesses maiores
de seu povo. Em vez de se preocupar com a administração do Estado,
este Governo já se preocupa com sua eleição para a Presidência da
República, deixando o Estado de Minas Gerais e viajando para outros
Estados com a finalidade de se promover, com a finalidade de fazer
campanha, buscando a consolidação de sua candidatura à
Presidência da República.

Isso ainda tem tempo. 0 Governo tem de fazer isso depois que
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entregar o Governo ao seu Vice-Governador, no momento
oportuno, porque agora quem está perdendo, quem está sendo
prejudicado é o povo de Minas Gerais-

Qual o projeto do Governo para a industrialização do Estado, tão
significativo e tão importante para o desenvolvimento e para gerar
riqueza para o nosso Estado e emprego para o nosso povo?
Infelizmente, não há.

Este não é um discurso de oposição, é uma fala ao Governador para
que faça um trabalho sério, voltado, principalmente, para os interesses
da Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do
requerimento, a Deputada Elbe Brandão.

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, sinto-me constrangida de estar aqui encaminhando um
requerimento cuja legitimidade três ou quatro colegas já
questionaram. E um requerimento que, ao que tudo indica, está
rasurado, houve alteração. Há discussões distintas para dois méritos,
e, pelo que sei, isso não pode ocorrer.

Questão de Ordem
A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, quero saber se já existe

alguma resposta ao questionamento feito pelo Deputado Durval
Angelo, que disse de forma muito clara que houve adulteração nesse
requerimento. Vou discutir, vou encaminhar um requerimento que, no
meu entendimento, está "sub judice"?

O Sr. Presidente - A questão de ordem será respondida
oportunamente.

A Deputada Elbe Brandão - Quando, Sr. Presidente? Faltam poucos
Deputados para encaminhar, e ele vai entrar em votação. V. Exa. vai
esperar que ele seja votado? O Deputado Ermano Batista pediu que o
requerimento seja encaminhado ao Corregedor da Casa para que ele
se posicione a respeito.

O Sr. Presidente - Esta Presidência está encaminhando o
requerimento ao Corregedor para as providências necessárias.
Portanto, a Deputada tem de ter paciência.

A Deputada Elbe Brandão - Terei, Sr. Presidente, mas queria que V.
Exa. nos desse um tempo e interrompesse a reunião até que o
Corregedor desse o seu posicionamento sobre essa questão de
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ordem.

Não consigo compreender estarmos encaminhando a votação de um
requerimento que está adulterado. Como vamos para a votação? Qual
a responsabilidade deste parlamento em votar um requerimento que
não está de forma correta, que não foi encaminhado corretamente, já
que existe uma questão de ordem pendente sobre ele. A forma como
está sendo colocado não é correta, não é justa. Espero que os nobres
pares desta Casa tenham essa compreensão. Afinal de contas, a
responsabilidade do Legislativo é a do respeito e da manutenção da
democracia no Pais.

Nossa luta é para que o Exército não retome o poder em nosso
Pais, fazendo com que volte a ditadura, como se está fazendo
pressentir em alguns momentos. O que quero é que nosso povo
permaneça livre e que haja justiça social. E o Fundo SOMMA, se
Deus quiser, continuará sendo um grande instrumento de políticas
sociais coerentes e corretas.

Hoje, no Dia Mundial das Aguas, penso em meu Norte de Minas,
região dos colegas Gil Pereira, Luiz Tadeu Leite, Wanderley Ávila,
Arlen Santiago, José Braga e de tantos outros, que tem quase 80% de
suas cidades sem rede de esgoto e ainda tem muito problema com o
abastecimento de água. E, na reflexão que fazemos no dia de hoje,
quero parabenizar o parlamento, porque foi dai que saiu a opção da
não-extinção do Fundo SOMMA, porque, pelo que nos chegou, era
para que acabasse. Mas o parlamento teve um tempo para refletir. E o
que o PSDB quer que a população de nosso Estado compreenda é
que o que estamos pedindo é um pouco mais de tempo, para que
discutamos uma proposta que chegou à Assembléia Legislativa no
último dia 20, há somente dois dias. Ora, isso é impossível. Em
qualquer texto que é transformado em lei, uma vírgula pode mudar o
conceito, e muitas vidas podem ser prejudicadas com isso.

Reflito e não compreendo como um Estado como o de Minas pode
estar convivendo com a febre amarela, que mata as pessoas. Sei que
o parlamento age em conjunto com o Governo, porque estamos aqui
para contribuir para a melhoria de nosso Estado, e não simplesmente
para agirmos como oposição. Oposição a quê ou a quem? Tenho a
certeza de que o PSDB é comprometido com a melhoria das
condições sociais.
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Questões de Ordem

A Deputada Elbe Brandão - Presidente, já que não há número
suficiente de Deputados para a continuação da reunião, pediria seu
encerramento de plano.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

O Deputado Sebastião Costa - Se V. Exa., Sr. Presidente, tivesse
me concedido a palavra, pela ordem, anteriormente, com a
sensibilidade que tem demonstrado, talvez tivéssemos possibilitado à
Deputada Elbe Brandão fazer um aproveitamento ainda melhor de
seus 5 minutos.

O que estamos querendo indagar da Mesa é muito simples. O
Deputado Miguel Martini, inspirado no art. 173 do Regimento Interno,
fez uma solicitação à Mesa. V. Exa., de forma inteligente, porém
evasiva, diz que ela será respondida oportunamente. Ora,
"oportunamente" quer dizer que não tem prazo preestabelecido.
Imaginem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se o Deputado Antônio
Júlio julgar procedente a questão de ordem apresentada pelo
Deputado Miguel Martini, como ficará toda essa tramitação de matéria
e todos esses pronunciamentos desenvolvidos após aquela questão
de ordem? Foi com essa preocupação que solicitei à Mesa, antes
mesmo da manifestação da Deputada Elbe Brandão, que me
permitisse questionar qual será a providência que a Mesa vai tomar
com relação à questão de ordem apresentada pelo Deputado Miguel
Martini. Após essa resposta de V. Exa. seriam retomados os
trabalhos. Assim sendo, acho que seria prudente que V. Exa., se
assim o entender, suspendesse os trabalhos por alguns instantes;
respondida a questão de ordem, os trabalhos seriam retomados ou,
quem sabe?, caminhariam em outra direção. Isso porque não se pode
deixar dúvidas sobre o que está sendo encaminhado e votado nesta
Casa. E por essa razão, Sr. Presidente, e não com o espírito de
prejudicar o andamento dos trabalhos, que levantamos essa questão.
Temos a consciência de que não há em Plenário 39 Deputados, mas
estamos até condescendentes, compreendendo o sacrifício e o
esforço que a Mesa está fazendo para dar encaminhamento à
matéria. Mas permitir que uma matéria eivada de vício insanável,
conforme levantado pelo Deputado Miguel Martini, tenha uma
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resposta "oportunamente", seria afrontar a nossa inteligência.

Assim sendo, Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que, se for o caso,
suspenda os trabalhos por alguns instantes e responda à questão de
ordem. Logo em seguida, estaremos dando seqüência aos trabalhos,
sob a direção de V. Exa., que os vem conduzindo de forma tão
equilibrada, serena e eficiente, como o demonstra até agora.

Permitir que os trabalhos caminhem sem responder a essa questão
de ordem não fica bem para a imagem do Poder Legislativo. E isso
que quero preservar, é isso que estou buscando, é essa a nossa luta.
Tenho a certeza de que a luta é também de V. Exa., Presidente de
todos nós, Presidente que recebeu quase a unanimidade dos votos
desta Casa pela maneira como sempre agiu aqui, nos cargos que
ocupou, pela forma serena, dedicada, equilibrada como sempre
conduziu os trabalhos.

Fica, portanto, solicitado a V. Exa. que responda à questão de
ordem. Qualquer que seja a resposta, saberemos entender. Não
podemos ficar em dúvida do que está por acontecer. Por isso estamos
solicitando a V. Exa. que suspenda a reunião e responda à questão de
ordem, tão logo se reabram os trabalhos, ou encerre, de plano, a
reunião, uma vez que não há 39 Deputados em Plenário.

Logo após, às 14 horas, já estaria aberta a nova reunião e
estaremos reavaliando a resposta de V. Exa. em outro momento.
Tenho a certeza de que a minha insistência é para preservar a
imagem do Poder Legislativo, a dignidade e a integridade deste
Poder. Por isso insisto em que V. Exa. suspenda a reunião, responda
á questão de ordem e reabra os trabalhos. Caso entenda diferente,
pode encerrá-la, uma vez que não há 39 Deputados em Plenário e o
processo que estamos desenvolvendo é de encaminhamento de
votação. Encaminhamento de votação é um acessório que
acompanharia o principal. Não se pode votar com menos de 39
Deputados, portanto, não se pode encaminhar para um público
votante inferior a 39 Deputados. Fica o meu apelo para que V. Exa.
encerre a reunião e, ás 14 horas, responda à questão de ordem, e
estaremos naturalmente dando seqüência ao trabalho neste Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado
Sebastião Costa que não há motivo para suspender os trabalhos, uma
vez que os oradores inscritos continuarão a falar e estamos
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analisando a questão de ordem que será respondida ainda nesta
reunião. Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento
o Deputado Ermano Batista.

O Deputado Erniano Batista - Sr. Presidente, assomo à tribuna e já
encontro 4 minutos para mim. Solicito a V. Exa que corrija, dando-me
os 5 minutos a que tenho direito.

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao nobre Deputado
Ermano Batista que, quando for chamado um Deputado - quem
antecedeu V. Exa. era do seu partido -, começamos a contar o tempo
a partir da chamada. Gostaria que V Exa. compreendesse a nossa
decisão.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, não posso entender.
Tenho simplesmente de protestar contra um procedimento desse jaez.
Só entendo autoridade sob o império da lei. Fora da lei é arbítrio, e
estamos vivendo a democracia.

Lamento muito esse procedimento, principalmente em se tratando
do Deputado Antônio Júlio, a quem conheço de longa data.

Sei de seus princípios e da forma como se tem conduzido; jamais se
deixou vencer pela emoção, sempre agiu à luz da razão.

Estamos aqui encaminhando um requerimento. Esse
encaminhamento, por si só, já é falho, não poderia estar acontecendo.
Não podemos trabalhar baseados em um fato que tem como
supedâneo uma fraude. Pode ocorrer que, ao longo de uma apuração,
chegue-se à conclusão de que o documento trai a vontade do seu
autor. E pedi o requerimento para fazer a confirmação. Não é que
suspeite da capacidade de observação do Deputado Durval Angelo,
mas, realmente, o requerimento é fraudulento. Consta nele uma
inserção que não retrata a intenção do autor no seu pedido inicial.

Por essa razão, Sr. Presidente, considero que não me foram dados
os 5 minutos para me pronunciar. Por qual razão? Qual a
preocupação? O que querem esconder? Será que não posso abrir a
minha boca? Têm receio de que vá tripudiar. Não o faço, por motivo
algum, porque não sou advogado do diabo, aquele que procura
apenas os defeitos e esquece as virtudes-

Queria, neste instante, ressaltar os valores pessoais para depois
lançar uma censura ao autor desse requerimento. Mas,
lamentavelmente, tem tantas qualidades, tantas virtudes, que apenas
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5 minutos não seriam suficientes para ressaltá-las, quanto mais
que V. Exa. me corta a palavra, num gesto eminentemente ditatorial.

Peço a V. Exa. que se retrate. Conheço-o muito bem e sei que está
sendo seduzido pela emoção. E esse é um comportamento que, como
juiz que V. Exa. é, ao presidir os trabalhos, deve evitar. Muito
obrigado.

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

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com
muita tristeza que ocupo esta tribuna nesta tarde. Peço aos
Deputados que façam profunda reflexão Qual é o motivo de estarmos
discutindo o requerimento do Deputado Antônio Andrade? Existe um
motivo, sim, e muito forte. Em novembro do ano passado, chegou a
esta Casa um projeto de lei em caráter de urgência, sobre extinção de
fundos. Esta Casa refletiu e achou que não era oportuno votá-lo nessa
época.

Então, transferiu-se a votação para esta legislatura. Naquela época,
não houve pressa. A Casa entendeu que havia matérias de suma
importância e que essa matéria de extinção de fundo - e repito, uma
verdadeira "fundectomia" que se está praticando hoje neste Estada..
Pergunto aos Srs. Deputados: "Qual o motivo de tanta pressa?". Qual
a razão que V. Exas. trazem a este Plenário para tirar
R$540.000.000,00 do caixa? É muito cômodo ao Governo estar como
está. Não há motivo. Por que essa transferência, se está no caixa?
Será que questões maiores estão envolvidas na extinção desses
fundos? Não consigo entender. Deveria ser o contrário, o dinheiro está
no caixa. Por que vai se transferir para um Banco de fomento? Para
cumprir os objetivos do substitutivo? No meu entendimento, seria
muito mais simples, bem melhor, que lá continuasse, porque temos a
certeza absoluta - qualquer um dos Deputados pode olhar o balanço

: de 3111212000 - de que estão vendidas as ações que os municípios
transferiram ao Estado, e este, à União. Temos papel, contabilidade.
Que alteração se faz, Srs. Deputados? Indagaria como fica a nossa
CPI do Fundo SOMMA. Será que, regimentalmente, não vamos
respeitar o documento maior dessa instituição? Estamos discutindo,
sim. As comissões desta Casa não tiveram a oportunidade de discutir,
o que aqui estamos fazendo. 0 Regimento Interno é muito claro. Não
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posso pedir ao meu amigo Presidente, Deputado Antônio Júlio, que
me dê uma questão de ordem, porque as informações que se
encontram na extinção do Fundo não são corretas. Têm os meus
colegas a idéia de quantos municípios ainda têm para receber, dos
projetos não finalizados? Onde, no substitutivo, há essa opção? Digo
ao meu nobre amigo, do Norte de Minas: "Será, Deputado Luiz Tadeu
- você que está querendo saber para onde foi o dinheiro do SOMMA
de Bocaiúva -, que, neste momento importante, vai nos tolher, vai nos
tirar o direito de uma CPI chegar a essa condição?". Então, peço,
Deputado Luiz Tadeu, que entenda a nossa posição. Temos que
discutir. Por que não? Vamos fazer um apelo a todos aqui.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o art. 252, combinado

com o art. 241, que fala da discussão - e o 252 fala da votação -, diz
claramente que "salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações no Plenário serão tomadas por maioria de votos,
presente mais da metade dos Deputados". Como V. Exa. pode
perceber, não temos comissão da Casa funcionado, todas
terminaram. Não temos aqui 39 parlamentares. Gostaria que a
televisão mostrasse, por favor, e indicasse os Deputados que estão
presentes no Plenário. Teríamos que ter 39 Deputados para a
continuação dos trabalhos. Gostaríamos que a televisão mostrasse os
Deputados presentes. E uma questão óbvia: ou se encerra, de plano,
a reunião, o que solicito, ou se faz a recomposição, porque temos que
respeitar o que estabelece o Regimento Interno.

Gostaria que a câmera mostrasse outra vez, que a assessoria
auxiliasse V. Exa. Não há nenhuma comissão em andamento. E
necessário o encerramento, de plano, da reunião, sob pena de que
fique prejudicada a nossa discussão. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece as palavras do
Deputado Durval Angelo, mas sempre na verificação estamos vendo
que há quórum.

O Deputado Durval Ângelo (pela ordem) - Trinta e nove Deputados?
• Sr. Presidente - Trinta e nove Deputados. Na verificação, de

plano, estou vendo isso.
O Deputado Durval Ângelo - Solicito, então, o encerramento, de

plano, da reunião. Foi o que solicitei. Sr. Presidente, isso é uma
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violência ao Regimento Interno- O Regimento Interno é que
garante que a democracia prevaleça nesta Casa. Gostaria que
mostrasse de novo esse número, porque muitos telespectadores
estão nos vendo neste momento e verificando que não temos quórum.
Assim, eu me retiro. Vou-me embora da reunião. Com  licença, mas
fico realmente preocupado. Saio daqui com o coração triste. Nunca vi
isso aqui. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do
requerimento , o Deputado Agostinho Patrús.

O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, Srs. Deputados, são
momentos difíceis. Entendo o que V. Exa. está passando. Já
passamos por isso. E difícil, em certos momentos, dirigir esta Casa,
especialmente quando está em discussão um projeto de tanta
importância para Minas Gerais e para os nossos municípios. A nossa
preocupação não é obstruir, não é tomar o tempo dos Deputados, mas
trazer a preocupação que temos em relação a esse projeto. Com esse
projeto, foram assumidos compromissos com organismos
internacionais, num processo legal, permitindo que Minas Gerais
recebesse recursos que seriam empregados em saneamento e
reforma administrativa dos municípios. E preciso que fiquemos atentos
a esses compromissos assumidos pelo País e pelo Estado, para que
possamos modificá-los não com leis de responsabilidade fiscal, não
com determinadas legislações que possam surgir, mas por meio de
entendimentos com aqueles com os quais os fizemos. Não é
permissível nem compreensível que um país com a posição
estratégica do Brasil, com a posição que ocupa o nosso Estado, que
nossos compromissos não sejam cumpridos, a não ser por meio de
um entendimento de alto nível com os países com os quais são feitos.
Portanto, Sr. Presidente, é preciso que haja melhor explicação: se os
organismos internacionais estão de acordo, por exemplo. Ouvi aqui

' ontem o Líder do Governo dizer que havia uma ameaça do Banco
Mundial de não repassar o restante dos recursos se eles não fossem
transferidos ao Banco de Desenvolvimento até 1 0 de abril próximo.
Foram citados aqui pelo Líder dez municípios, abrangendo o valor de
R$25.000.000,00 E os outros R$500.000.000,00 que estão sendo
transferidos desses fundos, do Fundo SOMMA? E preciso que haja
esclarecimento. E preciso que se vote, mas com conhecimento da
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matéria.

Gostaria de pedir ao ilustre Presidente que atendesse ao apelo de
um companheiro, de um amigo. No momento em que verificar, de
plano, que não existem 39 Deputados presentes, faça a chamada, ou
use a campainha para que os Deputados que estiverem na cantina ou
no Salão Vermelho venham completar o número necessário, como o
Regimento Interno determina para o encaminhamento de votação.
Estamos vendo que isso não ocorre, Sr. Presidente. Toda vez que se
faz a chamada, 40 Deputados respondem. Mas se agora não der?
Como é que o Presidente pode assumir que há 20 minutos havia 39
Deputados, que agora permanecem aqui? Então, faço esse apelo. A
reunião já está sendo encerrada. Falarão apenas mais um ou dois.
Vamos fazer a recomposição. Lembro-me até de que esta reunião já
deveria ter sido encerrada.

Questões de Ordem
O Deputado Agostinho Patrús - Peço a recomposição de quórum,

dentro dos 10 segundos que ainda me restam. E, outro detalhe, a
reunião foi prorrogada até as 13h50min, e, como não existem 39
Deputados em Plenário, não há como continuar os nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de dizer ao Deputado
Agostinho Patrús que, em momento algum, continuou os trabalhos
sem a presença de 39 Deputados. A verificação de quórum, de plano,
é uma decisão do Presidente. Existem dez Deputados ali na porta e
estou contando a sua presença, uma vez que estão ali para que não
haja quórum e para obstruir os trabalhos. Esta é a decisão do
Presidente. Em momento algum dei prosseguimento aos trabalhos
sem a presença dos 39 Deputados.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estamos nos baseando
no art. 262. E muito séria essa questão. O art. 262 diz assim: "As
proposições acessórias serão votadas pelo processo aplicado à
votação principal, salvo os requerimentos incidentes". Então, o próprio
Regimento, no art. 225, diz que a emenda é uma proposição
acessória. Isso significa que o requerimento incidente não está
necessariamente com o tempo limitado em 5 minutos, como estamos
fazendo. O principal e o acessório, sim. Mas o requerimento incidente,
conforme diz o art. 262, não deve seguir a votação principal.

Então, repito: as proposições acessórias serão votadas pelo
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processo aplicado na votação principal. E o Regimento considera
acessório, no art. 225, as emendas. Mas estamos encaminhando a
votação de requerimento que é incidente. Diz o art. 262, claramente:
"salvo requerimentos incidentes". Quer dizer que os requerimentos
incidentes não obedecem à limitação dos 5 minutos, em razão da
tramitação de regime de urgência, porque o art. 262 é muito claro. Ele
diz que a metade do tempo só vale, por ser um processo de votação
em regime de urgência, no caso do principal, dos artigos e das
emendas. Mas não no caso dos requerimentos incidentes.

Esta é uma questão de ordem que precisa ser respondida, porque
muda completamente todo o processo de tramitação que estamos
tendo. Acredito que o Presidente não colocará em votação um
requerimento dúbio, uma vez que o § 5 0 do art. 173 diz que tem que
ser desmembrado por tratar de matérias diferentes. Então, antes de
colocá-lo em votação, necessariamente teremos, com muita certeza, o
seu desmembramento. Mas, aí, entra essa questão. O requerimento
incidente não está limitado ao prazo do regime de urgência, porque o
art. 262 é muito claro.

Ele diz que as proposições acessórias serão votadas pelo processo
aplicável â votação principal salvo os requerimentos incidentes. O
próprio Regimento, no art. 225, diz que a emenda é uma proposição
acessória, o que significa que o requerimento incidente não tem,
necessariamente, o tempo limitado de 5 minutos para o
encaminhamento, como estamos fazendo. O principal e o acessório,
sim, mas o requerimento incidente, conforme o art. 262, não deve
seguir a votação principal. As proposições acessórias serão votadas
pelo processo aplicável à votação principal, e o Regimento considera
acessório, no art. 225, emendas. Estamos, no momento,
encaminhando votação de requerimento incidente. O art. 262 diz
claramente: "_ salvo requerimentos incidentes". Isso quer dizer que
os requerimentos incidentes não obedecem à limitação dos 5 minutos,
em razão da tramitação em regime de urgência. O art. 262 é muito
claro ao dizer que só vale metade do tempo, por ser um processo de
votação em regime de urgência, no caso da principal, dos artigos e
das emendas, e não dos requerimentos incidentes. Esta é uma
questão de ordem que precisa ser respondida, porque muda todo no
processo de tramitação que estamos obedecendo. Acredito que o
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Presidente não colocará em votação um requerimento dúbio, uma
vez que o § 50 do art. 173 diz que tem de ser desmembrado por ser
matéria diferente. Antes de ser colocado em votação, teremos o
desmembramento. Aí entra essa outra questão, porque um
requerimento incidente não está limitado ao prazo de regime de
urgência. Quando o legislador elaborou o Regimento e procedeu â
sua revisão, quis dizer exatamente isso: quando se trata da votação
principal, o acessório deve acompanhá-la. Mas, de maneira clara e
objetiva, o legislador diz que não se enquadram no regime de votação,
em de regime de urgência, os requerimentos incidentes. Portanto,
todos nós, Deputados desta Assembléia, independentemente de
pertencermos à Oposição ou à base de Governo, temos o direito de
encaminhar, por 10 minutos, o requerimento que, primeiramente,
precisa ser desmembrado, após o que serão concedidos os outros 5
minutos relativos ao encaminhamento feito de um requerimento, mais
10 minutos para o encaminhamento do segundo requerimento
desmembrado. E os Deputados que ainda não fizeram o
encaminhamento vão fazê-lo pelo prazo de 10 minutos.

Sr. Presidente, este é o apelo que fazemos, acreditando que V.
Exa., que goza do nosso respeito e consideração, de acordo com o
art. 83 do Regimento Interno, é o responsável pela manutenção da
ordem e funcionamento dos trabalhos: "Ao Presidente, como fiscal da
ordem, compete tomar as providências necessárias ao funcionamento
normal das reuniões, fazer observar as leis e este Regimento". Temos
a certeza de que V. Exa. fará cumprir este Regimento, até mesmo
porque está exigindo que anunciemos o artigo, o que é pertinente e
regimental-

0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Miguel
Martini que responderá á sua questão. Tiveram 4 horas para levantar
essa questão e, agora, no encerramento desta reunião, este
Presidente encontra-se sem condições de fazê-lo, deixando para,
oportunamente, dar-lhe a resposta.

O Deputado Miguel Martini - Apenas peço-lhe a palavra, Sr.
Presidente, para deixar claro que isso diz respeito a uma decisão que
influirá no processo. Se V. Exa. diz que nos responderá antes da
votação, ficamos tranqüilos.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, pergunto-lhe se
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não seria 13h59min o limite para o encerramento desta reunião.

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa a V. Exa. que estamos
cumprindo o Regimento, mas seu tempo poderá ser utilizado na
próxima reunião.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Para cumprir o Regimento, o
tempo encontra-se encerrado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a

Presidência a encerra, convocando os Deputados para a reunião
ordinária a seguir, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS TOTAIS À

PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.689 E ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI
COMPLEMENTARES N°64 E 65

Às quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de março de dois
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Rogério Correia e Sargento Rodrigues, 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 Rogério Correia,
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 os pareceres

?	do relator, Deputado Rogério Correia. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela rejeição dos Vetos Totais à

1	Proposição de Lei n° 14.689 e à Proposição de Lei Complementar n°
!	64. Em seguida, o relator solicita prazo regimental para elaboração do
;	parecer sobre o veto total à Proposição de Lei Complementar n° 65.
, Em seguida, a Presidência suspende a reunião por 5 minutos para

que possa ser providenciada a lavradura da ata da reunião. Reabertos
os trabalhos, e em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

j	Sargento Rodrigues, o Presidente dispensa a leitura da ata da
.	reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos da
Comissão.

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Dalmor Ribeiro Silva, Presidente - Rogério Correia - Sargento

Rodrigues.	-
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS
PROPOSIÇÕES DE LEI WS 14.681 E 14.682

As quinze horas e trinta minutos do dia quinze de março de dois mil
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio
Avelar, José Braga e Agostinho Silveira (substituindo este ao
Deputado José Milton, por indicação da Liderança do PL), 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 José Braga, 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 os pareceres dos
relatores. Em seguida, o Deputado Fábio Avelar passa a Presidência
ao Deputado José Braga para emitir o seu parecer. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição do Veto Total
à Proposição de Lei n° 14.681. Em seguida, o Deputado José Braga
retorna a Presidência ao Deputado Fábio Avelar. Na ausência da
Deputada Elbe Brandão, a Presidência redistribui o veto total à
Proposição de Lei n° 14.682 ao Deputado José Braga e indaga dele
se está em condições de emitir o seu parecer. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o parecer pela rejeição do Veto Total à
Proposição de Lei n° 14.682. Em seguida, a Presidência suspende a
reunião por 5 minutos para que possa ser providenciada a lavradura
da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, e em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado José Braga, o Presidente dispensa a
leitura da ata da reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e
encerra os trabalhos da Comissão

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Fábio Avelar, Presidente - José Braga - Agostinho Silveira.
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ATA DA 59 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia vinte de março de dois mil e um, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Agostinho
Silveira, Dilzon Meio e Márcio Kangussu, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Agostinho Silveira, 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 e acusa o recebimento das proposições a seguir relacionadas,
para as quais designou os seguintes relatores: Projetos de Lei n°s
1.415 e 1.41712001 - Deputado Agostinho Silveira; 1.41312001 -
Deputado Márcio Kangussu; 1.414 e 1.41612001 - Deputado Eduardo
Hermeto; 1.411, 1.412 e 1.41812001 - Deputado Dilzon Meio. 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
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei n°s 54199; 1.214 com as Emendas n°s 1 a 6; 1.32212000 e
1.34812001 com as Emendas n°s 1 a 3 (relator: Deputado Dilzon
Meio); 1.263 com as Emendas n°s 1 a 3; 1.323 e 1.34112000, este na
forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Emiano Batista);
1.32712000 e 1.41412001 (relator: Deputado Márcio Kangussu); 1.360
na forma do Substitutivo n° 1 e 1.41512001 (relator Deputado
Agostinho Silveira); e os pareceres que concluem pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos
Projetos de Lei n°s 1.134/2000 e 1.36512001 (relator Deputado Dilzon
Meio); 1.138 e 1.277/2000 (relator: Deputado Ermano Batista). Os
Projetos de Lei n°s 1.139 e 1.32912000 não foram apreciados em
virtude de pedido de prazo pelos relatores. Os Projetos de Lei n°s
1.176 e 1.22512000 foram convertidos em diligência a pedido dos
relatores. Os Projetos de Lei n°s 1.28612000 e 1.34712001, que
receberam pareceres dos relatores (respectivamente, Deputados
Ermano Batista e Dilzon Meio) concluindo por sua
inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade, não foram
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apreciados, em virtude de pedidos de vista deferidos pela
Presidência, O Projeto de Lei n° 1.29912000 foi retirado de pauta por
determinação da Presidência. O Deputado Márcio Kangussu retira-se
do recinto, e a Presidência, verificando a inexistência de quórum para
a continuidade dos trabalhos, determina o envio dos Projetos de Lei
n°s 1.134, 1.138, 1.27712000 1.36512001 ao Plenário para inclusão
dos pareceres em ordem do dia, nos termos do art.185 do Regimento
Interno. 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, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista - Márcio Kangussu -

Agostinho Silveira - Dilzon Meio.	 -
ATA DA ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

MULTAS
Às quinze horas do dia vinte de março de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani,
Ambrósio Pinto e Sargento Rodrigues, 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 Ambrósio Pinto, 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 à
fase de apreciação de proposições da Comissão. Em seguida, o
Deputado Alberto Bejani passa a condução dos trabalhos ao
Deputado Sargento Rodrigues, em virtude da apreciação de
requerimentos de sua autoria. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Alberto Bejani em que solicita seja
encaminhado oficio ao INMETRO pedindo as seguintes informações:
a data em que foram aferidos os radares móveis instalados nas
rodovias federais que atravessam este Estado; os critérios de
fiscalização desses radares e as datas de suas inspeções; os técnicos
responsáveis pelos radares referidos; a correspondência recebida por
esse órgão das empresas credenciadas para a instalação desses
radares, enviando a esta Comissão cópias dessas. Cumprida a
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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, 27 de março de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Ambrósio Pinto - Sargento Rodrigues.

ATA DA 61a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e um de março
de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Maria José Haueisen, João Paulo e Bené Guedes, 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 a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A
Presidência comunica que, em 131312001, o Deputado Bené Guedes
foi designado relator do Projeto de Lei n° 1.26912000, em 1 0 turno.
Após, leva ao conhecimento dos Deputados o convite acerca do 1
Seminário do Direito do Consumidor, a ser realizado nos dias 4 e
51412001, promovido pela FUMEC. Passa-se à discussão e votação de
parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o relator, Deputado Bené Guedes,
procede à leitura do parecer para o 1 0 turno sobre o Projeto de Lei n°
1.26912000, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com a

' Emenda n° 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Ato contínuo, a Presidente passa à discussão e votação de
proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado João Paulo
apresenta requerimento, em que solicita seja realizada audiência
pública com os convidados que menciona para discutir assuntos de
interesse de servidores públicos Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. A seguir, a Deputada Maria José Haueisen
passa a Presidência ao Deputado João Paulo e, em seguida,
apresenta requerimento em que solicita seja realizada audiência
pública com os convidados que menciona, com o objetivo de
comemorar os dez anos de criação do Código de Defesa do
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Consumidor. Submetida a votação, é o requerimento 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, 28 de março de 2001.
Maria José F-Iaueisen, Presidente - João Paulo - Bené Guedes.

ATA DA 63 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de março de
dois mil e um, comparecem na Saia das Comissões os Deputados
Arlen Santiago, Doutor Viana, Arlen Santiago, Bilac Pinto e Ermano
Batista, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e dá
ciência de ofícios dos Srs. F-laroldo Lima, Prefeito Municipal de Manga,
e Luiz Dório Victor de Carvalho, Coordenador da Comissão Temática
de Transporte do CREA-MG. Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à iapreciação do Plenário da Assembléia. Após
discussão e votação, é aprovado o Parecer para o 1 0 Turno do Projeto
de Lei n° 1.27612000 em que o relator, Deputado Bilac Pinto, conclui
pela aprovação da matéria na forma do Substituto n° 1, que apresenta.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Após votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Requerimentos n

o
s 1.96012001, 1.96212001, 1-971 a 1.97312001,

1.99212001, 199312001 e 1.99012001. Passa-se à 3a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Após votação, são aprovados, cada um por sua vez,
requerimentos do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
convidado o Diretor-Geral do DETEL para realizar explanação sobre a
atuação desse órgão no Estado, bem como para informar que
municípios fronteiriços mineiros ainda não recebem sinais de TV: e
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seja convidado o Chefe do DNER, Sr. José Elcio Montese, para
apresentação do plano de obras desse órgão para o exercício de 2001
e prestação de esclarecimentos sobre a fiscalização de cargas
perigosas, com a presença de representante da Secretaria de
Transporte e Obras Públicas; do Deputado Carlos Pimenta, em que
solicita a realização de audiência pública em Manga para discutir
sobre obras na BR-135; e do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita
seja realizado debate sobre transporte alternativo, com a presença de
entidades representativas. 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.
Aden Santiago, Presidente - Ermano Batista - Doutor Viana.

ATA DA 21 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e dois de
março 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 do
Deputado Adelmo Carneiro Leão. 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 tratará de temas alusivos ao Dia Mundial das Aguas e
tem por finalidade, ainda, discutir e votar proposições da Comissão. A
Presidência registra a presença dos Srs. Wller Hudson Pós, Diretor-
Geral do IGAM; Apoio Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto
Manuelzão; Edézio Teixeira de Carvalho, Diretor da Geologia Urbana
e de Reabilitação Ltda - GEOLURB - Ataide Vilela, Presidente do
Sindicato dos Eletricitários de Furnas; Luiz Fernando Soares de Assis,
Diretor de Qualidade Ambiental da FEAM; e Luciana Felicio Pereira,
coordenadora do grupo de trabalho que analisa o impacto ambiental
do projeto de transposição do rio São Francisco e representante do
Secretário do Meio Ambiente. O Presidente passa a palavra aos
convidados, para suas considerações iniciais, e, após, são abertos os
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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, 27 de março de 2001.
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar.

ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°49/2001
Às quinze horas 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 "ad hoc", Deputado Ermano
Batista, declara aberta a reunião e informa que esta se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A
seguir, o Presidente determina que se distribua as cédulas de votação
aos Deputados presentes e convida o Deputado Doutor Viana para
atuar como escrutinador. Prosseguindo, o Deputado Doutor Viana
proclama os resultados, sendo eleitos para Presidente o Deputado
Márcio Kangussu e para Vice-Presidente o Deputado Doutor Viana,
ambos com três votos. O Presidente ad hoc" dá posse ao Presidente
eleito, Deputado Márcio Kangussu. Este agradece a escolha de seu
nome como Presidente da Comissão e, na oportunidade, dá posse ao
Vice-Presidente eleito, Deputado Doutor Viana, e designa como
relator o Deputado Antônio Carlos Andrada. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a 1a reunião extraordinária, a
ser realizada nesta data, às 115h20min, para tratar de assuntos
atinentes à Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2001.
Márcio Kangussu, Presidente - Doutor Viana - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°716/99

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

O Projeto de Lei n° 716199, do Deputado Bené Guedes, objetiva
declarar de utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Rio Pomba.

Publicada em 3112199, 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 proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis á declaração de utilidade pública, nos
termos da Lei n° 12.972, de 2717198, que regulamenta a matéria.

Verificamos que a entidade mencionada no projeto tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e
é dirigida por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo
exercício de suas funções.

A emenda que apresentamos visa, exclusivamente, à alteração do
nome da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 716199, com a Emenda n° 1,
que apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Vicente

de Paulo de Rio Pomba, com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio

- Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 88412000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em exame, apresentado pelo Deputado Gil Pereira,
tem por objetivo dar a denominação de D I Raimunda Biqueira
Wanderiey ao Auditório do Museu Regional de Montes Claros.

Nesta fase preliminar de apreciação, compete a este órgão
colegiado emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme preceitua o art. 102, III, "a", do
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Regimento Interno.

Fundamentação
O assunto de que trata o projeto de lei está regulamentado pela Lei

n° 13.408, de 21112190. Seus arts. 1° e 21 dispõem que a
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do
Estado será atribuída em lei, sendo que a escolha do homenageado
recairá em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por
notórias qualidades e relevantes serviços prestados á coletividade,
observada a correlação entre a destinação do imóvel que se pretende
denominar e a área em que se tenha destacado a pessoa agraciada
com a honraria, se de projeção em âmbito local.

Por sua vez, o art. 3 0 veda a existência, em um mesmo município,
de mais de um estabelecimento, instituição ou próprio público do
Estado com igual denominação.

Instruído o processo com o 0F1SEC/GAB/AJU/657100, da Secretaria
de Estado da Cultura, pelo qual esta Casa é informada não haver
óbice ao que está proposto no projeto de lei, acreditamos não haver
obstáculo á sua tramitação nesta Casa, ainda mais porque atende à
legislação em vigor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 88412000 na
forma original.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

Silveira - Errano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1042/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Durval Angelo, visa dar o

nome de Luiz Orozimbo à Escola Estadual São José, situada no
Município de São José do Mantimento.

Após ser publicada, foi a matéria encaminhada a esta Comissão
para ser examinada preliminarmente, conforme determina o art. 188,
c/c o art 102, II!. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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O assunto de que trata o projeto de lei sob comento está

regulamentado pela Lei n° 13.408, de 21112199, que exige norma
especifica para que seja dada denominação aos próprios do Estado.
Ademais, o "caput" do art 20 do referido Diploma Legal estabelece
que a escolha do homenageado deverá recair em nome de pessoa
falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes
serviços prestados à coletividade e, em seu parágrafo único - note-se
bem -, que será observada a correlação entre a área em que se tenha
destacado o homenageado e o estabelecimento que se pretende
denominar.

O Sr. Luiz Orozimbo Gomes de Morais foi homem de conduta
irrepreensível, sempre disposto a lutar pelos anseios da comunidade
tendo, inclusive, doado o terreno onde foi construído a escola que se
pretende denominar, preocupado que era com as questões
comunitárias e, antes de tudo, educacionais.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.04212000.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1 .28212000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
z	De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em epígrafeo	visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
MI
	dos Excepcionais - APAE - de Cruzilia, com sede nesse município.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade e apresentou a Emenda n° 1, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o ai. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de

Cruzília é um estabelecimento especializado na habilitação e na
reabilitação do excepcional. Promovendo a sua educação e
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assistindo-o em suas necessidades cotidianas, busca o seu bem-
estar e ajustamento social.

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora
do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.28212000 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 28 de março de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.285/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado João Pinto Ribeiro,
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Abrigo Infantil Vovó
Dudu, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examina preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabendo agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Voltada para o atendimento de crianças na faixa etária de 1 mês a 7

anos, a referida entidade colabora decisivamente para que seja
alcançado o bem-estar de filhos cujos pais não dispõem de recursos
próprios para satisfazer as suas necessidades básicas. Dessa forma,
propicia-lhes educação, alimentação e outros meios para que possam
ter boas condições de saúde e lazer.

Por isso, julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.28512000 na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de março de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.314/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Cangussu, o Projeto de Lei n°
1.31412000 tem por objetivo alterar o art. 1 1 e o art. 20 da Lei n°
12.735, de 711112000.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a este colegiado,
a que compete emitir parecer sobre a matéria, conforme dispõe o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo alterar o art. 1 0 e o

art. 20 da Lei n° 13.735, de 711112000, por conterem imprecisões
quanto ao emprego das palavras « comemorado" e "comemoração" em
seu texto- Esse procedimento se justifica, pois, com a instituição do
Dia de Manifestação Contra a Exploração Infantil, a palavra
"comemorar" não seria a mais adequada à proposta da lei. Dessa
forma, a substituição no art. 10 da palavra "comemorado" por
"marcada" e, no art. 20, a substituição da palavra "comemoração" por
"alusivas" vêm atender com precisão ao objetivo da referida lei.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.314100 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Dilzon

Meio - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.325/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arien Santiago, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar a denominação de Nossa Senhora de Montserrat
à Escola Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia, com sede no
Município de BaependL

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 1411212000
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de receber
parecer, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A iniciativa consubstanciada no projeto vai ao encontro do inciso

XIV do art. 61 da Carta mineira, segundo o qual é atribuição do Poder
Legislativo dispor sobre bens de domínio público, exigida a sanção do
Governador do Estado.

Para o exame a cargo desta Comissão, devemos verificar se a
matéria atende à legislação em vigor, que, no caso, trata-se da Lei n°
13.408, de 21112199, que estabelece normas para a denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público do Estado e dá outras
providências.

De pronto, verificamos que as classes de ensino fundamental do
Colégio Nossa Senhora de Montserrat, entidade privada, foram
absorvidas pela Escola Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia, em
1979, por determinação da Secretaria de Estado da Educação. A lei a
que nos referimos estabelece, no § 1 0 do art. 30 , que, havendo fusão
de estabelecimentos, será mantida a denominação mais antiga, que,
no caso, se refere a Nossa Senhora de Montserrat, embora o
educandário que tinha esse nome não pertencesse à rede estadual de
ensino.

Observe-se, ainda, que o referido colégio foi de importância capital
para a continuidade da escola estadual, visto que suas dependências
lhe foram cedidas em 1969 e 1970, para abrigar duas classes
complementares, além dos incomensuráveis serviços educacionais e
culturais que prestou à comunidade. Eis a razão pela qual o povo
baependiense deseja homenagear o educandário que tanto contribuiu
para a evolução da escola pública em referência.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.32512000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator Dilzon

Meio - Ermano Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.32612000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
0 Deputado Geraldo Rezende, por meio do Projeto de Lei n°
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1.32612000, pretende seja declarada de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro Tiradentes, com sede no
Município de Tupaciguara.

Publicada em 1411212000, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, sob os aspectos jurídico, constitucional e
legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as entidades possam ser declaradas de

utilidade pública estão enunciados no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de
27/7/98. Pelo exame da documentação que instrui o processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências, razão pela qual não
vislumbramos óbice à aprovação do projeto-

Apenas para fazer constar a sigla da entidade, apresentamos
emenda ao art. 1° da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.32612000 com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Tiradentes - AMBATI -, com sede no Município
de Tupaciguara.".

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista

- Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.343/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em exame é de autoria do Deputado Agostinho Silveira

e tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Creche Dom
Bosco - CDB -, com sede no Município de Belo Horizonte.

j 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 à
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juridicidade, à constitucional idade e à legalidade da matéria.

Fundamentação
A lei que rege o assunto - a Lei n° 12.972, de 2717198 - determina em

seu art. 1 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 os seus Diretores pessoas idôneas e
não remunerados pelo exercício de suas funções. Cumpre-nos
esclarecer que tais requisitos foram atendidos plenamente no
presente caso, valendo dizer que não há óbice à aprovação do projeto
de lei em tela.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.34312000
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.345/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.34512001, de autoria do Deputado Alberto

Bejani, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Condominial Alto do Sumaré - ACASU -, com sede no Município de
Juiz de Fora.

Após ser publicada em 221212001, vem a proposição a este órgão
colegiado para exame preliminar, nos termos do art.102, III, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em questão está subordinada às normas previstas na Lei

n° 12.972, de 2717198, que estabelece os requisitos imprescindíveis à
declaração de utilidade pública de entidades.

Compulsando a documentação que foi anexada aos autos do
processo, verificamos que a instituição que se pretende declarar de
utilidade pública atende aos requisitos previstos no ordenamento
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jurídico, não havendo, portanto, óbice legal e constitucional à
tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.345101, na
forma original.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001-
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio

Kangussu - Ermano Batista - Dilzon Meio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.369/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe

objetiva seja declarada de utilidade pública a Organização dos Amigos
Solidários à Infância e à Saúde - OÁSIS -, com sede no Município de
Uberaba

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 231212001 e
a seguir encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada
preliminarmente, nos termos do art. 102, IR, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 2717198, que

dispõe sobre a matéria, pode ser declarada de utilidade pública
estadual a sociedade civil que sirva desinteressadamente â
coletividade, desde que comprove possuir personalidade jurídica e,

z	mediante declaração de autoridade competente, estar em
t	funcionamento no Estado há mais de dois anos e serem os membros

de sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de
c	suas funções.

A vista da documentação que compõe o processo, constata-se o
inteiro atendimento a tais requisitos, o que nos leva a afirmar que
inexiste óbice à aprovação da proposta sob comento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.369101 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
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Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator -

Agostinho Silveira - Dilzon Meio.,
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.377/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.37712001, do Deputado Antônio Andrade,

objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Preventiva de Paracatu - CCSPP -, com sede nesse
município.

Publicada em 241212001, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis á declaração de utilidade pública, prevista
na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria.

Constatamos 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, que não recebem
remuneração pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.37712001, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

Meio - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.380/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por meio do Projeto de Lei n°

1.38012001, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária São Francisco de Assis, com sede no Município de
Turvolândia.

Publicada em 24/2/2001, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do



rAC
981

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 1 da Lei n° 12.972, de 2717198.

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências legais, razão pela qual
não vislumbramos óbice à aprovação do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.380101 na
forma original.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.408/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em exame é de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira e tem por escopo seja declarada de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de lpuiúna,
com sede nesse município.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no "Diário Oficial" e a seguir encaminhada a esta
Comissão, a fim de ser apreciado preliminarmente quanto aos

t	aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Fundamentação

A lei que rege o assunto - a Lei n° 12.972, de 2717198 - determina
que as sociedades civis, as associações e as fundações, constituídas
ou em funcionamento no Estado, dotadas de personalidade jurídica e
servindo desinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas
de utilidade pública, desde que sejam esses requisitos comprovados,
além de estarem em funcionamento há mais de dois anos e serem
seus diretores pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de
suas funções.

Cumpre-nos esclarecer que todas as exigências legais foram
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atendidas plenamente no presente caso, valendo dizer que não há
óbice à aprovação do projeto de lei.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 140812001 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

Meio - Ermano Batista - Márcio Kangussu.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.411/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em tela

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Federação
Mineira de Tae Kwon Do, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após sua publicação no "Diário Oficial", ocorrida em 9/3/2001, foi o
projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de ser examinado
preliminarmente, de acordo com o disposto no art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O assunto de que trata a proposição está regulado pela Lei n°

12.972, de 2717198, cujo art. 1 0 estabelece que podem ser declaradas
de utilidade pública as sociedades civis que comprovarem possuir
personalidade jurídica; estar em funcionamento há mais de dois anos;
serem os seus diretores pessoas idôneas e não remunerados pelo
exercício de suas funções.

Examinada a documentação que acompanha o projeto, constata-se
o inteiro atendimento a essas exigências, pelo que a proposição sob
comento não apresenta óbice à sua aprovação.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.41112001 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

Silveira - Errnano Batista.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.41 2/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 1.41212001

visa a declarar de utilidade pública a entidade denominada Creche
Centro Infantil União, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada em 91312001, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar dos seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei sob comento de declarar de utilidade pública a

Creche Centro Infantil União, 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
ri 0 12.972, de 2717198, que dispõe sobre a matéria.

Por não contrariar preceitos constitucionais ou legais, não
encontramos óbice à tramitação da matéria nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.41212001 na forma original.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.41712001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em

E	epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Creche Casulo Amor à
Criança, com sede no Município de Mantena.

Após ser publicada, vem a proposição a este órgão colegiado para
E	exame preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento

Interno.
Fundamentação

A matéria em análise está subordinada às normas previstas na Lei
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n o 12.972, de 2717198, que regulamenta os atos declaratórios de
utilidade pública.

Ao examinarmos os documentos anexados aos autos do processo,
certificamos que a citada Creche preenche os requisitos legais, razão
pela qual não encontramos óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.417101 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

Meio - Márcio Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°269/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei
n° 269/99 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel
ao Município de Elói Mendes.

Após o exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça não encontrou óbice legal ou constitucional á sua tramitação e
apresentou-lhe o Substitutivo n° 1. Cabe, agora, a esta Comissão
apreciar o projeto quanto aos aspectos financeiros e orçamentários,
conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de dar autorização legislativa para

que o Poder Executivo possa transferir o domínio de bem imóvel
público ao património do Município de Elói Mendes, autorização essa
determinada por preceitos de natureza constitucional e administrativa,
especialmente pelo art. 18 da Carta mineira, pelo art. 17 da Lei
Federal n°8.666, de 2116193, pelo art. 16 da Lei n°9.444, de 25111187,
e pelo § 20 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1713164.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei em exame não
ocasiona aumento de despesa nem incremento de receita nas contas
públicas, não causando, portanto, nenhum impacto no orçamento do
Estado. Embora o negócio jurídico proposto represente uma redução
no ativo permanente do balanço patrimonial do Estado, salientamos
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que as alienações em forma de doação não necessitam de prévia
autorização orçamentária.

Não encontramos, portanto, óbice do ponto de vista financeiro e
orçamentário à aprovação do projeto de lei em causa.

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

269199 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Anderson

Adauto - Rogério Correia - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°837/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em análise
proíbe as concessionárias de serviço público do Estado de inserir, nas
notas fiscais emitidas contra consumidores de seus serviços, valores a
serem repassados a município ou entidade da administração
municipal indireta e dá outras providências.

Publicada em 21312000, a matéria foi distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise proíbe as concessionárias de serviços

públicos de inserir, nas notas fiscais emitidas contra os consumidores
de seus serviços, valores, de qualquer natureza ou título, a serem
repassados a município ou entidade da administração municipal
indireta. Visa, portanto, a impedir que essas concessionárias façam a
cobrança das taxa de iluminação e limpeza públicas e de coleta de
lixo.

A iniciativa parlamentar prende-se ao fato de concessionárias de
serviço público estarem vinculando, em alguns municípios do nosso
Estado, o pagamento da tarifa do serviço público por elas prestado ao
pagamento de taxas relativas à iluminação pública, à limpeza urbana
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ou á coleta de lixo, sem que o destinatário do serviço possa
questionar a constitucionalidade ou a legalidade do mencionado
tributo, já que ele se encontra agregado à conta de consumo.

Numa análise da proposição sob a ótica do direito do consumidor, é
oportuno lembrar o preceito constante no art. 170 da Constituição da
República, que coloca a defesa do consumidor como um dos
princípios norteadores da ordem econômica.

Quanto á possibilidade de se legislar sobre a matéria, a Carta
Federal, em seu art. 175, ao colocar como incumbência do poder
público a prestação de serviços públicos, remete à lei ordinária o
disciplinamento do tema. O mesmo artigo estabelece que a lei disporá
sobre a política tarifária, os direitos dos usuários e a obrigação de
manter serviço adequado. O art. 40 da Carta mineira dispõe que
incumbe ao Estado, às entidades da administração indireta e ao
particular delegado assegurar, na prestação de serviços públicos, a
efetividade dos requisitos do preço ou tarifa justa e compensada, bem
como dos direitos dos usuários. Já o art. 24 da Constituição da
República dispõe que compete á União e aos Estados legislar
concorrentemente sobre produção e consumo. Em se tratando de
competência concorrente, cabe à União estabelecer as normas gerais,
e ao Estado, as normas suplementares.

Na seara legal, a matéria encontra-se disciplinada pelas Leis
Federais n°s 8.987, de 13/2/95, e 9.074, de 7/7195, e, no âmbito do
Estado, pela Lei n° 10.453, de 2211191, que dispõe sobre a concessão
e permissão de serviços públicos em Minas Gerais. Nenhum dos
dispositivos legais faz restrição à iniciativa parlamentar em tela.
Verifica-se, pois, que tanto a União quanto o Estado membro têm
competência para legislar sobre a matéria, considerando-se os
aspectos peculiares de cada unidade federada.

É importante observar ainda que o Estado tem competência para
impor obrigações e restrições a entes paraestatais integrantes de sua
administração indireta, uma vez que eles estão sob o seu comando.
Por isso, a proibição prevista na proposição em tela abrange não
apenas as concessionárias de serviços públicos do Estado membro,
mas também as concessionárias de serviço público federal que sejam
entes integrantes da administração pública indireta do Estado.

Quanto à iniciativa parlamentar, também inexiste vedação, uma vez
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que o projeto não viola a norma constante no art. 66 da
Constituição mineira.

Visando ao aprimoramento da redação, de forma a tornar o texto
legal mais claro, facilitando sua interpretação, apresentamos, no final
deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 83712000 na
forma do Substitutivo n°1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a cobrança por serviço prestado pelas entidades da

administração pública indireta do Estado e concessionárias de serviço
público estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as entidades da administração pública indireta do

Estado e as concessionárias de serviço público estadual proibidas de
cobrar por outro serviço que não seja aquele por elas prestado
diretamente ao consumidor, salvo se expressamente autorizadas pelo
consumidor.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio

- Márcio Kangussu - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.139/2000

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 41812000, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e de Administração Pública, cabendo agora a
esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe dispõe sobre a utilização de veículo

ci
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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 especifica 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 aos princípios da moralidade e da economicidade
administrativa. 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 no
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 norma que discipline, de forma
genérica, a utilização dos veículos oficiais no âmbito de todos os
poderes da administração estadual, respeitando, no entanto, a
especificidade e necessidade dos diversos serviços prestados pelo
Estado.

No tocante ao assunto, cumpre informar que, posteriormente à
apresentação desse projeto, foi apresentado o Projeto de Lei n°
1.22612000, do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre o uso de
aeronaves oficiais no âmbito da administração pública direta e
indireta. Como as aeronaves oficiais se incluem na categoria dos
veículos oficiais, a Presidência desta Casa, com fundamento no art
173, § 20 , do Regimento Interno e tendo em vista a Decisão Normativa
n° 8, de sua autoria, para consolidar e sistematizar a legislação
estadual, decidiu pela anexação da proposição posteriormente
apresentada.

Quanto á 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
sua autonomia administrativa. Ademais, o art. 61 da Constituição do
Estado prevê que cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
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Governador do Estado, dispor sobre os bens de domínio público.
Quanto á iniciativa legislativa, não encontramos óbice à deflagração
de processo de 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 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. 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
veículo oficial, ressalte-se que a conduta do administrador público em
desrespeito ao princípio da moralidade administrativa enquadra-se
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 â
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 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.
Neste 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
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constitucionais, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo n° 1, que aproveita, quase na totalidade, o conteúdo da
proposição a esta anexada.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.13912000 na forma do Substitutivo n°
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial no âmbito da

administração pública direta e indireta dos três Poderes do Estado e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 Os veículos oficiais destinam-se exclusivamente ao serviço

público e classificam-se em:
- 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 e aéreos, as embarcações
pertencente a órgão ou entidade da administração pública direta e
indireta com utilização afeta ao serviço público.

Art. 21 - E vedado ao agente público utilizar, em caráter particular,
veículo oficial para o seu transporte, bem como para o de seus
familiares ou de seus pertences.

Art. 30 - E vedado o uso de placas não oficiais em veículos oficiais,
bem como o de placas oficiais em veículos particulares, salvo se, em
razão 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 estampada 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



rÀ

99
artigo.

Art. 50 - Serão objeto de controle pelo Estado o desempenho e o
custo operacional dos veículos oficiais.

Art. 60 - A utilização de veículo oficial fica condicionada à emissão de
ordem específica pela autoridade responsável pelo seu uso.

§ 1 0 - Constarão na ordem de circulação a que se refere o "caput"
deste artigo:

- o órgão ao qual serve o veículo e sua localização;
II - os dia e os horários em que é permitido o funcionamento do

veículo;
III - a finalidade da utilização do veículo;
IV- a referência ao dispositivo legal em que conste o regulamento

próprio da utilização do veículo, quando houver;
V - os usuários autorizados a utilizar o veículo.
§ 20 - A utilização de aeronave oficial será precedida de registro

documental que discrimine:
- a finalidade da utilização;

II - os usuários da aeronave;
III - a carga a ser transportada, se existente;
IV - o percurso a ser efetivado;
V - o autorizador do vôo;
VI - a tripulação empregada;
VII - a permanência prevista em cada localidade de destino.
§ 30 - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior às ações

relacionadas a situações emergenciais, caso em que o registro do vôo
poderá ser, posteriormente, efetivado.

Art. 71 - Os relatórios dos vôos realizados por aeronave oficial,
contendo as informações especificadas no § 1 0 do art. 60, serão
incluídos, trimestralmente, no "site" oficial do Governo do Estado, pelo
órgão ou entidade da administração pública que houver utilizado a
aeronave no período.

Art. 81 - A qualquer pessoa, é facultado denunciar o uso indevido de
veículo pertencente a órgão ou entidade da administração pública
estadual.

Art. 91 - Fica o agente policial autorizado a apreender veículo oficial
utilizado indevidamente.

Parágrafo único - 0 veículo apreendido será encaminhado ao órgão
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competente para se apurarem as irregularidades, ao qual caberão
os procedimentos necessários à apuração de responsabilidades e a
aplicação das sanções administrativas cabíveis.

Art. 10- A inobservância dos preceitos contidos 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.

§ 20 - Quando a infração envolver agente político, o fato deverá ser
informado à 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 fato ao
Ministério Público.

Art. 11 - O disposto nesta lei aplica-se à administração pública direta
e indireta, bem como aos veículos oficiais federais ou municipais que,
por motivo de convênio ou acordo, prestem serviços a órgãos
estaduais.

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 13- Esta lei 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-
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.200/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar estância hidromineral o Município de
Cachoeira Dourada.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 141912000, 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.
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Fundamentação

A proposição tem por objetivo reconhecer o Município de Cachoeira
Dourada como estância hidromineral. Trata-se de região que ostenta
exuberante riqueza natural, com especial destaque para os recursos
hídricos e minerais, a água sulfurosa e o poço de águas termais com
temperatura de até 40 0 , vazão natural de 80.00011h e profundidade de
até 396m, conforme atesta a documentação que instrui o projeto em
exame. O subsolo é rico em sais minerais. A paisagem harmoniosa e
o clima agradável transformam a região em lugar aprazível e
convidativo para o descanso do corpo e o relaxamento da alma. A par
de todos esses atributos naturais, o município possui ainda a Represa
de Cachoeira Dourada, que acabou por dar origem ao lago do rio
Paranaiba, espaço de lazer e recreação que incrementa o potencial
turístico da região.

Assim, os atributos naturais que a legislação exige para a
declaração de uma localidade como estância hidromineral se fazem
presentes em Cachoeira Dourada, razão pela qual não vislumbramos
óbice de ordem jurídico-constitucional à proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.20012000.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

Meio - Errnano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.27912000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, de autoria do Governador do Estado,
objetiva alterar a Lei n° 6.763, de 26112175, que consolida a legislação
tributária no Estado de Minas Gerais.

Publicado em 2311112000, 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,
III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A União, ante a edição das Leis Complementares n° 90, de

20112199, e n° 102, de 111712000, introduziu alterações na sistemática
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de apuração e lançamento do Imposto sobre Operações Relativas
á Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, as quais
já foram implementadas pelos Estados.

Ao alterar a Lei n° 6.763, de 26112175, o Chefe do Poder Executivo
pretende adequar a norma tributária estadual aos preceitos
estabelecidos pelas mencionadas leis complementares.

Não vislumbramos, na proposta apresentada, vicio de natureza
jurídica, constitucional ou legal, pois, como é sabido, o ICMS é um
tributo instituído pelo Estado, nos termos do que dispõe o art. 155, II,
da Constituição da República.

Cabe aos entes federados dispor, entre outros, sobre os
mecanismos de incidência e arrecadação do imposto mediante
preceitos de ordem constitucional, os quais já se encontram
explicitados no art. 146 e nos seguintes da Carta do Estado, com a
edição de uma legislação especifica e a formulação do regulamento
próprio.

Tratando-se de alterações na Lei n° 6.763, depreende-se que a
proposta deve ser apreciada por esta Casa Legislativa não apenas por
alterar a legislação ordinária, mas também pelo fato de que o art. 61
da Constituição mineira confere à Assembléia Legislativa a atribuição
de dispor sobre as matérias relativas ao sistema tributário estadual, à
arrecadação e à distribuição de rendas.

O processo legislativo foi instaurado mediante iniciativa do Chefe do
Poder Executivo, em obediência às disposições atinentes á matéria,
conforme consta na Cada mineira, o que nos leva a nos
manifestarmos favoravelmente à tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.27912000.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.28912000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em epígrafe
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cria o Programa Escola no Lar - Escolar, para alunos enfermos.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 2511112000, foi o projeto

distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por escopo oferecer ao aluno enfermo

impossibilitado de comparecer às aulas o acompanhamento, a
orientação e o suporte necessários para evitar o atraso no
aprendizado e a possível repetência. O legislador propõe que o
acompanhamento referido seja prestado por voluntários, que poderão
ser professores e especialistas em educação, ativos e inativos, além
de outros voluntários que comprovarem, perante a direção da escola,
possuir capacitação para o desempenho da atividade.

Embora louvável a intenção do legislador, o projeto em tela cuida de
tema já regulado em legislação federal, qual seja o Decreto-Lei n°
1.044, de 21110169, que dispõe sobre o "tratamento excepcional para
os alunos portadores das afecções que indica". Recepcionado pela
Constituição Federal como lei ordinária, em virtude do disposto no art.
24, IX, e § 1 0, da Magna Cada, o referido decreto-lei alcança "os
alunos de qualquer nível de ensino, podadores de afecções
congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras
condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados,
caracterizados por incapacidade física relativa, incompatível com a
freqüência aos trabalhos escolares, desde que se verifique a

a	conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias
t para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes". A lei

adentra em peculiaridades técnico-médicas que conjugam a relativa
incapacidade orgânico-fisiológica do aluno, ocasionada pela
temporária enfermidade, com a manutenção de sua capacidade

; pedagógico-intelectual, de forma a permitir que sua ausência às aulas
seja compensada com exercícios domiciliares com acompanhamento
da escola, sempre que compatíveis com o seu estado de saúde e as
possibilidades do estabelecimento de ensino. Além disso, a lei

j focalizada determina a exigência de laudo médico elaborado por
autoridade oficial do sistema educacional como requisito para que se
obtenha o beneficio em questão.
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Todavia, embora sua essência já esteja contemplada em lei

federal, o projeto em análise inova no tocante à possibilidade de
participação de voluntários no processo de acompanhamento e
orientação do aluno enfermo. Diante desse fato e atendido o requisito
constitucional da competência para legislar, conferida ao Estado pela
Carta Magna no âmbito da legislação concorrente, entendemos que o
projeto não apresenta vícios de inconstitucional idade, merecendo,
entretanto, algum aprimoramento, o que fazemos por meio das
Emendas n°s 1 e 2, que apresentamos.

A primeira emenda consiste em remeter o programa proposto no art.
1 1 do projeto à norma geral da União consignada no Decreto-Lei n°
1.044, de 1969.
A segunda emenda, por sua vez, busca compatibilizar o

oferecimento do serviço voluntário com a autonomia do
estabelecimento de ensino e do seu corpo docente, assegurada nos
art. 12 e 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei
Federal n° 9.394, de 1996. Assim, o estabelecimento de ensino e o
seu corpo docente têm a palavra final no que tange à administração
de seu pessoal e de seus recursos materiais, ao provimento de meios
para a recuperação dos alunos de menor rendimento, à elaboração da
proposta pedagógica e ao cumprimento do plano de trabalho segundo
essa proposta, ao zelo pela aprendizagem dos alunos e ao
estabelecimento de estratégias de recuperação para os alunos que
dela necessitarem. Por esse motivo, substituímos, no parágrafo único
do art. 20, a expressão "deverão ser prestados" por "poderão ser
prestados".

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.28912000 com as Emendas n°s 1 e 2,
a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 1 - Fica criado o Programa Escola no Lar - Escolar - destinado

a alunos da rede pública de ensino que estejam impossibilitados de
comparecer à sala de aula por motivo de doença, observadas as
disposições contidas no Decreto-Lei n° 1.044, de 21 de outubro de
1969.".
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EMENDA N° 2

Substitua-se, no parágrafo único do art 20, a expressão "deverão ser
prestados" por "poderão ser prestados".

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Dilzon Meio - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.29512000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José I-Iaueisen, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o fornecimento do medicamento
que menciona aos portadores de adrenoleucodistrofia ligada ao X e
dar outras providências.

Publicado em 3011112000, o projeto foi preliminarmente distribuído a
esta Comissão para ser submetido a exame de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c O art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição pretende autorizar o Estado a fornecer, por meio de

suas autoridades estaduais de saúde, o medicamento denominado
"óleo de Lorenzo", resultante da mistura de óleo glicero trierucato e
óleo de gícerol triolcato, aos podadores de adrenoleucodistrofia ligada
ao X.

Conforme a matéria médica intitulada "Insuficiência adrenai primária
está freqüentemente associada á adrenoleucodistrofia em crianças",
de autoria de Daniella M. Mourão, Levimar R. Araújo, Saulo Purisch e
Victor C. Pardini (Arq. Bras. Endocrinol. Metab.; 41(2):102-6, jun.
1997), a adrenoleucodistrofia ligada ao X é uma doença
desmielinizante do sistema nervoso central freqüentemente associada
à insuficiência adrenal primária. Devido a um defeito genético, não
ocorre a oxidação dos ácidos graxos saturados de cadeia muito longa,
os quais se acumulam na forma de ésteres de colesterol na
substância branca cerebral e no córtex adrenal.

A análise da proposição exige, inicialmente, uma breve abordagem
da legislação sobre saúde em nosso país. A Constituição Federal de
1988 trouxe inovações substanciais quanto ao sistema de saúde
brasileiro. Preconiza o referido diploma, em seu art. 196, que a saúde



é direito de todos e dever do Estado. Esse direito significa o acesso
universal e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde.

O Sistema único de Saúde foi criado pela Lei n° 8.080, de 1990,
com o objetivo de implementar as diretrizes traçadas pela Carta
Magna, com ênfase na descentralização dos serviços prestados à
sociedade, cuja responsabilidade é dividida entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os municípios. Com efeito, o art. 40 do citado
Diploma Legal estabelece textualmente:

"Art. 40 - o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público, constitui o Sistema único de Saúde - SUS,,.

E importante salientar que o financiamento do SUS é de
responsabilidade das três esferas de governo, e que cada uma deve
assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo fundo de saúde.
Todas essas questões, evidentemente, estão regulamentadas por
normas infra-constitucionais, que distribuem as competências entre os
entes da federação.

No que tange, especificamente, à assistência terapêutica, existem
vários diplomas que disciplinam a matéria, expedidos, basicamente,
pelo Ministério da Saúde.

Nesse sentido, está em vigor a Norma Operacional Básica do
Sistema único de Saúde, a NOB-SUS 01196, editada pelo Ministério
da Saúde, aprovada pela Portaria n° 2.203, de 5111196, do Ministro de
Estado da Saúde (DOU DE 6111196, seção 1, p. 22.932ss.), que
redefine o modelo de gestão do SUS, constituindo, por conseguinte,
instrumento imprescindível à viabilização da atenção integral à saúde
da população e ao disciplinamento das relações entre as três esferas
de gestão do Sistema. Assim, além de incluir as orientações
operacionais propriamente ditas, explicita e dá conseqüência prática,
em sua totalidade, aos princípios e às diretrizes do Sistema único de
Saúde, consubstanciados na Constituição Federal e nas Leis n°s
8.080, de 1990, e 8.142, de 1990, favorecendo, ainda, mudanças
essenciais no modelo de atenção à saúde no Brasil-

Na justificativa do projeto em exame, há menção ao fato de que o
medicamento óleo de Lorenzo seria um dos remédios que combatem



rÃ

999
e estabilizam a doença e de que ele, além de caro e pouco
encontrado, não estaria entre os medicamentos fornecidos pela rede
pública de saúde. Assevera-se, também, que o Estado do Rio Grande
do Sul já dispõe de instrumento semelhante ao que se pretende
instituir em nosso ordenamento jurídico, o que faz reforçar a postura
favorável ao oferecimento desse medicamento à população.

Não resta dúvida de que o escopo da proposição é nobre. No
entanto, cabe a esta Comissão o exame da matéria sob o prisma de
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Nesses aspectos,
somos de opinião que o projeto contém óbice irremediável.

Primeiramente, porque não existe comprovação científica de que o
medicamento denominado Óleo de Lorenzo possua eficácia
terapêutica no tratamento da adrenoleucodistrofia. Assim, a inserção
dessa norma autorizativa em nosso ordenamento jurídico afigura-se-
nos desarrazoada, na medida em que poderia acarretar para o Estado
a responsabilização por eventuais danos causados á população pelo
uso do medicamento ou mesmo pelo fato de este não vir a surtir, nos
doentes, os efeitos esperados.

De outro lado, ainda que essa eficácia terapêutica fosse
comprovada, o fornecimento de medicamentos pelo Estado depende
eminentemente de uma análise discricionária da autoridade
competente, In caso", o Poder Executivo, responsável pela política de
saúde no Estado, a fim de apurar as necessidades de nossa
população, observadas, ainda, as normas da União, no que tange à
distribuição das competências entre os entes da federação.

Assim, 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 á 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.

Não se deve olvidar, por derradeiro, que a questão da autorização
da Assembléia Legislativa para a prática de determinados atos por
outro Poder, em nossa nova sistemática jurídica, encontra-se
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delimitada na própria Constituição Estadual, como se verifica, por
exemplo, no art. 62, XII, XIII, XXV e XXXIV. do referido Diploma.

Pode-se concluir, assim, que são admissíveis os chamados projetos
de lei autorizativa apenas nas hipóteses expressamente previstas na
Constituição, o que não ocorre no caso vertente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.29512000.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Márcio

Kangussu - Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.29712000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o Projeto de Lei n°
1.29712000 dispõe sobre a implantação e os valores do piso salarial
de que trata o art. 71, V, da Constituição Federal.

Publicado no 'Diário do Legislativo", o projeto em exame foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Foi o projeto distribuído a esta Comissão para receber parecer
quantos aos aspectos da juridicidade, da constitucional idade e da
legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em tela visa a instituir o piso salarial no Estado de

Minas Gerais, de acordo com a Lei Complementar n° 103, de
141712000, que, na forma do parágrafo único do art. 22 da
Constituição Federal, autoriza o Estado a legislar sobre a matéria.
Com efeito, direito do trabalho é matéria privativa da União, mas o
mencionado parágrafo possibilita que lei complementar autorize que
Estados legislem sobre qualquer das matérias relacionadas nesse
artigo. Assim, o seu art. 1 0, a que praticamente se resume a Lei
Complementar n° 103, dispõe:

"Art. 1 0 - Os Estados e o Distrito Federal ficam autorizados a instituir,
mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de que
trata o inciso V do art. 70 da Constituição Federal para os empregados
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que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção
ou acordo coletivo de trabalho.

§ 1 0 A autorização de que trata este artigo não poderá ser exercida:
- no segundo semestre do ano em que se verificar eleição para os

cargos de Governador dos Estados e do Distrito Federal e de
Deputados Estaduais e Distritais;

II - em relação à remuneração de servidores públicos municipais.
§ 21 - O piso salarial a que se refere o "caput" poderá ser estendido

aos empregados domésticos".
Este texto legal gerou grande polêmica nos meios de comunicação e

mesmo entre os juristas desde a sua proposição por parte do
Executivo Federal, que o apresentou como resposta ás pressões para
elevação do salário mínimo. A controvérsia decorre do fato de que o
inciso IV do art. 70 da Constituição Federal estabelece que o salário
mínimo é nacionalmente unificado, embora o dispositivo transcrito se
refira a piso salarial, instituto jurídico distinto previsto no inciso V do
mesmo artigo da Constituição Federal. Assim, uns alegam que, na
essência, os Estados estarão fixando salários mínimos regionais, o
que é vedado pela Constituição, enquanto outras entendem que se
trata efetivamente de piso salarial, podendo os Estados fixá-lo,
conforme a citada lei complementar.

A matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que ainda não se
pronunciou de forma definitiva acerca da legislação estadual
promulgada pelo Governador Anthony Garotinho. Com  efeito, o
Estado do Rio de Janeiro, conforme amplamente noticiado pela
imprensa, editou a Lei n° 3.496, de 2911112000, fixando um mesmo
valor (R$220,00) - como piso salarial para todas as categorias de
trabalhadores. A Confederação Nacional da Agricultura ajuizou a Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 2358-6, na qual o Supremo Tribunal
Federal deferiu liminar sob o argumento de que não se trata de piso
salarial, mas de salário mínimo. Aquele diz respeito ao mínimo que
determinada categoria deve receber, de acordo com a complexidade
de seu trabalho, enquanto este alcança todos os trabalhadores. Ora,
um valor indiscriminado para todas as categorias representava, na
verdade, salário mínimo. Esse Estado, então, editou a Lei n°3.512, de
2111212000, cuja constitucional idade foi novamente questionada pela
mesma entidade, entre outras. Neste caso, fixaram-se pisos salariais
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diferentes para cada conjunto de categorias, não tendo ainda o
Supremo Tribunal Federal se pronunciado. A matéria encontra-se,
pois, "sub judice". Esperamos que a ação ajuizada no STF não
obtenha êxito, porque a citada lei complementar amplia a esfera de
competência legislativa do Estado, elevando, assim, o campo de
atuação deste Poder.

Claro está que, se o Estado de Minas Gerais editar a lei resultante
desse projeto, sua constitucionalidade será questionada
imediatamente por entidades cujos representados tenham sofrido
impacto no custo de sua mão-de-obra. Certamente, alegar-se-á na
ação judicial correspondente que a iniciativa de lei nesta matéria é
exclusiva do Chefe do Executivo, conforme estabelece expressamente
o "caput" do art. 1 0 da lei complementar. Com esse argumento,
dificilmente se alcançará a declaração de inconstitucionalidade do
Supremo Tribunal Federal, pelo menos por dois motivos: primeiro: a
expressão constante no art. 1 0 da referida lei complementar que
estabelece que a lei deve ser de iniciativa do Poder Executivo afigura-
se inconstitucional. Ora, pode a União autorizar o Estado a legislar
sobre determinado assunto que componha o rol das matérias
privativas do art. 22 da Constituição Federal, alterando, dessa forma,
a distribuição de competências entre os entes federativos; todavia não
pode fixar a iniciativa privativa deste ou daquele órgão, porque isso
representa uma interferência indevida no sistema de separação de
Poderes, que é estabelecido pela Constituição Federal e reproduzido
na Constituição Estadual. Ao delegar a matéria, não pode a União
fixar iniciativa privativa do Poder Executivo. O segundo motivo reside
no texto constitucional estadual, cujo art. 70, § 2 0, estabelece que a
sanção supre o vicio de iniciativa do Poder Executivo.

O projeto em exame merece reparo, para se ater aos limites da
autorização constante no art. 1 0 da Lei Complementar n° 103. O
referido dispositivo estabelece que os Estados poderão fixar piso
salarial para os empregados que não tenham piso salarial definido em
lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Assim, a lei
estadual não prevalece sobre lei federal, convenção nem acordo
coletivo de trabalho que fixem piso salarial de determinada categoria,
e isso deve ficar claro desde logo na legislação estadual para não se
criar falsa expectativa nas categorias cujos pisos, fixados por qualquer
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dessas formas, estejam abaixo do valor fixado no projeto em
exame. Nesse sentido, propomos que o § 2 0 do art. 20 receba nova
redação, pois a redução da jornada de determinada categoria por lei
ou acordo coletivo já exclui a categoria correspondente do âmbito de
incidência da lei estadual, conforme dispõe o art. 1 0 da lei
complementar. Além disso, decisão judicial não pode reduzir a jornada
de trabalho, salvo se se tratar de sentença normativa, que se equipara
a acordo ou convenção coletiva do trabalho.

A outra ressalva que fazemos ao projeto diz respeito ao parágrafo
único do art 41, que pretende estabelecer o que se entende por
empregado doméstico. Ora, definição dessa categoria extrapola os
limites da autorização federal para legislar sobre a matéria, ficando a
cargo exclusivo da União estabelecer o que se entende como
empregado doméstico.

Por tais razões, apresentamos as Emendas nos 1 e 2 ao final deste
parecer.

Conclusão
Pela exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n01.29712000 com as Emendas n°s
1 e 2, que apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao § 21 do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - ...............................
§ 21 - Não se aplica o disposto nesta lei à categoria que tenha piso

salarial fixado por lei, acordo ou convenção coletiva do trabalho.".
EMENDA N° 2

Suprima-se o parágrafo único do art. 4 0 .
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sebastião

Costa - Ermano Batista - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.30412000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em análise
institui o Programa de Acompanhamento, Aconselhamento Genético
Preventivo e Assistência Médica Integral aos Pacientes Acometidos
de Ceratocone.

1
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Publicado no 'Diário do Legislativo" em 1 111212000, foi o projeto

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe a esta Comissão, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, emitir
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucional idade e
legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em análise institui o Programa de Acompanhamento,

Aconselhamento Genético Preventivo e Assistência Médica Integral
aos Pacientes Acometidos de Ceratocone, com o objetivo de controlar
a propagação da síndrome por meio do aconselhamento e da
assistência aos portadores da doença.

A ceratocone é uma doença que afeta a forma da córnea,
provocando a percepção de imagens distorcidas. Quanto a sua
incidência, registre-se que, segundo dados constantes na justificação
do projeto, 5 pessoas em cada grupo de 10 mil, na faixa dos 15 aos
40 anos de idade, são acometidas por essa doença.

Ainda que não seja competência desta Comissão analisar a matéria
quanto ao seu mérito, é importante registrar que o grau de incidência
da ceratocone não é tão alarmante, a ponto de movimentar o
Legislativo mineiro para implementar um programa visando a sua
prevenção, principalmente tendo-se em vista a crítica situação vivida
pela saúde púbica em nosso País.

Ademais, a elaboração e a execução de programas são atividades
eminentemente administrativas, de competência do Poder Executivo,
e, por isso, dispensam autorização legislativa. A atividade legiferante
opera no plano da abstração e da generalidade, não podendo ir ao
ponto de minudenciar a ação executiva, prescrevendo a
implementação de programas governamentais, o que esvaziaria o
âmbito de atuação institucional do Executivo e contrariaria o princípio
constitucional da separação dos Poderes. Nesse sentido, já se
posicionou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de
Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN n° 224-4/RJ, ao
determinar que apenas os programas previstos na Constituição, bem
como os que impliquem investimentos ou despesas para ente da
Federação, necessariamente inseridos no seu orçamento, devem ser
submetidos ao Legislativo. Com exceção dessas hipóteses, nenhum
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plano ou programa deve ser submetido pelo Executivo ao
Congresso, seja porque muitos deles são atividades típicas da
administração, seja porque restaria inviabializado o exercício das
funções do Poder Executivo.

Ressalte-se, ainda, que o art. 161 da Constituição do Estado prevê
que é vedado o início de programa ou projeto não incluídos na lei
orçamentária anual. Assim, o Poder Executivo, ao encaminhar à
Assembléia o projeto de lei orçamentária anual, deve detalhar os
programas sociais constantes no Plano Plurianual de Ação
Governamental que serão executados no decorrer do ano, destacando
os recursos destinados ao seu financiamento e os investimentos a
serem realizados em cada programa, com seus respectivos órgãos
executores, bem como os resultados quantitativos e qualitativos que
pretende alcançar.

O escopo das ações citadas é o planejamento dos gastos públicos e
a prevenção de riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas. Tais procedimentos foram ainda mais reforçados com a
edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101,
de 41512000), que dispõe que a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa deverão ser acompanhados de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subsequentes e de declaração do ordenador da despesa de
que o aumento está adequado orçamentária e financeiramente à lei
orçamentária anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (art. 16). Prevê ainda a referida lei, em
seu art. 15, que serão consideradas não autorizadas, irregulares e
lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de
obrigação que não atendam às exigências citadas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas.

Assim, é necessária uma reflexão sobre o papel da peça
orçamentária como instrumento de planejamento das ações do
Governo, fato que nos leva à constatação de que o momento oportuno
para que esta Casa discuta e viabilize a implementação de programas
e ações que julgue necessários é quando da tramitação dos projetos
de leis orçamentárias, pois esse é o caminho para dotá-los de verbas
para que ultrapassem o texto da lei e tornem-se uma realidade social,
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com condições concretas de serem implementados.

Ressalte-se, por fim, que o projeto determina a obrigatoriedade de o
Estado fornecer determinados exames, assim como cobertura
completa de cirurgias e terapias aos portadores da ceratocone. Tal
previsão é inócua, pois, de acordo com a Constituição Federal, o
serviço de saúde deverá ser prestado de forma integral aos seus
participantes. Sendo assim, não há necessidade de que uma lei venha
a estabelecer a prestação de determinada cirurgia ou exame pelo
SUS, uma vez que a própria Constituição da República já determinou
a integralidade da prestação desses serviços.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.30412000.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Márcio

Kangussu - Ermano Batista - Agostinho Silveira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.310/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 1.31012000
dispõe sobre a criação do Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo
da Mamona.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 711212000 , foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a proposição nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto visa a instituir o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo

da Mamona com o objetivo de contribuir para o aumento da
produtividade e da competitividade do setor e estimular a plantação e
o desenvolvimento de tecnologia aplicável a essa atividade agrícola.
Para tanto, determina a adoção de várias medidas, entre as quais
destacamos o registro das áreas de produção e o estabelecimento de
linhas de crédito especiais destinadas ao investimento, ao custeio e à
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modernização do cultivo da mamona.

Justificando a proposição, o autor salienta a necessidade de se
criarem condições para a instalação de um mercado-pólo no Estado,
com a exportação do excedente, diante do notório crescimento da
demanda pelo óleo oriundo da mamona, presente em mais de 500
produtos consumidos diariamente. Há que se ressaltar, ainda, o
aspecto ecológico da cultura da mamona, por se tratar de matéria-
prima renovável.

O fomento da produção agropecuária está inscrito na Constituição
de 1988, no art. 23, VIII, como atribuição destacada do poder público,
de responsabilidade tanto da União como dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios.

Por seu turno, a Constituição do Estado, no art. 247, determina a
adoção, pelo poder público estadual, de programas de
desenvolvimento rural, que deverão ter, entre outros objetivos, a oferta
de crédito e o incentivo à pesquisa tecnológica e científica.

Já o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, no
capítulo relativo às políticas públicas, prevê, expressamente, o
direcionamento de esforços governamentais para a agricultura,
notadamente para o aumento da produtividade e a melhoria da
qualidade dos produtos.

Portanto, o projeto, à vista dos dispositivos citados, encontra o
devido respaldo na legislação e está consoante com o planejamento
global da ação do Governo do Estado.

Ressalte-se, por oportuno, a conversão em lei de diversas
proposições dessa natureza, de iniciativa parlamentar, como o Pró-
Cachaça, o Programa Mineiro de Incentivo à Avicultura, o Programa
Mineiro de Incentivo às Culturas do Alho e da Cebola e o Programa de
Incentivo à Fruticultura.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.31012000.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon

Meio - Emano Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.321/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria dos Deputados Cristiano Canédo e José Henrique, o
projeto de lei em epígrafe visa a autorizar o Poder Executivo a doar o
imóvel que menciona ao Paulistano Futebol Clube de Muriaé, com
sede no aludido município.

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice à tramitação da matéria, vem o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto os aspectos financeiros e
orçamentários, nos termos do art.102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela trata de regularizar a situação do imóvel cuja

posse é do Paulistano Futebol Clube de Muriaé, que, por sua vez,
realizou muitas benfeitorias em suas dependências para melhor servir
à coletividade. Necessita agora o referido clube ter a propriedade para
poder desenvolver ali amplos projetos de cunho social, que
necessitarão de investimentos vultosos, mas não pode realizá-los sem
a garantia de continuar a permanecer no local.

A matéria está regulada por preceitos de ordens constitucional e
administrativa, principalmente o art. 18 da Constituição do Estado, o
art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 2116193, o art. 16 da Lei n° 9.444,
de 2511187, e o § 2 1 do art. 105, da Lei Federal n°4.320, de 1713164,
estabelecendo está última normas de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios, e, prevendo que a movimentação
dos valores que compõem o ativo permanente do balanço patrimonial
do Estado, deve ser precedida de autorização legislativa.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona
aumento de despesa nem incremento de receita nas contas públicas,
não causando impacto no orçamento do Estado. Embora a doação
proposta represente uma redução do ativo permanente do balanço
patrimonial, salientamos que esse tipo de alienação não necessita de
prévia autorização orçamentária.

Conclusão
Mediante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.32112000 na forma original.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
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Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rogério
Correia - Anderson Adauto - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.336/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em
epígrafe institui o Programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar,
para a prevenção e o controle da violência nas escolas da rede
pública do Estado e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2111212000, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por escopo instituir o Programa Paz na Escola, de

ação interdisciplinar e participação comunitária, para a prevenção e o
controle da violência nas escolas da rede pública de ensino do
Estado.

O programa tem por objetivo o desenvolvimento de ações e
campanhas educativas de valorização da vida, de conscientização dos
alunos, crianças e adolescentes, como cidadãos sujeitos de direitos,
além da participação da comunidade escolar em projetos culturais,
sociais e desportivos, sempre buscando prevenir e controlar a
violência nas escolas públicas estaduais.

O projeto prevê a criação de uma equipe de trabalho constituída por
professores, funcionários, alunos, especialistas em segurança pública
e educação, pais, representantes ligados à comunidade escolar, além
de outras autoridades e cidadãos que possam colaborar na
consecução do objetivo proposto.

Em que pese á intenção do legislador, o projeto em tela apresenta
vícios de natureza jurídico-constitucional e legal em vários de seus
dispositivos.

Passemos, agora, a focalizar as falhas verificadas no projeto.
O art. 21 da proposição impõe às instituições escolares a criação de

uma equipe de trabalho, o que vai de encontro às disposições da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal ri 0 9.394, de
1996, norma geral da União de observância obrigatória por todos os
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entes da Federação, cujo art. 12, inciso II, assegura a autonomia
dos estabelecimentos de ensino, no que tange à administração de seu
pessoal e de seus recursos materiais. Diante desse problema,
apresentamos a Emenda n° 1, que substitui, no "caput" do art. 2 0 , a
expressão "será criada" pela expressão "poderá ser criada".

Os arts. 40, 50 e 60 do projeto prevêem a criação de órgãos
vinculados à Secretaria de Estado da Educação, aos quais foram
dadas as denominações de núcleos central e regionais. Além disso,
os artigos destacados estabeleceram a participação de técnicos
pertencentes a várias Pastas subordinadas ao Governador do Estado
e até mesmo a entidades não governamentais ou privadas, além de
impingirem, também às Secretarias Municipais a participação de seus
técnicos no programa proposto.

Diante disso, fica evidenciado o vicio de inconstitucional idade
insanável em que incorrem os dispositivos supracitados, o qual pode
ser sintetizado como a interferência do Poder Legislativo na
competência privativa atribuída pela Constituição Estadual ao Chefe
do Poder Executivo de deflagrar o processo legislativo nas matérias
que envolvem a organização e a estrutura de seus órgãos, a exemplo
de Secretarias de Estado e demais entidades da administração
indireta do Estado, conforme estatui o art. 66, III, alíneas "e" e 1", da
Constituição mineira. Também o art. 90 da Carta mineira, nos seus
incisos V e XIV, estabelece a competência privativa do Governador do
Estado para iniciar o processo legislativo na forma e nos casos
previstos na Constituição e para dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo.

Ainda no que tange ao art. 6 0, já citado, o legislador estadual, ao
enviar comando para as Secretarias Municipais que menciona, como
as de Educação, da Saúde, do Trabalho, da Justiça e da Segurança
Pública, fere frontalmente o principio constitucional da autonomia
municipal, consagrado no art. 18, "caput", e 29, "caput", da
Constituição do Brasil.

Para retirar do projeto esses artigos maculados por eiva de
inconstitucionalidade, apresentamos as Emendas n°s 2, 3 e 4,
supressivas desses dispositivos.

Por outro lado, considerando que o projeto versa sobre tema não
previsto na lei orçamentária, o que contraria o art. 161, 1, da
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Constituição do Estado, que veda o inicio de programa ou projeto
não incluídos na lei orçamentária anual, entendemos ser juridicamente
correta a supressão do art. 9 0 do projeto, o que fazemos por meio da
Emenda n° 5. Desse modo, buscamos permitir que o Poder Executivo,
no momento oportuno, discrimine a rubrica orçamentária adequada
para fazer face às despesas que a lei vier a ensejar.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.33612000 com as Emendas n°s 1 a 5,
a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Substitua-se no "caput" do art. 20 do projeto a expressão "será

criada" por 'poderá ser criada".
EMENDA N°2

Suprima-se o art. 40 do projeto, renumerando-se os demais.
EMENDA N° 3

Suprima-se o art. 5 0 do projeto, renumerando-se os demais.
EMENDA N°4

Suprima-se o art. 6 1 do projeto, renumerando-se os demais.
EMENDA N°5

Suprima-se o art. 90 do projeto, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Dilzon Meio - Márcio

Kangussu - Ermano Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.33712000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em análise
proíbe o uso e a comercialização de produtos à base de amianto no
Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 2111212000, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, cabendo a esta Comissão
emitir parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade
e legalidade da matéria, nos termos do art. 188, c/c 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei em análise proíbe o uso e a comercialização no

Estado de produtos à base de amianto, assim como de todo produto,
derivado ou misto, de silicato natural hidratado de cálcio e magnésio.
Prevê as penalidades de multa, apreensão do produto e suspensão
das atividades de estabelecimento comercial ou industrial caso haja
descumprimento de suas disposições.

E importante ressaltar que essa proibição tem o escopo de proteger
a saúde da população do Estado, uma vez que vem sendo
amplamente divulgado pela midia que o amianto é um produto
prejudicial à saúde, que pode causar a formação de tumores
cancerígenos no organismo humano.

Como dispõe a Constituição da República, a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos". Entre as atribuições do poder público, no que toca à
proteção e à garantia da saúde pública, encontra-se o dever de
controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de
interesse para a saúde. Assim, o objetivo do projeto está amparado
pelo poder conferido ao Estado de atuar na área da saúde. Entretanto,
embora não seja competência desta Comissão analisar a proposição
quanto ao seu mérito, existem aspectos de grande importância a
serem considerados.

Primeiramente, é importante frisar que a proibição do uso e da
comercialização de um produto já alicerçado na nossa economia
constitui uma medida drástica, visto que a livre iniciativa é um dos
princípios da ordem econômica brasileira, previsto na Constituição
Federal.

Dessa forma, tal proibição deve pautar-se em estudos técnicos
sérios e conclusivos, que comprovem que a utilização do amianto é
prejudicial à saúde. De outra forma, tal medida constituiria uma
arbitrariedade do poder público.

Destaque-se que outros Estados e cidades da Federação aprovaram
leis contendo tal proibição. Em face dessa situação, o Governador do
Estado de Goiás propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
2.396-9, com pedido de liminar, contra lei do Estado de Mato Grosso
que contém proibição semelhante à do projeto de lei em tela. De
acordo com matéria publicada na "Folha de S. Paulo" em 19 de março
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deste ano, assinada pelo referido Governador, essa lei está sendo
questionada, pois não foi ainda realizada nenhuma pesquisa com o
amianto crisotila, que é o amianto explorado no Brasil, e que não é o
mesmo produzido em outros países e considerado nocivo à saúde
humana, como o anfibólio. Ademais, alerta ainda: "todas as pesquisas
realizadas por organismos sérios, como a UNICAMP e a USP, indicam
que os efeitos colaterais para o homem são mínimos e não avalizam a
proibição de sua exploração". Ressalte-se que o Supremo Tribunal
Federal, até o momento, não se manifestou sobre essa matéria.
Sendo assim, tais leis continuam produzindo seus devidos efeitos.

Dessa forma, concluímos que uma medida de tamanha importância
não pode deixar de ser analisada por esta Casa. Entretanto, diante
das ressalvas acerca desta matéria, frisamos, novamente, que há de
se garantir a maior importãncia à análise meritória dessa proposição,
visando a conferir legitimidade à norma.

Conclusão
Diante	do exposto,	concluímos	pela juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.33712000.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon

Meio - Agostinho Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.35012001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei ri0
1.35012001 dispõe sobre a forma de apresentação do Balanço Geral
do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 221212001, o projeto em
:	exame foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça 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 de lei em epígrafe visa a instituir a obrigatoriedade de o

Balanço Geral do Estado apresentar demonstrativo da execução das
despesas por região, demonstrativo da execução das despesa por
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meta e demonstrativo das despesas efetuadas para o
cumprimento das vinculações estabelecidas na Constituição Estadual.

A matéria encontra-se disciplinada na Lei Federal n°4.320, de 1964,
que estabelece a composição mínima do Balanço Geral do Estado.
Ocorre que, em matéria financeira e orçamentária, o Estado tem
competência concorrente para legislar, nos termos do art. 24, incisos 1
e II, da Constituição Federal:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

- direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbanístico;

II - orçamento;".
Saliente-se que a lei orçamentária estadual é composta por

demonstrativos que estabelecem os objetivos e as metas, a
identificação dos investimentos, por região do Estado, entre outras
informações. Ora, aos instrumentos de planejamento da ação
governamental devem corresponder meios equivalentes de se
fiscalizar o seu cumprimento. O projeto de lei em exame adota essa
perspectiva.

No entanto, merece um pequeno reparo o projeto em questão, para
que sejam mencionados corretamente os artigos da Constituição
Estadual que estabelecem vinculações de receita. O ad. 201 da Cada
Estadual estabelece a vinculação de 25% da receita de impostos na
manutenção e no desenvolvimento do ensino. Um por cento da receita
orçamentária corrente do Estado está vinculado à entidade de amparo
e fomento à pesquisa, nos termos do art. 212 da Constituição do
Estado, cujo art. 158, § 1 1, dispõe, por sua vez, que os recursos para
os programas de saúde não serão inferiores aos destinados aos
investimentos em transporte e sistema viário. O ordenamento jurídico
estadual ainda não reproduziu a vinculação de receita orçamentária à
saúde, instituída pela Emenda à Constituição Federal n° 29, de
131912000, que acrescentou o § 2 1 ao art. 198 da Constituição Federal
e o art. 77 ao seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Tais dispositivos vinculam as receitas do Estado e devem, pois,
receber o adequado acompanhamento por parte desta Casa e do
povo mineiro.

Por esse motivo, apresentamos a Emenda n° 1.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei no 1.35012001 com a Emenda n° 1, que
apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso III do art. l°a seguinte redação:
"Art. 1°...........................
111 - Demonstrativos das despesas efetuadas para o cumprimento

das vinculações constitucionais previstas no § 1 0 do art. 158, nos arts.
201 e 212 da Constituição Estadual, no § 20 do art. 198 da
Constituição Federal e no art. 77 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.".

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon

Meio - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.358/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe cria o Programa SOS Inverno no Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.

Publicada em 231212001, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto à juridicidade, à
constitucionalidade e à legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise cria o Programa SOS Inverno, o qual determina

o encaminhamento dos moradores de rua a abrigos temporários
criados pelo Estado, no período compreendido entre os meses de
junho a setembro de cada ano, para pernoite e atendimento. Ainda,
estabelece a possibilidade de as dependências públicas que estejam
ociosas serem transformadas em abrigos temporários. Por fim,
estabelece que o Poder Executivo fará ampla divulgação do programa
e que poderá firmar convênio com os municípios visando à
cooperação e à integração nas ações de encaminhamento e
atendimento dos moradores de rua.

0 projeto cria um programa de ações a serem implementadas pelo
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Poder Executivo. Na verdade, a elaboração e a execução de
programa ou plano de governo são atividades eminentemente
administrativas, de competência do Poder Executivo. Assim,
programas e planos de governo não demandam previsão legal; são
criados e executados pelo Poder Executivo independentemente de
autorização do Legislativo. Esse é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, consignado na decisão de questão de ordem na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 224 (ADIQO n° 224/RJ),
publicada no "Diário de Justiça" de 2112194. Assim, segundo a Corte
Constitucional, programas ou planos de governo somente devem ser
criados por lei nos casos expressamente previstos na Constituição.
Vejamos, como exemplo, o Programa do Agasalho e do Brinquedo,
criado pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,
da Criança e do Adolescente, o qual, juntamente com diversos
parceiros - públicos e privados -, objetiva arrecadar doações
destinadas a pessoas carentes atendidas por essa instituição e
entidades cadastradas.

Destarte, o projeto cria despesa para o Executivo, O art. 167, 1, da
Constituição da República veda o início de programas ou projetos não
incluídos na lei orçamentária anual. Vale lembrar, ainda, que a Lei de
Responsabilidade Fiscal exige que a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental estejam acompanhados da
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício que deva
entrar em vigor e nos dois subseqüentes e da declaração do
ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias. Caso contrário, a geração de despesa ou a assunção
de obrigação serão consideradas não autorizadas, irregulares e
lesivas ao patrimônio público.

Poder-se-ia dizer que, na hipótese de se utilizarem bens ociosos do
Estado, a proposição não geraria despesa - apesar de que, mesmo
assim, o Executivo teria de mobilizar recursos para implementar a
idéia. No entanto, nessa hipótese, não obstante seu mérito, vislumbra-
se uma temeridade, o que contraria o principio da razoabilidade, que
norteia a atividade da administração pública. Expliquemos a razão.
São muitas as pessoas caracterizadas como moradoras de rua ou
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"sem teto". Obviamente, no período do inverno, a situação delas
se agrava, da mesma forma como acontece no período de chuvas.
Ocorre que o oferecimento a essas pessoas de um abrigo temporário
e depois a retirada dessas mesmas pessoas do abrigo pode gerar um
sério conflito social. E a que ocorrerá, se acaso algumas delas não
quiserem sair do local onde estão abrigadas porque acabou o
inverno? O Estado se utilizará da força policial? Como dar abrigo a
uma pessoa e depois dizer que ela terá de voltar a dormir na rua?

O problema da habitação no País é sério e são louváveis as
iniciativas que tentam mitigá-lo. Por outro lado, para que prosperem,
tais iniciativas devem ser viáveis, o que não é o caso da proposição
em exame. Na verdade, ao invés de abrigos temporários - o que,
como vimos, pode constituir uma temeridade -, o Estado deveria
dispor de abrigos permanentes para os moradores de rua. Veja-se
que municípios como Belo Horizonte já até dispõem de abrigos desse
porte. Isso, entretanto, exige uma grande mobilização de recursos
que, para serem efetivamente aplicados, devem estar previstos na lei
orçamentária anual.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.35812001.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio

Kangussu - Ermano Batista - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.382/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em análise
dispõe sobre a exclusão de Minas Gerais da obrigatoriedade de

:	adoção do horário de verão.
E Publicada no "Diário do Legislativo" de 241212001, foi a proposição

distribuída a esta Comissão para ser apreciada sob os aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade, em observância ao que
determina o art. 188, c/c a alínea "a" do inciso III do art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei de que trata este parecer exclui o Estado de

Minas Gerais da obrigatoriedade de adoção do horário de verão,
instituído pelo Decreto-Lei n°4.295, de 1315142.

O principio básico que fundamenta o referido horário é o
aproveitamento do maior número de horas de luminosidade natural
disponível durante os meses de verão, adiantando-se os relógios de
tal forma que a população passe a acordar, trabalhar e estudar em
consonância com o ritmo natural imposto pela luz solar. O horário de
verão originou-se na Inglaterra, quando, em 1907, um membro da
Sociedade Astronômica Real deu início a uma campanha em prol da
adoção dessa prática. Em 1916, o parlamento inglês aprovou a
medida.

Hoje, o horário de verão acontece em cerca de 70 países, entre os
quais Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra e Bélgica,
sempre com o objetivo principal de economizar energia. No Brasil, ele
existe desde 1931, quando foi aplicado a todo o território nacional, por
força do Decreto n.° 20.466, de 10110131.

Atualmente, o fundamento para a implantação da medida encontra-
se no Decreto-Lei n°4.295, supracitado. A alínea "b" do inciso 1 do ai.
1° da referida norma dispõe:

"Art. 1 1 - A fim de melhor aproveitar e de aumentar as
disponibilidades de energia elétrica no país, caberá ao Conselho
Nacional de Aguas e Energia Elétrica (CNAEE) determinar ou propor
medidas pertinentes:

- à utilização mais racional e econômica das correspondentes
instalações, tendo em vista particularmente:

b) a redução de consumo, seja pela eliminação das utilizações
prescindíveis seja pela adoção de hora especial nas regiões e nas
épocas do ano em que se fizer conveniente".

O art. 22 da Constituição da República determina as matérias sobre
as quais compete privativamente à União legislar. A proposição em
análise contraria frontalmente dois incisos desse artigo.

Diz o inciso IV do art. 22:
"Ari. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão".
O horário de verão tem, como finalidade, a redução do consumo de

energia elétrica, o que é fácil de se deduzir do contexto do decreto-lei
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que o fundamenta e em cuja ementa se lê: "Estabelece medidas
de emergência, transitórias, relativas à indústria de energia elétrica".
Situa-se, portanto, no âmbito da competência legislativa privativa da
União.

O inciso XVIII desse artigo dispõe:
"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia

nacionais".
Com fundamento nesse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal

concedeu liminar suspendendo a vigência da Lei n° 11.638, do Estado
do Ceará, que declara extinta, no território cearense, a
obrigatoriedade da hora de verão.

No voto do relator, o Ministro Francisco Rezek, lê-se que:
"Sucede que o tema 'horário de verão' não é senão um subproduto,

um desdobramento, um apêndice de matéria maior: os fusos horários,
desenganadamente uma questão de geografia, estampada em
cartografia, neste país e nos outros todos.

A questão de como cada Estado soberano se situa na tábua
universal dos fusos horários, de qual a colocação de cada Estado - no
casos dos maiores, como o Brasil, eventualmente em mais de uma
faixa - com referência à cidade de Londres, com referência à hora-
padrão do meridiano de Greenwich, é uma questão eminentemente
geográfica e cartográfica. E tem a ver, sem dúvida alguma, com a
competência privativa da União para dispor sobre padrões geográficos
brasileiros e sobre o nosso sistema cartográfico, uma de cujas
expressões é a colocação do território pátrio em referência à hora-

' padrão universal. Por força de se inscrever o tema principal nesse
domínio, penso que o tema subsidiário - uma exceção à hora oficial
nacional - também nele se inscreve".

Conclusão
Dadas	essas	razões,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.38212001.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista

j	- Agostinho Silveira - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.38812001

Comissão de Constituição e Justiça



1020
Relatório

De autoria do Deputado Pedro Finduca, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Poder Executivo a implantar o serviço de psicologia escolar
no Estado.

Publicada em 121212001, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame autoriza a implantação do serviço de psicologia

escolar na rede estadual pública de ensino e determina que poderão
ser contratados psicólogos educacionais habilitados para o seu devido
cumprimento.

Nos termos do art. 205, "caput", da Constituição da República, "a
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho", O Estado possui
competência concorrente com a União para legislar sobre educação e
ensino, vale dizer, poderá elaborar normas sobre a matéria,
respeitando, contudo, as normas gerais emanadas pela União. Tais
normas estão concentradas, notadamente, na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei n° 9.394, de 1996), a qual preceitua, no
"caput" do seu art. 1°, que "a educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais".

Dito isso, verifica-se que o objetivo da proposição em análise se
coaduna com a legislação vigente, uma vez que a psicologia
educacional tem como finalidade a melhoria do ambiente escolar e a
avaliação das condições sociais e emocionais do aluno, bem como a
melhoria de suas relações familiares e sociais. Cumpre salientar que a
Secretaria da Educação possui vários psicólogos em seu quadro de
pessoal.

Entendemos, no entanto, que o parágrafo único do art 1 0 do projeto,
o qual prevê que poderão ser contratados psicólogos educacionais
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pelo Poder Executivo, é inconstitucional. Isso porque a
contratação de servidores deve dar-se por meio de concurso público,
nos termos do art. 37, II, da Constituição da República. Por esse
motivo, apresentamos a Emenda n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.38812001 com a Emenda n° 1, que

apresentamo&
EMENDAN°1

Suprima-se o parágrafo único do art. 10.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio

- Agostinho Silveira - Márcio Kangussu.PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.39212001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em análise

visa a declarar o trecho mineiro do rio São Francisco patrimônio
paisagístico e turístico do Estado.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 241212001, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser apreciado 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 proposição objeto deste parecer declara patrimônio paisagístico e

' turístico do Estado de Minas Gerais o trecho do rio São Francisco que
banha o território mineiro, da nascente até a divisa entre Minas e a
Bahia. Determina, ainda, que as unidades de conservação adjacentes
ao referido segmento fluvial integrem o patrimônio que se pretende
instituir. Prevê, também, a criação, pelo Poder Executivo, de comissão
com a finalidade de proceder aos estudos necessários á
implementação dos planos já existentes sobre a revitalização do São
Francisco. Segundo o projeto, o órgão contará com representantes de
instituições públicas federais e estaduais, dos municípios ribeirinhos e
de organizações da sociedade civil que atuem na porção mineira da
bacia hidrográfica são-franciscana.
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O inciso IV do art. 216 da Constituição da República estatui que:
`Art. 215 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, podadores de referência à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico".

Disposição de teor semelhante encontra-se inscrita no inciso V do
art. 208 da Carta mineira. Aliás, a Constituição do Estado, no art. 84
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tombou, para fins
de conservação, e declarou como monumentos naturais vários sítios
de interesse ecológico e paisagístico, fazendo o mesmo em relação a
complexos de importância turística.

O art. 23 da Constituição Federal arrola, entre as competências
comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
a proteção das paisagens naturais notáveis.

O inciso VII do art. 24 da mesma norma atribui às unidades da
Federação competência para legislar, concorrentemente, sobre
"proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico".

O projeto de lei em exame objetiva resguardar uma área de nosso
território que guarda importantes bens naturais e notável diversidade
biológica. O trecho mineiro do São Francisco é também o berço de
ricas manifestações culturais. Não fosse isso o bastante para justificar
a proposição em estudo, o potencial turístico desse pedaço de Minas
é enorme e pode significar a redenção da população ribeirinha,
abrindo-lhe novos horizontes e melhorando sua qualidade de vida.

Conclusão
Dadas	essas	razões,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n°1.392/2001.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio

Kangussu - Dilzon Meio - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.399/2001

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n°
1.39912001 visa a autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem
- DER-MG - a o controle da estrada que menciona.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 81312001, foi o projeto
distribuído para as 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

responsabilidade pela manutenção e conservação da estrada de
rodagem Franciscópolis - Itambacuri.

O elevado custo do serviço de manutenção da mencionada estrada
impossibilita que o município a conserve em boas condições,
colocando em risco a segurança e o conforto dos usuários.

São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas pela Constituição Federal, conforme estabelece seu art. 25, §
lo.

O assunto em pauta, que diz respeito à organização dos serviços
administrativos estaduais, é da estreita competência legislativa deste
Estado.

O projeto, ao autorizar o DER-MG a assumir o controle da referida
estrada, prevê uma ação administrativa que se enquadra nas

z	finalidades institucionais do referido órgão, qual seja, "assegurar
o soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas e bens, no

âmbito do Estado de Minas Gerais", conforme dispõe o arL 2 0 da Lei
n°11.403, de 21 de janeiro de 1994.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°1399/2001.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001.

o

	

	Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio
Nangussu - Dilzon Meio - Agostinho Silveira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
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COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 271312001, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr.
Edmundo M. Dantas, ocorrido em 20/3/2001, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento da Sra. Ligia
de Oliveira Pimenta, ocorrido em 81312001, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. Newton
Chagas Lopes, ocorrido em 241312001, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. Ana
Ribeiro, ocorrida em 211312001, em Várzea da Palma. (- Ciente.
Oficie-se.)	 -

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. Ana
Luiza Aranha, ocorrido em 231312001, em Várzea da Palma. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando a eleição e a
posse do Sr. Arnaldo de Almeida Garrocho como Presidente do
Conselho Regional de Odontologia. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA 224a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 281312001
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: V Fase
(Expediente): Ata - 21 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.457 e 1.45812001 - Requerimentos
n°s 2.070 a 207212001 - Requerimentos dos Deputados Márcio
Cunha, Eduardo Brandão (4), Alencar da Silveira Júnior, Arlen
Santiago (2), Márcio Kangussu, Maria Olivia, João Leite, Dalmo
Ribeiro Silva (2), Bilac Pinto e Agostinho Silveira - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais e do Trabalho
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Piau, Jorge
Eduardo de Oliveira, Elaine Matozinhos, Irani Barbosa e Miguel Martini
- Questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro Silva (2), Maria Olivia,
Agostinho Silveira, Eduardo Brandão, Bilac Pinto e João Leite;
deferimento - Chamada para verificação de quórum; existência de
número regimental para a continuação dos trabalhos - Requerimento
do Deputado Sebastião Costa; deferimento; discurso do Deputado
Sebastião Costa - Requerimento do Deputado João Leite;

t deferimento; discurso do Deputado Ermano Batista - ? Fase:
Inexistência de quórum para votação - Requerimento do Deputado
Miguel Martini; deferimento; discurso do Deputado Miguel Martini -
Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite; deferimento; discurso

; do Deputado Luiz Tadeu Leite - Questões de ordem; chamada para
recomposição de quórum; inexistência de número regimental para
votação; questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião -
Prorrogação da reunião - Suspensão e reabertura da reunião -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Amilcar Martins - 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 - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - 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 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 - Sargento
Rodrigues - 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.

i a Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI N°1.457/2001
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Declara de utilidade pública a Associação Cristã de Apoio aos

Detentos e suas Famílias de Teófilo Otoni - ACADEFATO -, com sede
no Município de Teófilo Otôni.

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

Apoio aos Detentos e suas Famílias de Teófilo Otoni - ACADEFATO -,
com sede no Município de Teófilo Otôni.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Maria José Haueisen
Justificação: A referida Associação é uma entidade beneficente, sem

fins lucrativos; sua meta principal é promover a integração dos
detentos e suas respectivas famílias.

Para atingir tais objetivos, empreende ações visando minorar suas
carências e, em especial, as relacionadas com a saúde. Para tanto,
presta-lhes assistência médico-odontológica e psicológica, por meio
do trabalho em parceria com os órgãos públicos.

Além de merecer o titulo declaratório em virtude dos bons serviços
prestados, a entidade preenche os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual contamos com a
anuência dos nobres Deputados á aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno-

PROJETO DE LEI N°1.458/2001
Dispõe sobre a notificação de infração de trânsito enviada ao infrator

pelo DETRAN, por remessa postal.
Art. 1 0 - A notificação de infração de trânsito enviada ao infrator pelo

DETRAN, por remessa postal, deverá ser obrigatoriamente
encaminhada ao destinatário mediante aviso de recebimento (A. R.),
no qual deverá constar a identificação e o endereço do remetente.

Art. 2° - A notificação só será válida e eficazmente efetivada
mediante a assinatura do destinatário no aviso de recebimento
devidamente datado, para os efeitos do § 40 do art. 282 do Código de
Trânsito Brasileiro.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de março de 2001.
João Leite
Justificação: O art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n°

9.503, de 2319197) dispõe sobre a possibilidade de se notificar o
proprietário de veículo ou infrator de norma de trânsito por meio de
remessa postal ou outro meio tecnológico hábil.

O termo 'notificar" significa dar ciência a alguém da prática de ato
jurídico que irá produzir efeitos na sua esfera jurídica, no caso, a
aplicação de uma penalidade de trânsito, com todas as conseqüências
legais dai decorrentes. O mesmo art. 282 do Código de Trânsito
assegura ao cidadão "a ciência da imposição da penalidade", sob
pena de ferir-se o dispositivo constitucional que garante a todos os
cidadãos o amplo direito de defesa.

O § 40 da citada lei, acrescido pela Lei n° 9.602, de 2111198, fixou em
30 dias o prazo para apresentação de recurso, "contados da data da
notificação da penalidade'. Há que se considerar, ainda, que a
entrega da notificação mediante aviso de recebimento (A. R.),
expedida pelos Correios, sem o correspondente contra-recibo firmado
pelo notificando, não assegura a ciência da imposição de penalidade,
tampouco pode ser considerada como data inicial para o transcurso
do prazo de recurso, previsto no referido § 4 1 do art. 282 do Código de
Trânsito Brasileiro.

Portanto, há a necessidade de se assegurar o correto cumprimento
dos dispositivos legais referidos, bem como a de garantir ao cidadão o
amplo direito de defesa, o que deve ser feito com a expedição da
notificação pelo correio, com aviso de recebimento, cumprindo-se,
assim, a determinação de notificação do cidadão, assegurando-lhe o
direito de recorrer da multa em prazo hábil após seu efetivo
conhecimento.

- 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.

REQUERIMENTOS
N° 2M7012001, do Deputado Kemil Kumaira, pleiteando sejam

solicitadas ao Secretário da Segurança Pública e ao Comandante-
Geral da PMMG as providências que menciona, com vistas à melhoria
do policiamento no Município de Caraí. (- A Comissão de Direitos



rs

1029
Humanos.)

N° 2.07112001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. ,João Bosco Torres por
sua eleição e posse na Presidência da Associação Mineira de Rádio e
Televisão - AMIRT. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.07212001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Minascentro por seus 20
anos de criação. (- A Comissão de Turismo.)

Do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja realizado ciclo de
debates relativo ao Projeto de Lei n° 1.34712001.

Do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja realizado ciclo de
debates sobre o Projeto de Lei n° 4.376-13 (federal).

Do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja dado
prosseguimento aos trabalhos iniciados nesta Casa referentes à
sistematização e consolidação das leis estaduais.

Do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja realizado nesta
Casa um ciclo de debates para se discutir a sistematização e
consolidação das leis estaduais.

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja instalado no
PROCON - Assembléia, um setor especializado no atendimento a
crianças e adolescentes no que diz respeito a seu direito de
consumidor.

Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja feito um termo aditivo
ao contrato celebrado com a PRODEMGE com vistas a se criarem
novos acessos ao Armazém Siafi.

Do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja constituída frente
parlamentar para acompanhar as políticas públicas, as ações e os
critérios que envolvem o processo de liberação e aplicação dos
recursos do Projeto Alvorada para os municípios mineiros. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Eduardo Brandão, Arlen Santiago, Maria Olivia, João Leite, Dalmo
Ribeiro Silva (2), Bilac Pinto e Agostinho Silveira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais e do Trabalho.
Oradores Inscritos
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, assomo a esta tribuna, nesta tarde, para trazer alguns
assuntos que julgo importante divulgar para a comunidade mineira.

Agradeço a presença do Governador Itamar Franco na cidade de
Uberaba, por ocasião da entrega da Comenda da Paz Chico Xavier,
projeto aprovado por esta Casa em 1998 e sancionado no inicio do
Governo Itamar Franco, em 1999.

A Comenda da Paz Chico Xavier tem uma conotação diferente.
Fala-se sobre projetos de todas as naturezas, como o do SOMMA,
que trata do saneamento ambiental, da estruturação administrativa
das prefeituras; o de reorganização da polícia; os das áreas de
transporte, agricultura, indústria. No entanto, essa comenda tem um
significado especial, porque se destina a evidenciar as pessoas que
fazem o bem para a comunidade. Quantas, muitas vezes, no
anonimato, estão batalhando por uma vida melhor para os nossos
irmãos, sonhando, inclusive, com um mundo melhor para todos. O
espírito dessa comenda é exatamente esse. Enquanto tivermos voz,
faremos de tudo para que não seja prostituída, ou seja, não se destine
a homenagear figurões, políticos, poderosos econômicos, mas
pessoas não só simples e humildes, mas também poderosas, pois
fazem o bem.

No dia 3 de março, com a presença do Governador Itamar Franco,
foram homenageadas cinco pessoas, que, sem sombra de dúvida,
estão lutando para construir um mundo melhor. O. Aparecida
Conceição Ferreira, mais conhecida como O. Aparecida do Hospital
do Pênfigo - é o único hospital do País que cuida das pessoas
acometidas do mal chamado fogo selvagem -, trata dos doentes e
merece ser destacada, para que todos a vejam com um bom exemplo
a ser seguido.

Homenageamos, também, o contador de histórias Roberto Carlos,
não o cantor, é o Roberto Carlos de Belo Horizonte; segundo contam,
já fugiu da FEBEM por 32 vezes. Ele encontrou uma família
estrangeira que lhe deu abrigo, voltou para o Brasil e hoje conta o seu
exemplo de vida nas escolas e transmite algo de bom para toda a
comunidade.

Homenageamos, também, o Defensor Público José Francisco
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Teotônio Machado, uma figura interessante da comunidade de
Belo Horizonte; cuida de pessoas que não podem pagar por um
advogado. Conheço a sua família. São pessoas que trabalham muito,
e pude perceber a emoção de suas filhas, principalmente da
Lourdinha, quando seu pai recebeu a Comenda da Paz Chico Xavier;
os filhos, embora numa condição econômica não tão favorável,
aplaudem a atitude do pai e têm orgulho do seu trabalho.

Homenageamos, também, o Dr. Adib Jatene, que, embora seja um
figurão até da política brasileira, temos que reconhecer o seu lado
humanitário, trabalhando diuturnamente para resolver os nossos
problemas de coração. Ê um cientista e um exemplo a ser seguido por
todos.

E, por último, D. Zilda Arns, irmã de D. Paulo Evaristo Ams, que
coordena a Pastoral da Criança, ligada à Igreja Católica em todo o
Pais.

Portanto, são essas as pessoas que gostaria de destacar, porque
fazem o bem e querem a construção de um mundo melhor.

O Deputado Wanderley Ávila (em aparte) - Meu caro Deputado
Paulo Piau, queremos cumprimentá-lo por essa comenda criada por
V. Exa. e dizer que os nomes escolhidos são, todos eles,
merecedores. E gostaria de, na pessoa de Chico Xavier, saudar todas
essas pessoas, porque tenho a certeza de que V. Exa. pensa também
como eu, que Chico Xavier é a ponte, é a intermediação entre o céu e
a terra.

Resta-nos esperar que o Grande Arquiteto do Universo continue a
fazer com que as luzes de espíritos como o de Emmanuel continuem

t	a iluminar a inteligência de V. Exa. Muito obrigado.
O Deputado Paulo Piau - Muito obrigado, Deputado Wanderley

Ávila. V. Exa. lembra-me muito bem de que esta Casa aprovou essa
comenda por unanimidade, e nossos pares entenderam que não há
nessa comenda conotação religiosa.

O homem Chico Xavier, na verdade, é a expressão maior das
pessoas que têm um trabalho de qualidade e fazem o bem para a
humanidade, portanto para a comunidade de Pedro Leopoldo, sua
terra natal, e para a comunidade de Uberaba, onde vive. Sentimos-
nos orgulhosos pelo trabalho desenvolvido por ele.

0 Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Inicialmente, os nossos
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parabéns pelo brilhante pronunciamento. Todas as pessoas,
ilustre Deputado, realmente são merecedoras dessa comenda
singular. Quero ressaltar o trabalho de um jovem citado por V. Exa.,
Prof. Roberto Carlos, um mestre, um grande educador, professor e
contador de histórias. Só para complementá-lo nesse pronunciamento,
quero dizer que Roberto Carlos, há muitos anos, realiza esse trabalho
maravilhoso, direcionado aos jovens e estudantes, na minha querida
terra natal, lbirité, e não Belo Horizonte, como relatado por V. Exa.
Meus parabéns pelo grande pronunciamento e pela justiça que vem
fazer a essas pessoas merecedoras do nosso aplauso e do nosso
reconhecimento.

O Deputado Paulo Piau - Agradeço as palavras do Deputado Dinis
Pinheiro. Em contraponto, queria trazer também um aspecto inverso,
porque, se falamos de paz, o inverso da paz é a guerra. No Pais, hoje,
a guerra se chama corrupção. Neste momento, embora ontem tenha
abordado o assunto rapidamente, quero de público, novamente,
parabenizar o Deputado Márcio Kangussu pelo assunto que tratou
com muito conhecimento de causa. Ontem o Deputado defendeu os
pequenos municípios da sua região e protestou contra os agentes da
corrupção no País.

Lamentavelmente, vivemos numa época triste. Políticos e lobistas
estão perdendo o medo e diria, até mesmo, a vergonha. Vivemos em
um pais que não pune os culpados e em que, infelizmente, é uma
provação para as pessoas de bem sobreviver em meio a todas as
pessoas que usam o caminho da corrupção.

Deputado Márcio Kangussu, quero, mais uma vez, fazer uni apelo
ao nosso Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
porque me estranha muito ver que S. Exa. está fazendo um grande
esforço para que não se instale uma CPI da corrupção. Se for
instalada, sabemos que conheceremos muita coisa errada que há na
república de Brasília. Caso não seja instalada, será muito ruim para o
Presidente Fernando Henrique Cardoso e pior ainda para os partidos
que dão sustentação ao seu Governo. Inclusive o meu, o PFL.

Em que pese ao fato de o Senador Antônio Carlos Magalhães ter um
mau nome por todo o território nacional, neste momento está
prestando um serviço muito interessante á Nação brasileira. Aliás, de
uns tempos para cá, o Senador Antônio Carlos, talvez a exemplo de
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Maria Madalena, esteja querendo atingir o céu. Já levantou as
bandeiras do fundo da pobreza, do salário mínimo e da CPI do
Judiciário. Ultimamente, defende a CPI da corrupção. E claro que
nunca é tarde para a pessoa fazer o bem.

Disse outro dia, numa entrevista, que hoje, entre a postura do PFL e
a de Antônio Carlos Magalhães, fico com a de Antônio Carlos
Magalhães. Isolando todo o seu passado e analisando o que está
querendo agora, no presente, ele quer uma coisa boa. Não vou
analisar as intenções que estão por trás dessa CPI, que é o poder da
República. Ninguém está aqui de inocente. Mas a CPI da corrupção
deve descobrir tudo o que acontece nos desvios e o dinheiro que é
mal usado, em detrimento de todas aquelas pessoas que sofrem
neste Pais porque não têm uma oportunidade.

Analisávamos, na Comissão de Educação, o fato de um estudante
carente não poder estudar porque não possui recursos financeiros. É
inadmissível - não vamos nem falar da fome e da miséria - que um
agente público, seja logístico ou político, desvie R$1,00 sequer,
deixando a situação brasileira como está.

Portanto, quero deixar claro o meu protesto e o meu pedido ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso: deixe ao Senado e á Câmara
a livre iniciativa de instalar ou não essa CPI. A partir do momento em
que faz pressão, o Presidente da República está prestando um
desserviço â Nação brasileira.

Por último, Sr. Presidente, peço a tolerância de V. Exa. Não estou
aqui fazendo propaganda para o suco Tial, mas aproveitem para
tomá-lo enquanto é mineiro. Minas Gerais está perdendo produtor
rural do Triângulo Mineiro para o Estado do Mato Grosso porque lá
existe um programa de incentivo á cultura do algodão. E aqui não há.
Minas Gerais está perdendo cérebros, pesquisadores de
universidades e de institutos de pesquisa. Pasmem os senhores:
Minas Gerais também está perdendo estudantes da UFMG para São
Paulo, porque lá há recursos para eles desenvolverem seus trabalhos
de pesquisa e de tese.

Fiquei sabendo ontem que, infelizmente, por causa do orgulho de
Minas Gerais, tecnologia gerada dentro da Universidade Federal de
Viçosa também está batendo asas, como a Parmalat de Itamontes,
para o Estado de São Paulo. Conseguimos recentemente - esse

oí
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mérito é do Governo Eduardo Azeredo - fazer o fluxo das
indústrias de São Paulo para Minas Gerais. Agora estamos vendo o
fluxo inverter-se, pois as empresas de Minas estão voltando para São
Paulo. Esse problema é somente do Governo? Não. Mas ele pode
intervir e agir quanto à parte tributária e dos incentivos. Se a guerra
fiscal existe, apesar de indesejável, temos de exigir que o Governador
Itamar Franco entre nela Não podemos perder nossas indústrias,
nossos produtores rurais, nossos cientistas e estudantes e deixar o
Estado caminhar para o ostracismo.

Fica aqui, também, o meu pedido e a minha ressalva ao Governo do
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira.

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, antes de iniciar o meu pronunciamento, gostaria de
cumprimentar o Deputado Paulo Piau pela sua fala, destacando o
nome de pessoas importantes que prestaram ao País e a Minas,
especialmente, uma grande colaboração. Também quero
cumprimentá-lo por ter criticado os atos do Governo Federal.

O meu pronunciamento é a respeito de Furnas.
O saudoso Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira - cujo

centenário de nascimento ora se registra - foi um dos principais
impulsionadores do desenvolvimento do Pais, ao dar ênfase especial
ao binômio energia e transporte. Foram de sua lavra os projetos e a
execução de obras que visavam a proporcionar ao Brasil a auto-
suficiência energética, e dai surgiram, entre outras, as Centrais de
Três Marias e de Furnas.

Quase meio século depois, a obra de JK continua viva: os
complexos hidrelétricos garantiram ao País, até agora, o fornecimento
regular de energia, tendo Minas Gerais, na sua condição de "caixa
d'água" do Brasil, sempre papel preponderante. Ai está o complexo de
Furnas, respondendo por cerca de 40% da energia gerada em
território nacional e atendendo a vastas extensões das Regiões
Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Era de esperar - e temos a certeza de que Juscelino assim pensava
- que os brasileiros soubessem preservar e ampliar esse patrimônio
incalculável, não só bem administrando o potencial hídrico e
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energético disponível, como também aumentando a capacidade
produtiva, com o desenvolvimento de novos projetos. Infelizmente, tal
não vem ocorrendo: afora Itaipu e algumas outras centrais, sobretudo
na Regiões Norte e Nordeste, não se implantaram projetos suficientes
para atender à crescente demanda. Quanto à preservação do já
existente, basta constatar o que está ocorrendo com Furnas: o grande
lago, um verdadeiro mar interior em terras mineiras, está literalmente
agonizando, com 22% apenas de sua capacidade hídrica!

O resultado é que o fantasma do racionamento energético cada vez
mais assombra o Brasil. Em futuro próximo, parece que o próprio
desenvolvimento econômico - duramente retomado após décadas de
estagnação - poderá ser prejudicado por falta de energia. E as razões
para a situação catastrófica são muitas, a começar pelo desrespeito
ao meio ambiente: a poluição, a destruição das matas ciliares, o
assoreamento dos cursos d'água e a estiagem prolongada levaram ao
quadro atual.

Como cidadão sul-mineiro e representante do Sul de Minas nesta
Assembléia, preocupa-nos especialmente a situação de Furnas, de
que depende a economia de incontável número de municípios da
região. E ali os fatores que levaram à diminuição do lago não se
podem imputar apenas a causas ambientais. Muito influiu a política de
administração da hidrelétrica, ditada pelo Governo Federal, que, por
sua vez, cumpre sem questionar as exigências de interesses externos,
com o FMI à frente.

O raciocínio, como poderão ver, é transparente. A privatização de
Furnas é um ponto sobre o qual os mentores da economia brasileira
não admitem contestação. Há que privatizar o grande complexo, que é
a verdadeira jóia da coroa do sistema energético nacional, e por isso
mesmo avidamente cobiçada pelos interesses estrangeiros. Ocorre
que, para alienar Furnas, a equipe econômica deve fazer com que a
empresa apresente, em balanço, resultados atraentes para os
investidores estrangeiros. Há que faturar mais, e isso se consegue
gerando mais energia. Ora, com Furnas operando em sua capacidade
máxima, seria inevitável que as águas do lago baixassem, com
dramáticas conseqüências para as atividades econômicas
desenvolvidas em torno e por causa da represa.

Atualmente, o lago está 12m abaixo do seu nível normal. A sua



1036
volta, os muitos empreendimentos que se implantaram -
sobretudo os turísticos e a piscicultura - estão agonizando. A mínima
ocupação nos hotéis privados, de sua atração maior, que seria o lazer
náutico, gera o desemprego crescente no setor. Outras atividades,
como a da pesca, ressentem-se muito, enquanto a paisagem é
melancólica: são belas hospedarias e condomínios particulares
isolados nos altos dos barrancos, em ambiente de desolação e de
decadência econômica. Imagine-se a justa frustração de todos esses
empresários que investiram na região. Agora vêem os seus
investimentos serem arruinados, sem falar em um problema talvez
ainda mais sério, ou seja, o abastecimento d'água de muitas cidades,
que se encontra comprometido.

Para se aquilatar a totalidade do problema ocasionado pela má
administração dos recursos hídricos de Furnas, será necessário visitar
a região. Para essa visita, convidamos os colegas Deputados a
juntarem-se a nós, como complemento à jornada cívica iniciada pelo
Governador Itamar Franco contra a privatizaçáo de Furnas.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Ilustre Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, em meu nome e no da Bancada do PMDB,
cumprimento-o efusivamente pelo seu discurso, que é extremamente
oportuno e faz parte da ordem do dia não apenas de Minas, mas do
Brasil. V. Exa., que trouxe esse importante tema referente á
privatização de Furnas, como conhecedor daquela região, dirigente e
atuante nesses aspectos, tem de receber de nós todo o respaldo.
Mais do que isso, como tantos outros Deputados dessa região,
incluindo o Deputado Marco Régis, V. Exa. têm de liderar essa
questão. Ledo engano do Governo Federal pensar que a privatização
resolverá os problemas que temos enfrentado com relação ao
consumo de energia elétrica. Tivemos a informação de que, na
Califórnia, onde foi feito um trabalho de privatização constante, hoje
estão tendo de estocar velas e lenha em função dos apagões que
estão ocorrendo na região. O Senado americano teve de aprovar um
empréstimo de US$400.000.000,00 para socorrer o Governo da
Califórnia. Vejam como o País, infelizmente, está extremamente
equivocado nesse aspecto. Chamo a atenção para isso, não apenas
como mineiro, mas como brasileiro. Essa luta é de todos os brasileiros
que têm a consciência exata de que o poder público tem de ser o
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menor possível para ser mais eficiente, menos corrupto e para
atingir os verdadeiros reclames da população, ou seja, com relação ao
desemprego, à alimentação e à educação. Desejamos que o poder
público seja o menor possível, mas não podemos permitir que
pratiquem um ato desumano e insano. Essa privatização será um ato
de insanidade do Governo Federal. No que tange à questão da
energia elétrica, não podemos permitir a privatização de Furnas, por
ser um equivoco e um grande problema. Nós, seres humanos,
estamos pagando a conta do que temos feito ao longo dos anos, ou
seja, não tratando o nosso Planeta da forma como deveríamos, pois
nos proporciona o sustento e a alegria de viver. A privatização não
resolverá essa questão. Parabéns, ilustre Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira. Receba, mais uma vez, da Bancada do PMDB, as nossas
efusivas congratulações pelo seu pronunciamento.

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Obrigado, Deputado. As
palavras de V. Exa. vieram enriquecer meu pronunciamento.

Não há dúvida de que o Chefe do Executivo mineiro, conhecido por
suas atitudes corajosas e polêmicas, tinha razão desde o primeiro
momento em que se posicionou contra a venda de Furnas. Entende o
Dr. Itamar Franco, como entendemos nós, que existem setores
estratégicos e de fundamental importância para a vida nacional, que
não podem ser gerenciados por interesses privados. A atividade
estatal aí se faz indispensável, sob pena de a população ser
seriamente prejudicada para que se cumpram interesses mercantis e
específicos.

A administração dos recursos hídricos é função estatal e não pode
ser delegada. A água doce, neste século que se inicia, tomou-se uma
das "commodities" mais valiosas do planeta. Quem a tem - e o Brasil
tem 115 das reservas de água potável do planeta - dispõe de elemento
valioso para se impor econômica e politicamente na comunidade
internacional. Quanto aos recursos energéticos, dispensam
comentários: o homem não vive e não prospera, no mundo atual, sem
ter disponíveis as fontes de energia.

Desafortunadamente, o Governo Federal parece não entender isso.
Insiste especialmente na privatização de Furnas, chegando mesmo a
afirmar o Presidente Fernando Henrique Cardoso que é um ponto de
honra para seu Governo concluir a operação. Até que ele se parece
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com aquele rei francês que vivia o presente sem atentar para o
futuro, dizendo simplesmente: "Depois de mim, só o dilúvio'.

Só que, no nosso caso, não vamos ter dilúvio, mas seca, miséria,
estagnação econômica. Contra isso é que se insurge sempre o
Governador Itamar Franco. Agora mesmo está saindo ele em jornada
por várias regiões brasileiras, em pregação cívica contra a venda de
Furnas.

Pois, Sr. Presidente e Srs. Deputados, vamos salvar Furnas,
juntando-nos à luta empreendida por nosso Governador. Vamos
preservar as águas brasileiras, as fontes energéticas brasileiras, o
desenvolvimento brasileiro, o bem-estar e a dignidade material dos
brasileiros. E o apelo que fazemos hoje desta tribuna, pensando em
todas aquelas cidades progressistas, em todos aqueles brasileiros
patriotas do Sul de Minas, que vêm seu principal meio de vida
ameaçado pela insanidade dos que comandam o Pais. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

público que assiste aos nossos trabalhos, imprensa aqui presente, há
certos dias em que determinados assuntos sobrepujam qualquer
outro, por mais importante que possa ser.

E com esse sentimento que assomo à tribuna no dia de hoje, para
comunicar, nobres pares desta Casa, o passamento de um grande
amigo, um exemplar pai de família, um excelente filho e irmão, um
excepcional profissional.

Como tantos, lutou, amou e serviu com abnegação a corporação
policial civil até seus últimos dias, primeiramente como Escrivão de
Policia, depois como Delegado. Fez uma brilhante carreira, chegando
a Delegado-Geral de Polícia. Galgou postos inclusive no Conselho
Superior de Polícia e ultimamente chefiava o importante Instituto de
Identificação de nosso Estado.

Falo profundamente consternada, pois falo de um homem ímpar, de
uma pessoa humana conhecida na vida terrena pelo nome que muito
honrou, Dr. João Rogério de Camargos Cunha, que hoje faleceu.

O Dr. João Rogério era irmão do não menos saudoso Dr. Ronaldo
Jaques Camargos Cunha, ex-Chefe do DETRAN-MG, e deixa mãe,
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irmãos, esposa, filhos e netos.

Há poucos dias, compareci ao evento em que lhe foi entregue o
título de Cidadão Honorário de Contagem, pois era nascido em Belo
Horizonte e criado na nossa vizinha cidade. Nesse momento, pude
constatar seu imenso prestigio não só dentro da polícia, como nos
mais diversos segmentos de nossa sociedade. Solenidade bonita,
grandiosa, alegre, festiva, pois recebeu o título por unanimidade
naquela Casa Legislativa.

Assim, não me alongando mais, quero agradecer ao meu querido
Dr. João Rogério ter desfrutado do seu convívio, da sua amizade, de
seu companheirismo, de sua sensibilidade humana A sua luz para
sempre brilhará, e será sempre lembrado por todos por sua vida
simples, produtiva, honesta e exemplar.

Foste grande, e agora, diante do inacreditável acontecimento,
desejo-te um descanso em paz. A Policia Civil está de luto.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público que
assiste a esta reunião, quero neste momento fazer referência ao
projeto de lei que extingue o Fundo SOMMA, o qual está sobrestando
a pauta desta Casa.

De autoria do Governo do Estado, esse projeto, em sua forma
origina!, buscava tão-somente acabar com o citado Fundo,
transferindo seus recursos para o Tesouro Estadual. Posteriormente,
por meio de sucessivos substitutivos que foram apresentados, houve
a inclusão dos Fundos PROSAM, FESB e FUNDEURB, por
guardarem relação com o projeto.

E indiscutível, à luz das disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal, a impossibilidade da manutenção do Fundo SOMMA tal como
existia, ou seja, como agente de financiamento de obras de

:	saneamento básico e infra-estrutura urbana para os municípios
mineiros.

O SOMMA, no entanto, não deve ser discutido apenas enquanto um
fundo, uma pessoa contábil destinada a viabilizar investimentos
públicos, O SOMMA deve ser debatido na condição de programa
governamental, enquanto agente de uma política pública eficaz na
área de saneamento e infra-estrutura urbana.

E importante salientar que, tomando rumo diverso da proposta
original apresentada pelo Governo, esta Casa procurou aprimorar o
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projeto, resguardando os interesses dos municípios envolvidos e
mantendo o SOMMA enquanto instrumento para o desenvolvimento
de uma política pública eficiente de saneamento e infra-estrutura
urbana.

Mesmo reconhecendo que, na execução do programa, pode ter
havido irregularidades e que a fiscalização, muitas vezes, foi precária,
o que está sendo apurado por uma CPI nesta Casa, devemos
salientar que o SOMMA tem sido nos últimos anos uma das principais
iniciativas do Governo Estadual na esfera das políticas públicas de
atendimento aos municípios.

Trata-se de um programa que trabalha com significativa quantidade
de recursos, levando aos municípios, a partir de projetos técnicos
previamente aprovados, obras que de outra maneira não poderiam
estar sendo empreendidas. A Bancada do PSB entende que um
programa desse porte não pode ser simplesmente extinto. Compete-
nos, portanto, encontrar uma proposta que solucione de forma
satisfatória o problema de atendimento à lei e de manutenção dos
programas cujos fundos de financiamento estarão sendo extintos.

E correta a linha que vem sendo seguida pelas diversas
intervenções realizadas sobre o projeto em debate, passando o papel
dos fundos extintos para o BDMG, instituição financeira estatal apta
ao cumprimento desse papel, nos termos do art. 35, § 1 0 , da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Há, porém, uma divergência importante
entre a posição da base governista, consubstanciada no Substitutivo
n° 7, do Deputado Antônio Andrade, e as propostas das bancadas da
Oposição e a crítica do PT. O pomo de discórdia é o destino dos
recursos dos citados fundos. Pretende a Oposição que os recursos
sejam imediatamente repassados ao BDMG, como forma de garantia
da continuação dos respectivos programas.

Em que pese à fundamentação dos oposicionistas, a Bancada do
PSB considerou mais adequada a aprovação do projeto nos moldes
propostos pela Liderança do Governo, entendendo, aliás, que não são
as propostas assim tão distantes uma da outra. Ressaltamos,
inicialmente, que a proposta atende às necessidades de permanência
dos programas de saneamento e incorpora critérios de fiscalização e
controle deles. Caminha-se visando a atender aos interesses
municipais e a fortalecer o papel institucional do BDMG.
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Mencione-se que existe uma parcela a ser liberada pelo BIRIJ,
no valor de US20.000.000,00. Trata-se de um valor expressivo, mais
de R$40.000.000,00, e o BIRD aguarda uma definição para realizar,
ou não, esse repasse. Esta Casa é responsável pela liberação desses
recursos, e a Bancada do PSB considera que já é momento de
votarmos essa matéria, a fim de que não prejudiquemos a percepção
dessa parcela e seu repasse aos municípios. Afinal de contas, é esta
a preocupação demonstrada tanto pelo Governo quanto pela
Oposição: a preservação do programa.

Pois bem, extinto o Fundo SOMMA, será o Estado de Minas Gerais
obrigado a arcar com os débitos com o BIRD. É importante que o
Estado possua meios para fazê-lo, sob pena de ficar novamente
onerado. Passado todo o recurso para o BDMG, ficará o Estado, ainda
assim, com a responsabilidade de pagá-lo. Cremos que o governo,
que, até o momento, honrou seus compromissos, não se esquivará de
quitar esses débitos. E nem seria justo retirar do Estado os meios de
pagamento dessa divida.

Note-se, aliás, que a transferência imediata desses recursos para o
BDMG acarretaria irremediável transtorno para os contratos em vigor
e os já autorizados, implicando nova autorização do Banco Central,
aprovação no Senado da República, aditamento dos contratos e
renovação de garantias. É injustificável, pois que só produziria
demora, transtornos e riscos, sem nenhum efeito prático positivo.

Esses fundos possuíam, em dezembro de 2000, um valor
patrimonial de R$548.000.000,00, havendo uma disponibilidade de
caixa superior a R$200.000.000,00, dos quais R$154.000.000,00 do
SOMMA. Trata-se de um montante elevado, contudo compatível com
os valores a serem despendidos para cumprimento de contratos e
convênios já assinados, ou autorizados, com Prefeituras e com a
COPASA, bem como para o cumprimento das obrigações contratuais.

; A destinação de recursos para o Tesouro Estadual, por essa ótica,
está correta, não se sustentando a crítica segundo a qual esses
recursos, uma vez no Tesouro, teriam outro destino.

Acreditamos que, como fez até o momento, o atual Governo
permanecerá cumprindo os compromissos do Estado, e, sob esse
foco, é recomendável que lhe proporcionemos instrumentos para
tanto, especialmente em casos como o presente, já que sabemos que,
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se utilizarmos todo o recurso para aumento de capital do BDMG,
não restarão recursos para que o Governo pague ao BIRD. Se ao
Tesouro Estadual cabe o pagamento ao BIRD, também a ele devem
ser remetidos os recursos dos fundos extintos, no tocante a esses
pagamentos.

Repetimos que, embora tenhamos uma relação de independência
ante o Governo, procuramos ser responsáveis, justos e coerentes,
sobrepondo o interesse público á disputa política Assim, fazendo uma
avaliação critica da questão, a Bancada do PSB, que temos a honra
de liderar, votará porque, extinguindo-se o Fundo SOMMA e os
demais, sejam mantidos os programas a eles referentes, introduzindo-
se mecanismos de fiscalização e controle e destinando-se seus
recursos parte para conta vinculada ao desenvolvimento dos atuais
contratos e dos já autorizados, parte para que o Governo Estadual
possa arcar com as despesas decorrentes dos contratos firmados com
o BIRD e parte para o BDMG, que será o agente financeiro e gestor
desses programas, na forma de aumento de capital, incluindo as
próximas parcelas do BIRD e os retornos dos municípios

A Bancada do PSB percebe que a proposta do Governo avançou
muito e que o debate que ainda se trava em torno do projeto já se
esgotou, cumprindo a este parlamento realizar seu papel de produção
legislativa. O desafio de alcançarmos uma administração pública
eficiente, dotada de formas de controle social e preservação do
interesse público é tema permanente na agenda do PSB.

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Estou acompanhando
com bastante interesse e atenção o pronunciamento de V. Exa., a
quem parabenizo, mas ouso dizer que é preciso que esta Casa, por
intermédio até de V. Exa., tenha ação mais eficaz junto ao Governo, a
fim de fiscalizar o que aconteceu com o Projeto SOMMA no Governo
passado. Especialmente na região do Triângulo Mineiro, onde esse
programa foi usado especificamente para campanhas eleitorais,
desvirtuando totalmente o projeto. Duvido muito que haja algum órgão
estadual competente para julgar e aprovar os gastos feitos com o
Projeto SOMMA na minha região e em diversas cidades cujos nomes
posso citar depois, se for o caso.

Foi um ato absolutamente ilegal, irregular, porque os recursos foram
usados para campanhas eleitorais, dai por que antecipo o meu voto
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favorável à extinção do Projeto SOMMA. Deve ser extinto, para
não servir mais de sustentáculo para campanhas eleitorais escusas,
como aconteceu no Governo passado.

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço o aparte do Deputado
Geraldo Rezende. Concluindo, reiteramos que a Bancada do PSB,
refletindo os nossos debates internos, votará pela permanência dos
programas relativos aos fundos extintos, de forma perene e
abrangente, remetendo-se seus recursos ao BDMG e ao Tesouro
Estadual, da forma mais adequada à consecução de seus objetivos.
Muito obrigada.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa,
• Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupei

esta tribuna por várias vezes para falar sobre a corrupção no
Município de Ribeirão das Neves. Entre os episódios recentes citamos
as fugas negociadas da penitenciária. O município foi noticia em todo
o Brasil, como palco de corrupção, pois houve uma intermediação
negociada pelo Juiz local, que suspendeu, por alguns dias, o mandato
do ex-Prefeito, como uma forma de tapar aquilo que, durante quatro
anos ou mais, o Judiciário de Ribeirão das Neves não via. Fomos,
então, procurar entender por que a justiça ali instalada em 1989
jamais funcionou. Um dos Juizes, no passado - e raros foram os não
corruptos que passaram pela cidade -, quase há 20 anos, havia sido
advogado de um dos crimes mais hediondos acontecidos no
município. Posteriormente, já como Juiz, determinou o arquivamento
do processo.

O passado da justiça em Ribeirão das Neves envolve somente
corrupção, nada de bom. Somente os processos das pessoas
humildes, que não têm condições de se defender, são julgados. Os
Promotores vendem as denúncias, porque as engavetam ao
recebêrem-nas. O Juiz, não há muito tempo, teve sob sua tutela o
próprio irmão, que cumpriu pena por tráfico de drogas na Penitenciária

ji Dutra Ladeira. Deveria ter se dado por suspeito, renunciado ao cargo,
saído da cidade, feito qualquer coisa, mas seu irmão, condenado por
tráfico de drogas, jamais poderia ter cumprido pena no município.

Ele e os Promotores formam um elo perfeito da corrupção que
campeia há muitos anos na cidade. Recentemente, a Prefeitura

;	determinou a volta do hospital municipal de Ribeirão das Neves, o
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Hospital São Judas Tadeu, que foi passado à iniciativa privada de
forma não clara, escusa, corrupta, para os próprios familiares do ex-
Prefeito e que virou um antro. Outro dia mesmo conversava com um
Deputado de Pedro Leopoldo, nesta Casa, o Deputado Marcelo, e
falávamos sobre a fundação que tomou conta do hospital durante
esses últimos quatros anos. Essa Fundação Pró-Saúde pega o
dinheiro do SUS de Ribeirão das Neves e atende nos Municípios de
Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Esmeraldas, São José da Lapa,
com recursos do SUS e do povo de Ribeirão das Neves, recursos
esses claramente desviados, como está sendo comprovado pela CPI
instalada na Câmara Municipal. E estamos apresentando um
requerimento para que haja audiência conjunta com a CPI que
averigua os desvios do SUS. Mas, nesta retomada do hospital, não é
que o Juiz daquela cidade deu liminar devolvendo o hospital para essa
fundação corrupta, formada por uma quadrilha de pessoas que jamais
quiseram o beneficio da cidade. São médicos, ladrões, pessoas sem o
mínimo escrúpulo que fraudaram de todas as formas e arranjaram um
jeito de ter benefício para se locupletarem. Isso, nas barbas da justiça.
Quando fui relator do processo de reforma do Judiciário fiz o pedido
para que Santa Luzia, porque são cidades do mesmo porte, que têm a
mesma distância do centro de Belo Horizonte, fosse transformada em
comarca especial, para que para lá deixassem de ir Juizes
apadrinhados por Desembargadores também corruptos, que
participam da venda de sentenças, que vendem jurisprudência e que
vendem "sacanagem" neste Estado. No entanto, manobra do
Judiciário fez com que voltasse a cidade de Ribeirão das Neves para
1a Intrância. Por que uma cidade do porte de Santa Luzia é comarca
especial? Por que uma cidade com maior população, com mais
problemas carcerários, penitenciários, como é o caso de Ribeirão das
Neves, permanece uma categoria abaixo? Para que os apadrinhados,
safados, corruptos, presenteados por Juizes e Desembargadores,
continuem atuando na podridão daquela cidade, ou produzindo a
podridão naquela cidade, como produzem hoje os dois Promotores
que lá existem e o Juiz corrupto, ladrão, safado e pilantra que
comanda o Judiciário naquela cidade. E de envergonhar a Nação o
que se faz. Hoje, está a cidade de Ribeirão das Neves refém da
penitenciária novamente e de fugitivos. Nunca houve denúncia de um
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Promotor desses, e nunca houve intervenção desse Juiz safado,
corrupto, ladrão, vagabundo, protetor de traficante, que está no seio
da sua própria família, juntamente com Promotores e ex-policiais e
comandantes e ex-delegados dessa cidade, os quais, a nosso pedido,
foram "limpados" de lá, tirados quase á força. Era uma verdadeira
quadrilha formada pelo Judiciário, pela Policia Militar e pela Policia
Civil.

Sr. Presidente, solicito, a partir das minhas denúncias, que sejam
tomadas providências para que Neves fique livre da podridão
definitivamente lá instalada, principalmente com a proteção do
Judiciário.

Estou denunciando ao Tribunal e tenho todas as provas que me
solicitarem. Abro mão da minha imunidade parlamentar para poder
mostrar a corrupção que existe no Judiciário de Ribeirão das Neves,
apoiada pelo Presidente e por Desembargadores do Tribunal de
Justiça do Estado.

O Deputado Luiz Menezes (em aparte) - Nobre Deputado Irani
Barbosa, bato palmas de contentamento pela sua coragem de
denunciar tanta corrupção. E preciso ter coragem para dizer todas
essas verdades que V Exa. está denunciando. Parabéns, Deputado.

O Deputado Irani Barbosa* - Muito obrigado. Ribeirão das Neves
hoje está sob a tutela de bandidos e novamente se encontra refém de
rebeliões e de traficantes que estão protegidos pelo Juiz da cidade e
pelos Promotores. O povo ainda vai fazer justiça com as próprias
mãos. Se Deus quiser, o povo vai parar de esfaquear o seu vizinho,
na favela, e vai começar a virar a vista para esses Juízes vagabundos
e vendedores de sentenças e para esses Promotores canalhas que
passam por um concurso e ficam a vida toda vendendo facilidades
depois de promover as dificuldades - como vimos no caso dos caça-
níqueis em Minas Gerais, em que solicitei a abertura de uma CPI, que
ainda se encontra paralisada na Casa, mas que ainda vai vir à tona
para sabermos o que acontece nos cafundós de Minas Gerais com
essa parte podre da justiça do Estado.

O meu mandato e o dos demais, se fizermos alguma coisa de
errado, de quatro em quatro anos nos colocamos à prova perante a
população, que nos julga. Os Juízes e Promotores, depois de fazerem
um concurso, adquirem a vitaliciedade, que garante somente o
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emprego, mas não garante a honradez de uma parcela, a desses
vagabundos que vendem sentenças. Quero ser interpelado pelo
Judiciário de Minas Gerais, porque ai, sim, vamos mostrar a corrupção
dessa banda podre da nossa justiça e das nossas promotorias.
Infelizmente, é nossa responsabilidade. Não é necessário coragem
para isso, é preciso dever cívico para vir aqui e enfrentar essa
bandalha que se esconde atrás de concurso e de corporativismo
podre na nossa cidade.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado lrani
Barbosa, estou ouvindo e refletindo sobre o sério assunto que V. Exa.
traz a essa tribuna. Não contestando o seu pronunciamento, como
advogado atuante, que sempre fui, na região sul-mineira, gostaria de
deixar expresso, acima de tudo, o respeito pela magistratura e
também pelo Ministério Público. Estou ouvindo o pronunciamento de
V. Exa., em que fala especificamente de Ribeirão das Neves. Mas,
Deputado lrani Barbosa, vejo uma situação de duas mãos. Temos,
sim, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, na magistratura
mineira homens de valor, de representatividade, de denodo, que,
acima de tudo, dignificam a magistratura de Minas Gerais. Assim, não
concordo que V. Exa. generalize da forma como fez com relação à
magistratura mineira e ao Ministério Público. Temos o nosso
Procurador-Geral, Dr. Nedens Ulisses Freire, recentemente nomeado,
homem sério, correto e que tem dado testemunho, acima de tudo, de
grande responsabilidade à frente do Ministério Público. Quero também
testemunhar o trabalho sério que o Presidente Leilis Santiago tem
desenvolvido em prol da magistratura. Gostaria que V. Exa. não
generalizasse.

O Deputado lrani Barbosa - Mas não generalizei. Só falei da banda
podre.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Temos, sim, grandes
personagens no mundo jurídico que defendem os direitos do povo
mineiro.

O Deputado lrani Barbosa - Isso é obrigação, ganham para isso e
muito bem. E têm vitaliciedade.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Defendem, sim, mas
temos o caso especifico de Ribeirão das Neves.

0 Deputado Irani Barbosa* - Estou falando exatamente da banda
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podre, protegida por essa banda que se diz honesta e honrada,

• mas não tem coragem de trazer a público as mazelas do seu próprio
Poder. Se não coloca as mazelas do seu próprio Poder à mostra, é.
também, em grande parte, podre. Não se calam denúncias; não
devemos nos fazer de mortos perto de denúncias tão graves e de
coisas que acontecem em Minas Gerais. O Tribunal tem feito silêncio
em cima de tudo. O Tribunal de Minas Gerais está ficando como o do
Rio de Janeiro, onde se compra a sentença que se quer, dependendo
somente do preço e da hora.

A corrupção do Juiz vira jurisprudência. Somos provados de quatro
em quatro anos. Eles, quando se envolvem com corrupção, ficam
caladinhos e vão se aposentar escondidinhos nos porões da podridão
da magistratura. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Questão de Ordem
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, não temos um mínimo

de Deputados presentes em Plenário para dar prosseguimento à
reunião. Solicito que a encerre.

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.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Avila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam á chamada 29 Deputados, que,

somados aos 4 em reunião nas comissões, perfazem o total de 33
presentes. Há, portanto, quórum para a continuação dos trabalhos.

2a Parte (Ordem do Dia)
Fase

Abertura de inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a

Presidência passa à 21 Parte da reunião, com a 1 1 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as 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
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comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões do
Trabalho - aprovação, na 54 1 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei
n os 1.167 e 127512000, do Deputado Fábio Avelar; 1.18812000, do
Deputado Geraldo Rezende; 1.22112000, do Deputado Wanderly
Ávila; 1.25312000, do Deputado Marco Régis; e 1.25612000, do
Deputado Ivair Nogueira; e dos Requerimentos n°s 1.96612001, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e 2.00412001, do Deputado Wanderley
Ávila; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 55a Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.982 a 1.98712001, do Deputado
Ambrósio Pinto (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 Arlen Santiago, em que solicita retirada de tramitação do
Requerimento n° 2.02512001; Dalmo Ribeiro Silva (2), em que solicita
a retirada de tramitação dos Projetos de Lei n°s 1.014 e 1.01612000; e
Maria Olivia, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei
n° 1.03812000 (- Arquivem-se o requerimento e os projetos.); nos
termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Agostinho Silveira, em que solicita seja
o Projeto de Lei n° 1.17612000 encaminhado á comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir seu parecer; e Eduardo Brandão, em que solicita
seja o Projeto de Lei n° 1.22512000 encaminhado à comissão seguinte
a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir seu parecer; e, nos termos do inciso VII do art. 232,
c/c o art. 141, do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados
Bilac Pinto, em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de
Lei n° 324199, uma vez que a Comissão de Fiscalização Financeira
perdeu o prazo para emitir seu parecer; e João Leite, em que solicita a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 640199, uma vez que a
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu
parecer.

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 verificação de quórum.

0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam á chamada 32 Deputados, que,

somados aos 4 em reunião nas comissões, perfazem o total de 36
presentes. Há, portanto, quórum para a continuação dos trabalhos.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião Costa, 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 Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Deputados da Mesa,
demais Deputados em Plenário, senhores da imprensa, senhores que
nos honram nas galerias desta Casa e mineiros que nos vêem pela
TV Assembléia, venho a esta tribuna, com a aquiescência de V. Exa.,
nos termos do art. 70 do Regimento Interno, para, em 15 minutos,
procurar sintetizar meu pensamento, as circunstâncias e os fatos
relativos ao episódio ocorrido ontem à noite neste Plenário, do qual
foram protagonistas V. Exa. e um dos mais respeitados parlamentares
que já conheci em minha vida pública, cuja presença em meu partido
muito me honra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. Estou
convencido de que o fato ocorrido ontem à noite nos trouxe, em um
primeiro momento, profunda angústia - e tenho certeza de que assim
também a V. Exa., pessoa equilibrada que é -, mas servirá de lição a
todos nós, para que, a partir de agora, tenhamos equilíbrio na hora de
tomar decisões.

Quero ressaltar ainda que, nestas circunstâncias, seria natural - e é
até comum - que trouxesse um discurso escrito, para tão-somente
fazer sua leitura. Todavia, se assim agisse, o telespectador ficaria em
dúvida sobre de onde estaria vindo o sentimento externado nas
palavras: do orador na tribuna ou de quem lhe elaborou o discurso?
Portanto, Presidente, com o consentimento de V. Exa. e dos
parlamentares em Plenário, falo de forma improvisada, mas
concatenada e consciente de que não posso permitir que a emoção
vença a razão, porque, se assim proceder, estarei incorrendo nas
mesmas falhas e equívocos que nortearam o embate de ontem.

Portanto, quero ressaltar aqui que não basta ser; é preciso que a
pessoa tenha, como tem o Deputado Sebastião Navarro Vieira, uma
folha de serviços prestados ao Estado de Minas Gerais e á sua
querida terra natal, Poços de Caldas, onde, Prefeito que foi, é
considerado, ainda hoje, alguns anos após encerrar o mandato, o
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maior dirigente municipal que a cidade já teve. Esse fato não é
comprovado apenas na emoção do companheiro de partido, mas
também nos sucessivos resultados eleitorais por ele obtidos naquela
progressista cidade de Minas Gerais.

Outra questão e outro fato relevante: o Deputado Sebastião Navarro
Vieira, descendente de uma das maiores e mais tradicionais famílias
da política mineira, nunca se gabou disso, nunca se valeu dessa
circunstância. Pelo contrário, de forma humilde e serena, procurou
construir o seu próprio "status". Como se diz na Sociologia, existem
pessoas que têm o "status' t atribuído, aqueles que nunca fizeram por
merecer e recebem; e outros que têm o "status" adquirido, aqueles
que o adquirem com o trabalho, com a palavra, com dedicação,
honradez e virtudes inequívocas, como o ilustre Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Tenho certeza, ontem à noite e hoje, estaria
preocupado e se perguntando: "Quando é que mandei quando não
devia mandar?". Tenho a certeza de que posso afiançar que, sempre
discreto, mesmo quando detém o poder - como quando exerceu entre
nós, seus companheiros de bancada, a Liderança, por algum tempo e
até por muito tempo -, nunca impõe seu ponto de vista. Como Líder,
mantinha a serenidade. Colocava o seu posicionamento diante dos
fatos e da matéria, mas deixava que cada um de nós, da bancada, por
mais humilde que fosse, externasse o seu ponto de vista. Então,
transformava-se, a partir dali, no porta-voz da maioria, sem impor,
sequer, o seu ponto de vista, uma das grandes virtudes que fazem
dele não só um grande parlamentar, um grande ser humano, mas,
sobretudo, um exemplo de como se exerce liderança.

Quando passou pela Mesa desta Casa, ao lado de V. Exa., Sr.
Presidente - pessoa também muito equilibrada -, ambos exerceram o
mandato aqui, numa mesma Mesa diretora, e sempre mantiveram a
altivez e o limite para dirigir os trabalhos e o destino desta Casa,
sempre respeitando a individualidade e a personalidade de cada um
dos parlamentares. Por essa razão é que me sinto neste momento no
dever de vir, de público, reconhecer - e tenho certeza, já disse isso
para a imprensa - que o episódio de ontem à noite não envolve a
pessoa do Deputado Antônio Júlio nem, tampouco, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira. O que houve foi um sentimento movido
pelos ânimos acirrados de um debate continuado, em que o cansaço e
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as pressões acabam levando pessoas de equilíbrio, como V. Exa.
e o Deputado Sebastião Navarro Vieira, ao ponto do desentendimento
público. O meu companheiro de partido, na busca do cumprimento
regimental; e V. Exa., na defesa intransigente do ponto de vista que
adotou.

Assim sendo, como disse e repito, farei isso não apenas como
companheiro de partido, mas quero ter o prazer também de fazer o
mesmo quando houver qualquer interpretação, como ocorreu ontem,
que resulte num entrave entre duas pessoas que merecem de todos
nós o maior respeito e profunda admiração.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Agradeço o aparte. Quero
também me solidarizar com a manifestação de V. Exa. e dizer que
temos pela pessoa do Deputado Sebastião Navarro Vieira toda a
consideração, todo o respeito e, mais do que isso, admiração pelo
parlamentar que é. Atribuímos esse episódio a um constrangimento, a
um "stress", devido a uma vontade de servir ao povo. Tenho a certeza
de que essa vontade parte de todos os lados, até de nosso
Presidente, Deputado Antônio Júlio, mas quero evidenciar que o
Regimento Interno é a questão maior. O Deputado Sebastião Navarro
Vieira, pessoa que trabalhou muito na comissão que modificou o
nosso Regimento Interno, evidentemente não pode aceitar que ele
seja modificado; portanto a sua reação veio muito nesse sentimento
de preservar o Regimento Interno.

E mais do que preservar o Regimento Interno é preservar a
independência do Poder Legislativo. Tenho a certeza absoluta de que
o Deputado Antônio Júlio caminhará no sentido de torná-lo cada vez
mais independente. Precisamos e queremos votar matérias como O

projeto que trata da extinção do SOMMA. O Deputado Kemil Kumaira,
ontem, foi muito feliz em seu pronunciamento. O Deputado Antônio
Júlio é o Presidente deste Poder. O Líder do Governo lidera a
Situação. Portanto, precisam avançar as negociações entre quem faz
oposição e quem defende as propostas do Governo. Os dois lados
querem o melhor. No entanto, passar por cima da Oposição não é
democrático, não será bom para o povo.

Acredito na boa-vontade e na consciência de todos, a fim de
mantermos o Fundo SOMMA I como quer a comunidade mineira.
Acredito que o Governo, por meio de sua bancada de sustentação,
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possa compreender que a Oposição deseja isso. O Deputado
Sebastião Navarro Vieira com certeza teve a intenção de fazer o
melhor para o povo. Doravante, respeitaremos mais as posições de
ambos os lados. Parabéns por sua fala, Deputado Sebastião Costa-

0 Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Sebastião Costa. Em alguns momentos, o Regimento Interno dá a
oportunidade de ser interpretado de determinada forma, e, em outros,
de forma diferente.

Ontem, o Presidente desta Casa agiu com sabedoria, usando essa
prerrogativa que lhe é conferida pelo Regimento Interno. Por outro
lado, o Presidente de uma Casa importante como essa deve ter
prudência, tranqüilidade e serenidade, principalmente diante das
adversidades e obstáculos aqui encontrados. Foi extremamente infeliz
e indelicado para com um homem brilhante, que faz parte da história
de Minas Gerais, seja como Deputado Federal, seja como Prefeito,
seja como Deputado Estadual. Apesar de ser um modesto aliado do
Governador Itamar Franco, devo reconhecer a indelicadeza do
Presidente para com o Deputado Sebastião Navarro Vieira, conhecido
de todos os parlamentares e funcionários, que o têm como um
exemplar homem público, leal, correto, honesto, mineiro da gema, que
jamais utilizou o seu prestigio e a sua credibilidade para manipular os
destinos da Casa a fim de angariar beneficio próprio. Pelo contrário, é
um servidor incansável a favor dos colegas, da Assembléia e do
Estado.

Tenho a certeza de que não houve maldade por parte de nosso
Presidente, mas falta de experiência e vivência, que somente um
cargo como esse lhe conferirá. Talvez por esse motivo tenha cometido
esse grande deslize, essa tolice, essa heresia para com o Deputado
Sebastião Navarro Vieira.

E o Deputado Sebastião Navarro Vieira, tenho a certeza de que,
com o acúmulo de sua experiência, de sofrimento, não vai entender
isso como maldade e vai, com a mesma grandeza, se sobrepor ao
deslize do Presidente da Casa.

Quero me aliar ás palavras do Deputado Sebastião Costa, às
palavras do Deputado Paulo Piau, porque tenho a certeza de que
todos aqui têm o Deputado Sebastião Costa como um exemplo a ser
seguido por todos nós. Muito obrigado.
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O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Entendendo que outros

Deputados também querem se manifestar, em nome da Liderança do
PSDB, manifestamos a nossa solidariedade ao amigo, companheiro e
exemplo de Deputado nesta Casa Sebastião Navarro Vieira e
deixamos registrada a infelicidade das palavras do Presidente, que só
podemos atribuir a um momento de descontrole emocional. Isso não
corresponde à verdade, e o nosso respeito pelo Deputado Sebastião
Navarro Vieira aumenta cada dia mais. Muito obrigado.

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Ilustre Deputado
Sebastião Costa, Líder do PFL nesta Casa, gostaria de me manifestar,
primeiramente para lamentar o que ocorreu aqui ontem à noite,
quando o nosso companheiro, Deputado Sebastião Navarro Vieira
teve a sua fala cortada dos microfones quando exercia seu legítimo
direito de atuar num processo de obstrução.

Mas também gostaria de me colocar na posição de ex-Presidente
para dizer que não é fácil, como parece para muitos, dirigir os
trabalhos, quando, de um lado, a Oposição, acirradamente, impede
que a votação seja levada a efeito e, de outro, há a pressão daqueles
que representam o Governo no parlamento. Por isso quero hipotecar a
minha solidariedade ao Presidente Antônio Júlio, para dizer que
conheço como está se sentindo nesta reunião de hoje, em que o
Deputado Sebastião Navarro Vieira está sendo o que recebe o
conforto do que ocorreu aqui ontem. Mas, por outro lado, temos que
elogiar a conduta do Presidente Antônio Júlio, porque foi eleito, foi
escolhido Presidente e há pouco tempo ocupa a cadeira da
Presidência. E, como é natural, ainda não tem o domínio total de um
processo de obstrução como esse. Quero, por isso mesmo, pedir aos
nobres Deputados, quer sejam da Situação, quer sejam da Oposição,
ao Presidente Antônio Júlio e ao Deputado Sebastião Navarro Vieira

	

t	para passarem uma borracha nesse lamentável incidente. Vamos

	

'	trabalhar por Minas Gerais, debater as grandes questões mineiras.
Estamos vendo um Estado totalmente abandonado, ilustre

Deputado. Ainda agora estou vindo de uma reunião da Comissão de
Agropecuária, quando vi Deputados do Governo lamentando os

	

j	prejuízos que o Governo mineiro está causando aos produtores pela

	

.s	sua total omissão no debate sobre o desenvolvimento econômico
principalmente nessa área. Por isso, acho que agora é o momento de
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unirmos nossas forças, puxando todas as cordas para o mesmo
lado, para que Minas seja colocada em primeiro lugar, e não a serviço
de candidaturas que ainda se encontram muito longe de atingir os
seus objetivos.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Sebastião
Costa. Quero me manifestar na mesma linha de V. Exa. para falar do
reconhecimento que tenho em relação ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira, um Líder, um homem gentil, homem do parlamento e
do diálogo, reconhecido por todos como alguém que merece todo o
respeito. Tenho tido a oportunidade de conviver com o Deputado
nessa oposição que estamos realizando. Temos visto não apenas o
seu trabalho de obstrução na Oposição, mas também a sua procura
incansável pelo bem do Estado de Minas Gerais. Reconhecemos que
o Deputado representa tudo isso.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, com outros Deputados,
ajudou a formular esse Regimento. Gostaria de deixar, também,
registrado o meu reconhecimento pelo trabalho desse grande
Deputado e do Dr. Paulo Navarro, funcionário da Assembléia
Legislativa, que emprestou a sua inteligência, o seu esforço e o seu
trabalho durante muitos anos á Assembléia e continua trabalhando e
contribuindo na Oposição, não para destruir, mas para construir, que é
o que temos sempre procurado fazer.

Quero lamentar o episódio de ontem, à noite. Tenho pelo Deputado
Antônio Júlio o maior respeito, homem combativo. No entanto,
lamento a força usada, com a retirada da voz de um Deputado que
representa o povo de Minas Gerais. Trata-se de uma medida
excessiva a maneira como o Presidente se dirigiu ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira. Coloquei-me em seu lugar. Sou Deputado,
como todos os outros, e é inaceitável para nós, que representamos o
povo de Minas Gerais, esse tratamento.

Espero que tudo seja analisado e reconsiderado para o bem do
parlamento de Minas Gerais. Fatos como esse aconteceram, também,
com o Deputado Miguel Martini, quando foi acusado pelo Presidente
de estar aparecendo para a imprensa. Isso é inaceitável, porque o
trabalho do Deputado não pode ser confundido dessa maneira. As
lutas dos Deputados Miguel Martini e Sebastião Navarro Vieira não
podem ser comprometidas por sentimentos, que, às vezes, até
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entendemos, a ânsia do Presidente pela votação, mas, muitas
vezes, o trabalho do parlamentar é impedir a votação, na busca do
consenso e da melhoria dos projetos.

E esse o trabalho da Oposição neste momento. Parabéns, Deputado
Sebastião Costa, por ocupar a tribuna para lembrar a situação, para,
juntos, fazermos homenagem ao Deputado Sebastião Navarro Vieira.
Obrigado.

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço ao Deputado João Leite.
Deputado Kemil Kumaira, em nenhum momento, vimos a esta tribuna
para tirar a autoridade do Presidente da Casa; pelo contrário, a
pessoa não se impõe como líder mandando, mas exercendo a
liderança. E, por essa razão, posso adiantar que os Deputados
Antônio Júlio e Sebastião Navarro Vieira têm uma coisa em comum. O
Deputado Antônio Júlio externa o pensamento sem rodeios. O
Deputado Sebastião Navarro Vieira também: quando tem de colocar
suas questões, faz isso de forma tranqüila, sem coisas paralelas, de
frente, colocando o seu ponto de vista sempre com a delicadeza e a
educação que devem nortear o comportamento de uma pessoa
civilizada.

O Deputado Wanderley Ávila (em aparte) - Deputado Sebastião
Costa, concordamos com V. Exa. e com todos os oradores que nos
antecederam. Se pudermos trazer do abstrato para o concreto a
palavra amor, tolerância, solidariedade, companheirismo,
encontraremos tudo isso no Deputado Sebastião Navarro Vieira. Mas
vamos encontrar, também, como V. Exa. disse, no Deputado Antônio
Júlio. Existe um empate, porque o Deputado Antônio Júlio - todos

" sabemos disso e, exatamente por isso, nós o escolhemos para
Presidente - é tudo isso que foi dito agora. Associo-me às palavras de
V. Exa.

Gostaria que encerrássemos esse assunto. Ontem, ao terminar a
reunião, conversávamos, eu, os Deputados Antônio Júlio, Alberto
Pinto Coelho e Paulo Pettersen. Naquela oportunidade, o Deputado
Antônio Júlio nos falava sobre o aprendizado que é a Casa, que é
sentar na cadeira de Presidente. Falava da sua infelicidade ao
interpretar corretamente o Regimento. Faço, agora, essas as palavras
do Presidente Antônio Júlio, como se estivesse se manifestando.
Reconheceu essa infelicidade. Talvez, neste momento, já tenha se
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encontrado com o Deputado Sebastião Navarro Vieira.

O Deputado Kemil Kumaira foi muito feliz ao se expressar como
decano da Casa, como ex-Presidente. Quem ali já sentou sabe que
não é fácil. Tive oportunidade de participar de muitos embates como
Presidente na legislatura passada. Tenho certeza de que toda a Casa
e todos os companheiros reconhecem Antônio Júlio como a liderança
maior que temos, da mesma forma que reconhecem o Deputado
Sebastião Navarro Vieira.

Queremos, neste momento, um entendimento entre as duas
lideranças, para que possamos votar. Que essa página passada fique,
para nós, como ensinamento e possamos fazer do limão uma
limonada-

0 Deputado Sebastião Costa - Agradeço ao Deputado Wanderley
Avila pela intervenção.

Repito, já que o Sr. Presidente me autorizou: estendi um pouco
mais, Deputado Wanderley Ávila, com o consentimento do Sr.
Presidente. Caso contrário, teria sintetizado o meu pensamento nos
15 minutos iniciais que me foram concedidos.

Quero ressaltar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que, de acordo
com nossa formação e a do Deputado Sebastião Navarro Vieira, não
julgamos um homem por um ato isolado, mas pelo conjunto de
virtudes que norteiam sua trajetória e vida.

Estamos externando nosso sentimento de tristeza pelo ocorrido
ontem, sem o objetivo de multiplicar o fato, já que tiramos
imediatamente os fatos lamentáveis da memória. Com certeza, o fato
de ontem será retirado de nossa memória, todavia fica uma lição: a
busca permanente do cumprimento da ordem, da lei e do Regimento
Interno justifica, por si só, a existência do Poder, da instituição e dos
homens.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João

Leite, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno
para, nos termos de seu § 1 1, transferi-Ia ao Deputado Emiano
Batista. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste
preâmbulo, pedindo desculpas ao Deputado Wanderley Ávila, que
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pediu que o assunto se encerre, abro espaço, para também
lamentar o episódio ocorrido ontem: o entrevero entre dois
parlamentares, brilhantes homens públicos. Falar de Sebastião
Navarro Vieira e Antônio Júlio é fazer a apologia da serenidade, da
competência e da eqüidade, mas os impasses ocorridos durante este
ano, com a atitude precipitada de um Governador que pediu regime de
urgência para um projeto que jamais poderia ter sido trabalhado dessa
maneira, interceptando toda a pauta de vetos que precisam ser
analisados, exacerbou os ânimos não apenas dos parlamentares, mas
também, e principalmente, da Presidência.

Peço ao Deputado Antônio Júlio que, a partir de agora, exercite a
função que lhe é devida nesta Casa: a de magistrado, deixando as
pugnas para as Lideranças dos partidos, principalmente a da Maioria
e a da Minoria. V. Exa. sempre foi um homem sereno, mas parece
que, lamentavelmente, esta Casa foi acometida com a "síndrome do
Palácio da Liberdade": a síndrome da prepotência, do desrespeito
pelo Poder, dos maus tratos feitos aos parlamentares, dos
achincalhes de um Secretário que deixa entender, ferindo os brios de
homens honrados, em uma linguagem chula: "Na hora em que bater a
cuja com os alimentos e tinir, os animais aparecerão, e o Governo
aprovará o que quiser. Isso, entretanto, não aconteceu, porque
homens honrados se sentiram feridos e, até hoje, o Governo não
conseguiu fazer nada. Não foi porque a Oposição impediu, mas
porque a honra de muitos foi ferida.

Neste momento, acima das questões partidárias e dos interesses
zJ
	administrativos do Palácio da Liberdade, está o amor próprio de cada

um.
Sr. Presidente, por ser um excelente magistrado, peço-lhe que deixe

as pugnas para as bancadas dos partidos aqui representados, porque
V. Exa. não é o Presidente de Itamar Franco, mas sim desta Casa, e
foi eleito quase que unanimemente, porque, naquela ocasião,
confiamos em V. Exa., que ainda não perdeu a nossa confiança.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a questão do
aproveitamento racional da terra é um sério problema do Pais.

o Em Minas Gerais, a tônica não difere do geral, embora sejamos o
segundo Estado em termos de desenvolvimento, com amplas
perspectivas econômicas, mas com um certo marasmo na dinâmica
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do uso das nossas terras úteis e disponíveis.

São muitos os sítios de terras excelentes que, por um motivo ou
outro, particularmente o comodismo, não têm sido usados, embora
estejamos no século XXI, em que o pragmatismo econômico
necessariamente tem de imperar para que as naçôes sobrevivam.

Um caso típico e que merece ser realçado aqui é o que vem
ocorrendo na cidade de Tumiritinga, à margem do rio Doce. A
Fazenda Agua da Prata, situada nesse município, foi muito
oportunamente declarada improdutiva pelo INCRA, embora reúna
todos os requisitos de uma área fértil e de um potencial considerável,
desde que ocupada por aqueles que desejam trabalhar e produzir.

E certo que o INCRA, diligentemente, iniciou os expedientes
administrativos e judiciais para que a Fazenda Agua da Prata fosse
objeto de assentamento em caráter efetivo.

Entrementes, como sói acontecer com os nossos patrícios rurícalas,
ávidos por trabalhar e sem ter como fazê-lo, ao verem a terra
improdutiva - o proprietário inerte, sabendo dos expedientes para sua
desapropriação -, precipitaram-se em uma ocupação que provocou a
reação do dono da Fazenda Agua da Prata, por meio de uma ação de
reintegração de posse.

Ora, não se pode negar a legitimidade do proprietário em tomar essa
reação. Na mesma dimensão, a sociedade não pode admitir
pacificamente que, com tantos braços para trabalhar e com tanta
gente procurando produzir e sobreviver, a terra seja castrada em sua
vocação de transformar-se em uma verdadeira seara.

Corre, a partir de hoje, dia 28 de março, o prazo de dez dias para
que os colonos desocupem as terras da Fazenda Agua da Prata, em
Tumiritinga.

E de louvar o esforço do INCRA na tentativa de procurar uma
solução pacífica e harmônica.

O ilustre Prof Elôi Alves Filho, Superintendente Regional do INCRA,
está tentando outras gestões, com uma rodada de negociações no
correr desta semana, com o objetivo de harmonizar as partes, para se
chegar a uma solução, de acordo com os recursos disponíveis nesse
órgão, quanto ao preço da área a ser desapropriada.

O deslocamento dos colonos ali sediados apenas atrasará o
processo de ocupação racional da terra.
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Há, sim, problemas a serem superados ali, como constantes
enchentes e alagamentos, bem como outros ligados à rede elétrica e
ao curso da linha férrea; tudo isso, porém, só poderá ser superado
com um programa bem-disposto, técnico, advindo da assistência do
órgão oficial capacitado para taL

E indispensável que toda a sociedade local seja mobilizada para que
haja o bom-senso e as partes envolvidas cheguem a bom termo.

Há de se registrar que o proprietário, segundo consta, chegou a
oferecer certa porção de sua área para que os colonos plantem. Mas
isso, naturalmente, não é solução, mas um paliativo que não leva a
porto algum.

O INCRA dedica atenção especial aos futuros assentados, todos
qualificados para o melhor exercício da agricultura, oferecendo
barracas, alimentos, para que não se desloquem de sua
predestinação: a terra.

Faço esse relato, não só para aplaudir o esforço do INCRA na tarefa
- nem sempre divulgada - de radicar os homens no lugar que lhes
compete, mas também para realçar a vontade hercúlea com que os
colonos vêm procurando as soluções para que este País se torne, de
fato, o celeiro do mundo.

A questão em tela, no que diz respeito à desapropriação e à
conseqüente ocupação das áreas improdutivas por aqueles que têm
condição de fazê-las férteis, merece o nosso melhor incentivo por sua
natureza e fim."

Encerro, Sr. Presidente, deixando aqui este requerimento, pedindo-
lhe que lhe dê atenção.

- Lê requerimento em que solicita que a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial desta Casa, realize audiência pública na
cidade de Tumiritinga, visando à busca de uma solução conciliatória
para o impasse entre colonos e o proprietário da Fazenda Agua da

:	Prata.
2a Fase

O Sr. Presidente - Esgotada o prazo destinado à V Fase, a
Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. A Presidência verifica, de

j	plano, que não há quórum para votação, mas o há para a continuação
;	dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini,
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em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 10
minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Mar-tini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
agradeço as manifestações de carinho recebidas dos técnicos e dos
colegas desta Casa no dia de hoje em que louvamos a Deus pelo dom
da vida.

Reafirmamos que coube ao PSDB, ao PFL e ao PT a tarefa de estar
fazendo o contraponto, por ocasião da votação desse projeto. E o
fazemos porque acreditamos ser possível melhorar a proposta
enviada a esta Casa pelo Governo. E se vier a ser aprovada como o
Governo quer, Minas perderá 548 milhões, que foram destinados ao
saneamento básico para evitar que casos como o da febre amarela,
da dengue e outros surgissem em nosso Estado.

A Oposição, de maneira aberta, formalizou um substitutivo.
Avançou, apresentou uma proposta indo além do substitutivo.
Avançou ainda um pouco mais, oferecendo uma terceira proposta,
além do substitutivo, e hoje pela manhã concordamos em atender
ainda mais ao Governo.

Mas, neste momento, percebemos a grande dificuldade de encontrar
quórum nesta Casa para a votação, até mesmo levando o Presidente
dos trabalhos a tomar decisões que consideramos não apoiadas no
Regimento Interno. Tememos até que o desrespeito pelo Regimento
Interno venha a ocorrer e continue ocorrendo. Mas estaremos
cumprindo o nosso papel. Neste momento, pediria à equipe de som
que colocasse no ar, para que ouvíssemos, uma entrevista. Quero
dizer que o Poder Legislativo não é o quintal do Palácio da Liberdade,
como vamos ouvir agora por uma declaração do Sr. Henrique
Hargreaves, que foi negada. Mas conseguimos, por meio de
requerimento à Rádio Itatiaia, essa declaração.

Peço a todos que ouçam com atenção.
- Procede-se à execução de gravação de entrevista, cujo teor é o

seguinte:
'A repórter - O Governo de Minas nega obstrução de votação de

projeto na Assembléia. Os 20 Deputados da Oposição na Assembléia,
embora sejam minoria, estão conseguindo segurar desde segunda-
feira a votação do projeto do Governador Itamar Franco que prevê a
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extinção do Projeto SOMMA e outros três fundos. Apesar disso, o
Secretário da Casa Civil, Henrique Hargreaves, continua confiante que
o Governo tem mesmo os 55 Deputados da base de apoio,
contabilizados pelo novo Líder do Governo na Assembléia, Deputado
Antônio Andrade".

O Secretário Henrique Hargreaves - Não houve obstrução... Isso aí
é natural, normal.

A repórter - O Governo não teme que possa prejudicar, porque o
Governo tem o interesse de votar esse projeto o mais rápido possível?

O Secretário Henrique Hargreaves - Tem, mas na sua hora- Isso aí
não tem problema, não. Isso acontece, isso é normal.

A repórter - O senhor pretende conversar com os Deputados para
agilizarem uma forma para que não haja mais-.-

O Secretário Henrique Hargreaves - Com a Oposição, é impossível.
Eles estão fazendo o trabalho deles e vai passar na hora necessária,
uma hora..."

A repórter - O Governo não tem uma base maior, lá?
O Secretário Henrique Hargreaves - Tem base. Ontem foi a

Oposição que trabalhou. Ontem não estava mobilizado, o Legislativo é
assim...

A repórter - Mas o senhor não teme que os projetos de interesse do
Governo sejam obstruidos como normalmente acontecia no ano
passado?

O Sr. Secretário Henrique Hargreaves - O trabalho da Oposição...
Ano passado era diferente. Não havia urna articulação, uma sintonia.
Agora não. A Oposição vai continuar obstruindo e tem que fazer isso.
E um trabalho dela.

A repórter - Ela é bem menor que a situação, e o Líder não
conseguiu articular direito?

O Secretário Henrique Hargreaves - Não é que o Líder não
conseguiu Ontem, não era para ser ontem.

A repórter - Qual é a hora?
O Secretário Henrique Hargreaves - A hora que entendermos que

será.
A repórter - Na hora em que o Governo quiser, passa?
O Secretário Henrique Hargreaves - Passa.
O Deputado Miguel Martini - Na hora em que o Governo quiser,
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passa. Depende de uma decisão do Palácio da Liberdade,
segundo o Sr. Henrique Hargreaves. Seria por isso que o Secretário
da Educação remeteu um documento em pleno processo de votação,
pedindo ao Presidente desta Casa que comunicasse à base
governista os recursos que estariam sendo liberados - apenas à base
do Governo?

O que é que o Secretário da Casa Civil quis dizer? Que se vota
quando ele quer? Parece-me que as coisas não são bem como o
Secretário imaginou. Porque existe uma Oposição nesta Casa,
consciente do seu dever e da sua obrigação, e existe um Regimento
Interno, que é a lei maior para todos nós.

Tamanha é a força do Regimento Interno que um Deputado pode
solicitar que se faça uma modificação na Constituição - basta apenas
que consiga 26 assinaturas, e a emenda à Constituição pode começar
a tramitar -, mas a nenhum Deputado é facultado o direito de pedir
que se modifique o Regimento Interno; somente a Mesa diretora dos
trabalhos pode sugerir e propor, para deliberação do Plenário, uma
modificação nesse Regimento. E não podemos esquecer que somos o
Poder das leis. Somos os responsáveis por gerar leis no Estado de
Minas Gerais. O Poder Legislativo é considerado o Poder dos
Poderes, exatamente porque faz a lei para o Executivo cumprir e o
Judiciário julgar. Então, o Poder Legislativo é o Poder das leis; é dele
que emanam todas as leis que regem a sociedade de Minas Gerais,
em nosso caso.

Por isso, a nossa defesa intransigente do direito de ver respeitado o
Regimento, que já foi desrespeitado algumas vezes, como aconteceu
no final do ano passado, quando se inventou nesta Casa o 3° turno,
dando seguimento à tramitação de uma matéria que já não poderia
tramitar. Então, esperamos que essa mesa diretora, na pessoa de seu
Presidente, mostre para o Poder Executivo, para o Secretário da Casa
Civil e para o Governador que não é na hora em que o Governador
quer, mas na hora em que os Deputados decidirem. Este é um Poder
independente, que não abre mão de suas prerrogativas: não é quando
quer o Governo, mas quando esta Casa decidir; e esta Casa vai
decidir quando todos os pares, respeitados o Regimento Interno, o
processo democrático e o processo legislativo, tornarem possível que
isso aconteça.
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Ouvimos, ontem, em entrevistas veiculadas na imprensa, a

afirmação de que a Casa não vota nada desde janeiro. Ora, nunca
trabalhei tanto na minha vida; nós, ci la Oposição, temos trabalhado
tanto que temos impedido que o Goveno tenha votada essa matéria.
E por que estamos tentando impedir Porque queremos negociar;
queremos que seja o melhor para o Estado de Minas Gerais. Não
queremos que acabem com o saneahento básico no Estado; não
queremos que seja feita a vontade do Governo, mas a vontade do
povo mineiro. Não queremos aquilo que é melhor para o Governador
ou para o Secretário da Casa Civil, ms o que é melhor para todo o
povo mineiro, para todos os municípios. Essa é nossa postura.

Nosso papel de oposição, sendo compreendido ou não, vai
continuar. O Poder Legislativo tem de ser valorizado e respeitado. Não
é nenhuma declaração do Secretário dá Casa Civil que vai fazer com
que esta Casa mude. Não é o Governador que vai ditar as ordens
para o Poder Legislativo, que é autônoMo, soberano e independente.
E vamos exigir que seja tratado como tal; que seja respeitado. Não
vamos votar quando o Governo quiser, hão: vamos votar quando este
Poder, quando os Deputados acharen que está na hora e assim
decidirem, de acordo com o Regimento Interno, de acordo com a
legislação que nos rege.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Tadeu Leite, em que solicita a palavrá pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerin1ento e fixa ao orador o prazo
de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. 1 Presidente, Srs. Deputados,
antes de mais nada, gostaria de saudar, com grande alegria, a
chegada do curso superior público e gratuito no vale do Jequitinhonha.
Na última sexta-feira, dia 23, junto com o Reitor da UNIMONTES,
Prof. José Geraldo Drummond, tive a alegria de participar da aula
inaugural do curso normal superior, em Çlmenara, primeira cidade do
Jequitinhonha que recebe a universidade pública e gratuita - um
compromisso do Governo Itamar Franco e Newton Cardoso, o qual
acaba de ser cumprido; motivo, portanto, da maior alegria.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamõs acompanhando há dias, há
semanas, talvez há mais de um mês, a tramitação demorada do
projeto que extingue os fundos, inclusive SOMMA, transferindo seus
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recursos para o BDMG. Fico me colocando no lugar do
espectador das galerias ou daqueles que nos acompanham pela TV
Assembléia e não conseguem compreender toda essa celeuma, os
discursos intermináveis, o processo de obstrução que tem sido feito
pela Oposição, minoritária nesta Casa. Fico pensando que é tanto que
se fala, é tanto o tempo que se perde, que isso não chega a entrar na
cabeça das pessoas.

As Minorias reclamam que estaria havendo ditadura da Maioria,
porque, de fato, nesta Casa, há uma Maioria com mais de 50
Deputados e uma Minoria com 20. No entanto, o que acontece aqui é
o contrário. Esta Casa está vivendo, pela benevolência do Regimento
Interno e do Presidente, a ditadura da Minoria, porque ela está
conseguindo impor o seu comportamento, parecendo que menos
Deputados decidem mais do que a maioria-

Tenho acompanhado o que está acontecendo e devo fazer essa
reclamação, Sr. Presidente, porque tem sido muito benevolente. Tem
permitido questões de ordem em assuntos em que não cabe ordem
nenhuma Costuma V. Exa., ao final da longa exposição de um
Deputado da Oposição, dizer que não há questão de ordem a ser
respondida, e passa para outra pessoa, que também fala não sei
quanto tempo e não tem, também, questão de ordem a ser
respondida. Isso é excesso de benevolência de V. Exa., magnânimo e
democrata que é, mas, quando resolve fazer a Casa andar nos trilhos,
funcionar, começa a haver esse tipo de reação.

E nós, que somos a Maioria nesta Casa, temos evitado ir ao
microfone, tomar o tempo dos telespectadores e da própria tramitação
do projeto, porque ficamos receosos de ajudar no processo de
obstrução. Mas não é privilégio da Oposição falar alto, falar fino e
muito, para tentar convencer as pessoas deste Poder Legislativo. Se
for para falar alto, também sabemos falar; falar muito, também temos
evitado, mas sabemos; falar fino, vamos evitar porque estamos no
momento de evitar que se aumente a celeuma, para tentar abreviar a
tramitação dos projetos nesta Casa, mas, ao que parece, a Oposição
não entende. Pensa que vai conseguir mandar aqui, com minoria
legislativa. O povo mineiro está esperando...

O Deputado Kemil Kumaira - V. Exa. permite um aparte?
0 Deputado Luiz Tadeu Leite* - Quem tem voto que coloque voto
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nesta Casa, quem não tem que não. coloque, mas, de qualquer
maneira, é hora de mostrar a verdade- Estão fazendo tempestade em
copo d'água por causa de simples decisão do Presidente...-

O Deputado Kemil Kumaira - Permité um aparte?
• Deputado Luiz Tadeu Leite* - V. Exa. quer me ouvir com a

educação que imagino que tenha, porcue nunca o aparteei com a falta
de educação que estou recebendo neste momento

O Deputado Kemil Kumaira - V. Exa. pode negar o aparte.
• Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Deputado Kemil

Kumaira, a palavra está com o orador. V. Exa. só poderá usá-la se ele
autorizar.

O Deputado Kemil Kumaira - Mas estou chamando para o debate
Quero debater-

0 Deputado Luiz Tadeu Leite* - Então, inscreva-se e debata na hora
certa, Sr. Deputado.

Continuando, houve uma simples decisão interlocutória do
Presidente, pondo fim a essa celeuma e colocando-nos no rumo,
assumindo a responsabilidade de fazer a Casa funcionar, porque não
está funcionando há alguns meses. lséo é muito ruim para a imagem
desta Casa. Produzem uma celeuma como essa, como se o
Presidente estivesse cerceando a Opoição. Nunca vi tanta liberdade
de falar, falar e falar, como tem falado à Oposição nesta Casa, a ponto
de cansar os nossos ouvidos, de cansar a paciência daqueles que
costumam ficar horas e horas aguardando a lenga-lenga da Oposição
e não vendo nada acontecer.

Chamam para um acordo, mas não apresentam propostas- O
relator, Deputado Antônio Andrade, aceitou sugestões da Oposição,
que não concordou em votar a favor do projeto- Isso é para aparecer,
criar celeuma, porque alguns setores Ida Oposição são a favor do
"quanto pior, melhor» , a fim de criar um caos de ingovemabilidade.

Estão fazendo tempestade em copo d'água, Sr. Presidente. A
atitude de V. Exa. é irrepreensível, porque é regimental, porque está
agindo no cumprimento de um dever institucional. Talvez alguém que
já foi Presidente desta Casa, em vez de, hoje, estar assentado numa
cadeira de Deputado, estivesse assentado na cadeira de V. Exa,
também agisse da mesma forma. E preèiso que o Presidente conduza
esta Casa para votar. Votar contra ou a favor, mas votar. É preciso
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desentulhar a pauta. Esta Casa deve trabalhar. A nossa
Assembléia está precisando disso. Esse é o desejo do povo mineiro.

O Deputado Antônio Andrade (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu
Leite, farei uma ressalva. O Deputado Miguel Martini disse que,
conforme a gravação da fita, o Governador declarou que esta Casa
tinha de votar e que aprovaria o projeto quando quisesse. No entanto,
há pouco, ao ouvirmos a fita, percebemos que o Secretário Henrique
Hargreaves jamais disse isso. Declarou que a hora em que o Governo
quiser votar vota. Entendo-me como Governo. Quando a base do
Governo desta Casa tiver quórum suficiente para votar, vota. Se
tivermos, agora, 39 Deputados em Plenário, vamos votar. No entanto,
a base do Governo ainda não está presente em número suficiente
para votar. Em momento nenhum disse que o resultado da votação
seria esse ou aquele. O Governo é composto de três Poderes, o
Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Neste momento, uma das
partes do Governo, ou seja, o Poder Legislativo, ainda não se
manifestou, não votou o projeto que está em tramitação desde
novembro do ano passado, e que já está no seu Substitutivo n° 7.

A Oposição alega não ter tido oportunidade de discuti-lo, que ainda
não conhece a matéria com profundidade. No entanto, apresentou um
substitutivo. Nenhum partido político poderia ter o descuido de
apresentar um substitutivo sem conhecer com profundidade a matéria
em discussão. Entendo, assim, que todos os partidos políticos que
apresentaram substitutivos conhecem e muito bem a matéria.

O Secretário Henrique Hargreaves em momento algum desrespeitou
este parlamento, dirigindo-lhe qualquer palavra de ofensa.

Aproveitando a oportunidade, faço a defesa do Secretário da
Educação - agredido neste Plenário -, que não teria obrigação de
enviar a esta Casa a prestação de contas referente às verbas
liberadas. No entanto, o fez, porque deseja dar transparência a seus
atos, que é uma exigência desse Governo, uma diretriz que o
Governador Itamar Franco tem dado ao seu secretariado, ou seja,
total transparência de todos os atos praticados. A prestação de contas
dos recursos liberados também foi publicada no "Minas Gerais."
Portanto, não vejo tanto alarde em torno de praticamente nada. Muito
obrigado, Deputado Luiz Tadeu Leite.

0 Deputado Luiz Tadeu Leite* - Deputado Antônio Andrade, estava
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para comentar o que V. Exa. antecipou no que diz respeito ás
declarações do Secretário Henrique Hrgreaves. Disseram que havia
dito, por meio da imprensa, que aqui s se votava quando o Governo
quisesse. Achei que realmente houvesse dado alguma declaração de
culpabilidade.

Agradeço ao Deputado que trouxe: a fita, porque ouvimos com
atenção e, para mim, foi atitude irrepréensível também do Secretário
Hargreaves. Sou homem de comunicição e pude perceber que a
repórter estava na ofensiva, perguntando a ele como ficava, se não
estava votando nada, se não tinha Deputado para votar, se a
Oposição estava mandando. E ele disse:  que era assim mesmo, que a
Oposição estava no seu papel. Só nolfinal é que disse a frase que
todos estão comentando: quando o Go'erno quiser, vota-se. Ou seja,
o Governo que está nesta Casa em Maioria. Quando os Deputados
que compõem a maioria, que apóian, que compõem a base de
Governo quiserem, então, vai-se votar. Acho que fizeram tempestade
em copo d'água. Vi o Secretário Hargreves defender até o direito de
Oposição. Tudo ao contrário daquilo quetinha sido falado.

Estamos num momento em que Minas Gerais nos acompanha. Está
na hora de votarmos, não importa se contra ou a favor, mas está na
hora de esvaziar a pauta. Devemos prestar esse serviço a Minas
Gerais. Para o Governo, talvez fosse melhor que ficasse o dinheiro
todo do SOMMA no caixa único, porque é onde sempre esteve,
inclusive no Governo anterior. Mas esse Governo quer encaminhar
para o BDMG I para um Banco de fomento, para que lá seja aplicado
com rigor, com fiscalização, inclusive daOposição, nesta Casa. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

2

	

	O Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidénte, gostaria de agradecer a
forma democrática com que o Deputado Luiz Tadeu Leite se portou

j nesta tribuna, concedendo aparte ao Líder do Governo e deixando de
dar oportunidade a um Deputado da Opõsição, Vice-Líder do PSDB,
para qúe pudesse dizer que estamos prontos para o debate. Um
debate que esteja alicerçado na verdadd, não nas situações em que
foram colocadas as oposições no discurso do Deputado Luiz Tadeu
Leite. Não podemos aceitar de uma forma passiva que se coloque na
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Oposição a culpa de não se votar na Assembléia. Onde já se viu a
minoria impedir que a maioria vote? O que é realmente necessário é
que o Governo convença os Deputados de que o projeto é bom; de
que o projeto que extingue o SOMMA está transparente e que
realmente os destinos dos recursos, que são superiores a mais de
R$500.000.000,00, não serão usados para a campanha de Itamar
Franco à Presidência da República nem para Newton Cardoso fazer a
sua campanha para o Governo do Estado-

0 Deputado Luiz Tadeu Leite fez um discurso e está irrequieto
porque não tem tolerância para ouvir os argumentos contrários, Sr.
Presidente. O seu discurso começou criticando a Oposição por se
sentir ferida no episódio em que todos os Deputados, inclusive da
base do Governo, foram ao microfone para dizer que lamentavam
aquele fato que ocorreu ontem à noite, quando o Presidente da
Assembléia negou a palavra a um Deputado da Oposição, mandando
desligar o som para que o Deputado Sebastião Navarro Vieira não
pudesse se manifestar. A Oposição nesta Casa não será levada como
aqueles que se acovardam, aqueles que têm medo. A Oposição está
firme na Casa porque sabe que em Minas Gerais estamos vivendo
momento de total omissão do Governo do Estado. Todos sabem que o
grupo de Juiz de Fora tem o rei e tem o Primeiro Ministro. Concluindo,
quero dizer que a Assembléia precisa mandar um recado urgente para
o Palácio da Liberdade. Ao rei tudo; menos a honra. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, V. Exa. estando vendo
e sentindo o que está ocorrendo hoje no Plenário. Há uma falta de
equilíbrio e um desacerto. Quando ocupamos esse microfone,
precisamos verificar os ânimos. A Oposição tem a sua razão e o seu
direito de fazer regimentalmente aquilo que é o seu dever. Mas
também não pode ignorar que Maioria tem também o mesmo direito
de conduzir esse processo e dar na alma do Poder Legislativo essa
viva e ardente filosofia.

Gostei muito de tudo o que ouvi. Mas o Presidente, na reunião de
ontem, em momento algum feriu o Regimento Interno. A Oposição
levou o Presidente a uma situação em que qualquer um, no seu lugar,
teria agido do mesmo jeito: defenderia a instituição. Infelizmente,
parece que arranjaram uma "cama de gato" para o Deputado
Sebastião Navarro Vieira.
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Sr. Presidente, V Exa. pode ter certeza de que aqui neste

Plenário sempre vamos fazer prevalecer - e V. Exa. também - o
Regimento Interno. Mas a Oposição não pode extrapolar nem
embarrigar esse Regimento. Os Deputados Antônio Andrade e Tadeu
Leite muito bem disseram que: "sentimos que a preocupação deles é
a defesa inconteste deste Poder, a que pertencemos". Realmente, o
Poder Legislativo jamais será ou seri uma sucursal do Palácio da
Liberdade. Na Casa, quando se aprova ou se rejeita algum projeto,
tenho certeza de que a Assembléia Lebislativa não sofre influência do
Palácio da Liberdade.

Se temos a maioria para votar os projetos de interesse do Estado,
esses projetos serão aprovados na médida em que o Plenário tenha
quórum suficiente e necessário para tal. Então, é injusto querer
imputar - e ainda mais mesclar - essa instituição de investidas e
gerências que não têm o nosso respaldo:  nem o respaldo popular.

O Deputado João Leite - Sr. Presidenfe, conforme o art. 19, solicito o
encerramento de plano da reunião pela ausência total de quórum para
a continuação dos trabalhos.

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, pará a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 34 Deputados, que,

somados aos 4 em reunião nas comissões, perfazem o total de 38
presentes, número insuficiente para votação.

Questões de Ordem
O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, pela ordem, sugiro que

V. Exa. suspenda a reunião por 10 ou 15 minutos, uma vez que todas
as Lideranças se encontram reunidas no Salão Vermelho, para que
possam concluir os devidos entendimentos-

0 Deputado João. Pinto Ribeiro - Sr. Presidente, solicito à
Presidência que faça uma outra chamada dos Deputados, visto que
muitos estão entrando no Plenário.

o	 Suspensão da Reunião
o O Sr. Presidente - Em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado Dinis Pinheiro, a Presidência vai suspender a reunião por
10 minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a
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apreciação da matéria em pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

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

Prorrogação da Reunião
• Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga a reunião até as 19h59min.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30
minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria em pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

Encerramento
• 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, ás 20 horas, e de amanhã, dia 29, 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 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DO BNDES

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz
Menezes, Mauri Torres, Ivo José e José Henrique, membros da
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado
Mauro Lobo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Mauri Torres, 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 obter esclarecimentos sobre o plano de ação para
implantação do Programa CEZORD - Recursos de Desestatização da
Companhia Vale do Rio Doce. Em seguida, o Presidente convida para
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tomar assento á Mesa os Srs. Carlos Anibal, Secretário Adjunto
de Planejamento e Coordenação Gerl, e Robson Napier Borchio,
Gerente de Departamento de Infra-Estrutura e Desenvolvimento
Urbano, representando o Secretário do Planejamento e Coordenação
Geral. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao Deputado José
Henrique, autor do requerimento quê suscitou a realização dos
debates, para suas considerações iniciais. A seguir, abre-se amplo
debate entre os Deputados e os convidádos. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a bresença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão par a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
Luiz Menezes, Presidente- Mauro Lobb - Sebastião Costa.

ATA DA 42a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA :E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia quinze de março de dois mil e um, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Ivair Nogueira,
Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria, Rêmbio Aloise e Rogério Correia,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Mauro Lobo, dediara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rêmolo Aloise,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. A seguir, informa o recebimento, de ofícios dos Srs. Itamar
Franco, Governador do Estado; Mauro Santos Ferreira, Secretário do
Planejamento e Coordenação Geral; Maurício Guedes de Mello,
Secretário de Transportes e Obras Públièas; Gilberto Vergne Saboia,
Secretário dos Direitos Humanos; Jósé Augusto Trôpia Reis,
Secretário da Fazenda; Homero Ferreira Diniz, Superintendente de
Negócios da Caixa Econômica Federal; José Menezes Neto, Diretor
do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social;
Anselmo Carvalho, Gerente do Programa de Reinserção Social do
Adolescente em Conflito com a Lei; Pedro Alberto da Silva Alvarenga,
Secretário Nacional de Segurança Pública; Ivon Borges Martins,
Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente; José Jayme
Belicha Fonseca, Coordenador-Geral de dministração da Secretaria
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Nacional Antidrogas; Luiz Carlos da Fonseca, Coordenador-Geral
de Orçamento e Finanças; Eloy Alves Filho, Superintendente Regional
do INCRA; José Nogueira Costa, Prefeito Municipal de Santos
Dumont; Névio Batista Filho, Presidente da Câmara Municipal de
Martins Soares; Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete do
Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da
Agricultura; Denilson Vitor Teixeira, do Juizado Especial Cível e
Criminal de Boa Esperança, e Sebastião Wellington Pimenta de
Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros; e de
manifesto assinado por autoridades, Prefeitos, Vereadores, sindicatos
e associações de Viçosa. O Presidente informa, ainda, o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores a
seguir citados: Projetos de Lei no

s 1.16412000 (Deputado Anderson
Adauto); 1.152/2000 (Deputado Mauro Lobo); 1.208 e 1.24612000
(Deputado Dilzzon Meio); 1.22912000 (Deputado Rogério Correia);
1.17012000 (Deputado Rémolo Aloise); 1.00212000 (Deputado Ivair
Nogueira); 2691199 e 1.32112000 (Deputado Luiz Fernando Faria).
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. A seguir, o Deputado Rêmolo Aloise apresenta
requerimentos solicitando a retirada de pauta dos Projetos de Lei nos
1.014 e 1.01612000; e o Deputado Rogério Correia apresenta
requerimento solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei n°
682199. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. A seguir, são aprovados, cada um por sua
vez, após discussão e votação, os pareceres pela aprovação, no 11
turno, dos Projetos de Lei no

s 15199 e 1.15212000, ambos com
emendas da Comissão de Constituição e Justiça que receberam os
n

o
s 1 e 2. Passa-se, então, à 2a Fase da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Deputado Ivair Nogueira
apresenta requerimento solicitando a retirada de pauta do
Requerimento n° 1.88012000, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Está em poder da Mesa o Requerimento n° 1.88312001, da Comissão
de Política Agropecuária e Agroindustrial, em que se pede seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda para que submeta ao
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Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ- proposta de
redução da aliquota do ICMS incidente nas operações internas com
cafés de qualidades especiais e "gourhiets". Colocado em votação, é
o requerimento aprovado. Passa-se 31 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
O Deputado Rêmolo Aloise apresenta requerimento solicitando seja
encaminhado pedido de informação ao Secretário da Fazenda sobre a
aplicação dos recursos do Fundo SOMMA liberados em 31/1212000.
Colocado em votação, é o requeriinento 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 tavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de2001.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Áloise - Rogério Correia - Ivair

Nogueira - Luiz Fernando Faria Cristino Canêdo - Anderson Adauto.
ATA DA 53a REUNIÃO ORDINÁRIA D. COMISSÃO DE TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DP AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia vinte de março de dois mil e um, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Bené
Guedes e João Leite, membros da suracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Députado 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
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Em seguida, o Ptesidente procede â leitura de
correspondências dos Srs. Marco Antônio Guimarães Monteiro,
Presidente da Rádio Inconfidência; Crlos Aníbal Nogueira Costa,
Secretário Adjunto da Secretaria de 1 Estado do Planejamento e
Coordenação Geral; Flávio Sanábio, da iTV Metrópole; Axel Sorensen,
Secretário Adjunto da Secretaria de Etado de Transportes e Obras
Públicas; Itamar Franco, Governador do Estado; Henrique
Hargreaves, Secretário da Casa Civil; publicadas na edição do "Diário
do Legislativo" do dia 1411 2/2000, Murilib de Avellar Hingel, Secretário
de Estado da Educação, e Wellington Caia, Delegado Regional do
Trabalho em Minas Gerais, publicadas na edição do "Diário do
Legislativo" do dia 8/1212000; Henriquè Hargreaves, Secretário da
Casa Civil publicada na edição do "Diário do Legislativo" do dia
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1211212000; Luiz de Paula Ferreira, Presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais, Vandir Domingos da Silva,
Presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Juiz de Fora,
solicitando que os recursos do FINO e do F(JNDIEST não sejam
transferidos para outros fins, como prevê o Projeto de Lei n°
1.21612000; Cássio José de Oliveira, Chefe da Divisão de
Arrecadação da Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte;
Mércio Soares Coelho, Gerente de Serviço Substituto Eventual da
Caixa Econômica Federal, e Fátima T. Fonseca Lagares, Chefe
Substituta da Seção de Segurança e Saúde do Trabalhador da
Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais; publicadas,
respectivamente, nas edições do "Diário do Legislativo" dos dias
201112001 e 3 e 101212001; Fernando Neiva, Presidente do Sindicato
dos Bancários de Belo Horizonte e Região, e Romildo Cândido
Ribeiro, Presidente da Associação dos Funcionários Aposentados e
Pensionistas do Banco do Brasil - Uberaba, publicadas na edição do
"Diário do Legislativo" do dia 221212001. Dando prosseguimento aos
trabalhos, o Presidente designa para relatores das seguintes matérias
os Deputados a seguir citados: Projetos de Lei n u

s 1.161, 1.308,
1.330, 1.352, 1.356, 1.385 e 1.38612000 - Deputado Bené Guedes;
1.287, 1.294, 1.307, 1.312 e 1.32012000 - Deputado João Leite; 1.298,
1.309, 1.315, 1.317 e 1.31812000 - Deputado Luiz Menezes; e 1.301 e
1.36612000 - Deputado Adelino de Carvalho. Passa-se à 1 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 Bené Guedes emite parecer para o 1° turno sobre
o Projeto de Lei n° 89412000, no qual conclui pela aprovação do
matéria na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão de
Turismo, Indústria e Comércio. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Na sequência dos trabalhos, passa-se à? Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação das proposições sujeitas
á deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente submete a
discussão e votação, em turno único, os Projetos de Lei n u

s 1.248,
1.252, 1.130 e 1.25112000 (relator: Deputado Bené Guedes), os dois
últimos com a Emenda n° 1; 1.224, 1.239, 1.241, 1.247, 1.25912000,
ostrês últimos com a Emenda n° 1, e 1.24512000, com a Subemenda
n° 1 à Emenda n° 1 (relator: Deputado Luiz Menezes), que são
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aprovados. Passa-se à 31 Fase da Ordqm do Dia com a discussão
e a votação de Proposições da Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro
Silva transfere a Presidência ao Deputàdo Bené Guedes e apresenta
requerimento em que solicita seja enviado ofício ao Delegado
Regional do Trabalho pedindo que se am tomadas as providências
cabíveis sobre a denúncia acerca dé possíveis irregularidades na
Santa Casa de Misericórdia da cidade de Três Pontas, feita pela CUT.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Reassumindo a
Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê requerimento de
autoria do Deputado João Batista de Oliveira em que solicita seja
realizada reunião para debater as condições de trabalho e segurança
na CEMIG. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membro :s da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Márcio Cunha.

ATA DA 54 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As quinze horas do dia vinte de março de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os: Deputados Dimas Rodrigues,
Aílton Vilela, Alberto Bejani, Ambróio Pinto e Pedro Pinduca.
Registra-se a presença do Deputado i Luiz Tadeu Leite. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputdo Dimas Rodrigues, declara
aberta a reunião e, em virtude da afrovação de requerimento do
Deputado Pedro Pinduca, dispensa á leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência da ciência do recebimento das
seguintes correspondências: o noticiário do IBAM e a revista intitulada
"Municípios", do mesmo instituto; ofíciõ do Presidente desta Casa
comunicando à Comissão a realização ! do Seminário Administração
Pública Competente; oficio do Deputado Wanderley Ávila sobre a
situação do Município de Lassance. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Em
seguida, são designados relatores para o Projeto de Lei
Complementar n° 3199 (Deputado Ailton Vilela), no 1 0 turno, e para o
Projeto de Lei n° 1.05212000 (Deputado!Pedro Pinduca), no 21 turno.
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Passa-se a 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. São votados, cada um por sua vez, os Requerimentos
n os 1.822 e 1.84012000, 1.921, 1.853, 1.860, 1.900. 1.928, 1.930,
1931, 1.932 e 1.965, 1.946, 1.955, 1.956 e 1.957/2001, sendo todos
aprovados. Na 32 Fase da Ordem do Dia, são votados os
requerimentos do Deputado Dimas Rodrigues, que, nesse momento,
passa a Presidência ao Deputado Aílton Vilela, nos quais solicita seja
convocada reunião da Comissão para discutir a proposta do Governo
Federal de extinguir a SUDENE; seja formulado convite às
Associações Microrregionais de Minas Gerais para participarem de
reunião da Comissão, com a finalidade de se discutirem assuntos de
interesse dos municípios; e sejam convidados os Prefeitos de
municípios emancipados pela Lei no 12.030, de 1995, para
participarem de reunião da Comissão, com a finalidade de discutirem
as questões ligadas às vantagens e às desvantagens da
emancipação. Colocados em 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, 28 de março de 2001.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Pedro

Pinduca.
ATA DA 542 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de março de dois

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo
Piau, Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique,
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Mauro Lobo. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 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 da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a debater a
situação da pesquisa em Minas Gerais e apreciar a matéria constante
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na pauta. O Presidente informa que os Deputados João Pinto
Ribeiro e José Henriqu	foram designados para relatar,
respectivamente, os Projetos de Lei n°s 1.087 e 1.28012000. Esgotada
a matéria destinada à ia Part da Reúniâc, o Presidente passa à V
Fase da Ordem do Dia, compreendendo ? discussão e votação de
proposição sujeita à apreciáção do: Plepário. O Deputado José
Henrique, relator do Projeto de Lei n° 1.25512000, emite parecer pela
aprovação da proposição ria forma doi Substitutivo n° 1, que
apresenta. Submetido a discussão e votaçãp, é aprovado o parecer. A
seguir, o Presidente submetea votação, e  aprovado, requerimento
do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando sejam retirados da
pauta os requerimentos numerados. Ato coiltinuo, o Presidente passa

31 Fase da Ordem do Dia, bompreenderdo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos ia votação, são aprovados
requerimentos do Deputado Dlmo Ribeiro §ilva, solicitando seja o Sr.
David Márcio Santos Rodrigtes, Diretor-Geral do IGA, convidado a
expor as atividades desenvolvidas pelo ógão, especialmente neste
Ano da Ciência e da Tecnologia em Mibas Gerais; do Deputado
Antônio Carlos Andrada, sdlicitando sejam realizadas audiências
públicas em cidades-pólo do Estado lpara se analisarem as
perspectivas da política públida de ensino ho Estado; e do Deputado
Paulo Piau, solicitando seja realizada audiência pública para se
discutir o veto do Governador dispositivo do orçamento do Estado
para 2001 referentes às univesidades bstaduais. O Presidente passa,
então, à fase dos debates. Registràndofse a presença dos Srs.

z Antônio Salustiano Machado Secretário da Ciência e Tecnologia;
Antônio Orlando Macedo, Asbessor Especial do Secretário; Cláudio
Gontijo, Assessor Especial do Secretário da Fazenda e representante
deste; Magdala Alencar, Pres?dente do CE[FEC; Marcos Reis Araújo,
Diretor Financeiro da EPAMIG, representando o Presidente dessa
Empresa; Marco Flávio Neves e Nafile Katz, respectivamente
Diretores Financeiro e Cienífico da FAPEMIG, representando o
Presidente dessa Fundação; Marco Antônio Tourinho Furtado, Vice-
Reitor da UFOP, representando o Reitor dessa Universidade; e Paulo
Lacerda Beirão, Pró-Reitor de Pesqúisa da UFMG. O Presidente
concede a palavra ao DepUtado Dâlmo Ribeiro Silva, autor do
requerimento que motivou Ia reunião, 1 aos convidados e aos
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parlamentares, para suas explanações iniciais. Segue-se amplo
debate, conforme consta nas notas taquigráficas. Após as
considerações finais dos presentes e cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos convidados e
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.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro

Silva - José Henrique.
ATA DA 56a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de março de

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Batista de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira, Paulo Piau, Chico
Rafael e Kemil Kumaira, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental e estando presentes os Deputados Carlos Pimenta
e Dimas Rodrigues, membros suplentes, e Fábio Avelar, 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 discutir políticas que
visem ao desenvolvimento da piscicultura no Norte de Minas e a
apreciar a matéria constante na pauta. Apôs, designa o Deputado
Chico Rafael para relatar o Projeto de Lei n° 1.31 6/2000, do Deputado
Paulo Piau, em turno único. A seguir, registra a presença dos Srs. Cel.
PM Laurentino de Andrade Filocre; José Ubirajara Timm, Assessor do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento; Rogério Galuppo
Fernandes, do SEBRAE; Onofre Miranda, do jornal "Estado de Minas";
Serafim Mozart Fernandes, da CREDICOR-Corinto; Davidson Barbosa
Dantas, do Banco do Nordeste do Brasil; Antônio Procópio Sampaio
Rezende, da CEMIG; César Augusto Maximiano Estanislau, do IEF;
Elizabeth Lomelino Cardoso, da EPAMIG; Dirceu Alves Ferreira, da
EMATER; e José Eduardo Aracena Rasguido, Coordenador Técnico
da EMATER, em Sete Lagoas, e representante dos Secretários de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Ciência e
Tecnologia. A Presidência passa a palavra ao Deputado Paulo Piau,
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autor do requerimento que defi origerri à discussão do tema em
questão, o qual tece os comentários iniciais sobre políticas que visem
o desenvolvimento da piscicultura no Norte de Minas. A seguir, os
expositores discorrem sobre o Itema e se envolvem em amplo debate
com os demais participantes da reuniãb, conforme consta nas notas
taquigráficas. Encerrada essa tase, o Presidente passa a palavra ao
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que emite parecer concluindo
pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.25012000, no l turno, com as
Emendas n°s 1 a 3, da Çomissão de i'Constituição e Justiça.
Submetido a discussão e votaço, é aprovado o parecer. Passando-se
à 31 Fase da Ordem do Dia, são encaminhados à Presidência
requerimentos da Bancada doPSB, solicita rido sejam encaminhados
à Mesa da Assembléia os procedimentos necessários à realização de
um seminário legislativo sobre desehvolyimento social rural; do
Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja realizada reunião para
discutir sobre a criação de emds e avestruzds, requerendo, ainda, seja
realizada visita dos membros desta Comissão ao Projeto Jaiba, para
ouvir os produtores e colher, subsídios para bs trabalhos da Comissão.
Colocados em votação, cadai um pod sua vez, são aprovados os
requerimentos. Na ausência do Vice-Presidente, o Deputado João
Batista de Oliveira passa a PrSidãncià ao !Deputado Jorde Eduardo
de Oliveira e apresenta reqUerimentos, pdindo seja debatido na
Comissão o Projeto de Lei d° 1.	1 : 	que cria o Instituto de
Desenvolvimento do Norte e fJordeste do Estado de Minas Gerais -
IDENE -; sejam discutidos, èm audiência pública, os Programas
Luminar e Luz do Campo. Colocados ém otação, cada um por sua
vez, são aprovados os requrimentos. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece] o comparecimento dos
parlamentares e dos convidados, convoca ás membros da Comissão
para a próxima reunião ordidária, determina a lavratura da ata e
encerra ostrabalhos.

Sala das Comissões, 28 de nlarço de
João Batista de Oliveira, Prebidente -

Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 53a REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas e trinta minutas do dia
mil e um, comparecem na Sala das Co

Piau - Kemil Kumaira -

A dOM ISSÃO DE SAÚDE
vint e dois de março de dois

)misdões os Deputados Marco
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Régis, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Hely Tarqüínio 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 de Oliveira, 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 Marco
Régis, faz a leitura da correspondência e convida os membros da
Comissão de Saúde para uma visita de cortesia ao Secretário de
Estado da Saúde no mesmo dia. A Presidência suspende a reunião
por 5 minutos, a fim de que os parlamentares possam participar de
votação em Plenário. Reabertos os trabalhos, retornam à Comissão o
Deputado Adelmo Carneiro Leão, Marco Régis e Jorge Eduardo de
Oliveira. A seguir, o Presidente designa a Deputada Elaine
Matozinhos como relatora do Projeto de Lei n° 529199 e o Deputado
José Braga como relator do Projeto de Lei n° 1348/2001. A seguir, a
Presidência passa à discussão e à votação de proposições sujeitas á
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente passa a palavra
ao Deputado Adelmo Carneiro Leão para que emita o seu parecer
sobre emendas recebidas em Plenário ao Projeto de Lei n° 646199, no
2 0 turno, O Deputado Adelmo Carneiro Leão conclui pela aprovação
da Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1 e pela aprovação da
Emenda n° 2 na forma da Subemenda n° 1. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é
aprovado em turno único, o Projeto de Lei n° 1.25712000 (relatora:
Deputada Elaine Matozinhos). A seguir, o Presidente passa à votação
dos Requerimentos n°s 1.954 e 1.99412001, os quais são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
Marco Régis, Presidente - José Braga - Carlos Pimenta - Jorge

Eduardo de Oliveira - Elaine Matozinhos.
ATA DA 1 o REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de março de dois
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 19199
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe

encaminha a prestação de contas do Governo relativa ao exercício de
1998.

Em cumprimento do disposto no art. 76, 1 , da Carta mineira, o
Tribunal de Contas apreciou as contas do Governador do Estado e
emitiu parecer prévio favorável à sua aprovação, com as
recomendações e ressalvas constantes nos votos dos Conselheiros.

Publicada no 'Diário do Legislativo" em 1714199, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme dispõe o ad. 90, XII, da Constituição do Estado, o

Governador deve apresentar anualmente, à Assembléia Legislativa,
prestação das contas referente ao exercício anterior no prazo de 60
dias contados da abertura da sessão legislativa ordinária. Em
complemento, a Constituição do Estado, em seu art. 74, estabelece
que compete à Assembléia Legislativa exercer a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das
entidades da administração indireta, com o auxílio do Tribunal de
Contas. O art. 76, 1, do mesmo Diploma Legal dispõe que compete a
essa Corte apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador
do Estado e sobre elas emitir parecer prévio no prazo de 60 dias
contados do seu recebimento. Para tal, o Tribunal de Contas
constituiu, em 1991, a Comissão de Acompanhamento da Execução
Orçamentária do Estado, de caráter permanente, para, além de
acompanhar a execução orçamentária, elaborar relatório técnico que
enfoque os aspectos do desempenho orçamentário, financeiro,
patrimonial e operacional do exercício sob análise com a finalidade de
respaldar o mencionado parecer prévio.

Cumpre salientar que os atos específicos de gestão praticados pelos
administradores e demais responsáveis por dinheiro, bem ou valor
públicos, na qualidade de ordenadores de despesas, são julgados
pelo Tribunal de Contas em processos próprios, configurando
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coordenação com o Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG.

A Lei Orçamentária Anual n° 12.746, de 811/98, estimou a receita e
fixou a despesa em R$15.200.000.000,00 para o Orçamento Fiscal e
em R$1.300.000.000,00 para o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, cabendo salientar que o Estado
não tem acompanhado a execução dos orçamentos de investimento
das empresas controladas, nem mesmo daquelas que recebem
subvenções econômicas e que integram o Orçamento Fiscal.

2 - Aspectos econômico-financeiros da execução orçamentária
Minas Gerais, a despeito de ter apresentado taxas de crescimento

superiores ás do PIB nacional ao longo dos últimos anos, não logrou
alcançar, em 1998, o equilíbrio fiscal almejado, em face do
descompasso entre a receita e os gastos públicos. A IDO determinou
que a administração pública estadual deveria gerar superávit primário
com receita corrente ordinária suficiente para atender ao serviço da
divida. No entanto, o resultado primário com recursos ordinários foi de
R$248.800.000,00, enquanto os encargos da divida somaram
R$2.31 0.000.000,00. Por outro lado, as receitas de capital decorrentes
das operações de crédito e da alienação de bens não foram
suficientes para atender às necessidades de financiamento,
resultando em um déficit fiscal de R$860.000.000,00.

Na análise da execução orçamentária da receita, destacam-se as
operações de crédito com R$5.940.000.000,00, contratadas
basicamente com a União, sendo que R$4.640.000.000,00 desse
montante foram destinados ao saneamento do sistema financeiro
estadual. Em segundo lugar, destaca-se a receita tributária do ICMS,
com R$5.450.000.000,00, apresentando uma queda de desempenho
média de 4,34% nos dois últimos exercícios.

Em relação à despesa, observa-se um aumento da ordem de 22%
entre a despesa fixada na lei de orçamento e a despesa realizada,
cabendo ressaltar que o percentual de suplementação obedeceu ao
limite legal fixado.

O programa de reestruturação e de ajuste fiscal permitiu ao Estado
refinanciar a dívida mobiliária e a contratada interna e ainda assumir o
empréstimo de R$.4.640.000.000,00 citado anteriormente. Se, por um
lado, reduziu o estoque da dívida em 30%, por outro lado, aumentou o
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sejam excluídos do regime de caixa único do Estado.

- Que seja encaminhado o Relatório do órgão Central do Sistema de
Controle Interno, atestando a exatidão e a transparência das
informações constantes no balanço geral e nos demonstrativos que
compõem a prestação de contas.

- Que haja revisão da poitica estadual de desoneração do ICMS.
Que se promova o atendimento, de forma integral e regular, do

disposto no parágrafo único do art. 212 da Constituição do Estado,
que trata dos repasses à FAPEMIG.

Que a Secretaria de Estado da Fazenda providencie, com urgência,
uma análise critica de todo o sistema SIAFI, evitando erros, omissões
e enganos nos processamentos do sistema.

Por fim, considerando que as irregularidades constatadas não
comprometeram a gestão financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado, uma vez que não houve indícios de desvio de
recursos públicos, corroboramos a decisão do Tribunal de Contas,
que, após acurada análise prévia, emitiu parecer favorável à
aprovação da matéria com as ressalvas e recomendações anotadas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do

Governador do Estado referentes ao exercício de 1998, por meio do
projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°/2001
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício

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

Minas Gerais referentes ao exercício de 1998.
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.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio -

Rogério Correia (voto contrário).
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N° 10912000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
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documento sistematicamente solicitado nas prestações de contas
anteriores. Tal trabalho abordou diversos aspectos dos desempenhos
orçamentário, físico e financeiro dos projetos e atividades,
consolidados por funções de governo, diferentemente da linha
adotada pelo Tribunal de Contas, que norteou a sua análise da
execução orçamentária pelos aspectos contábeis dos balanços
orçamentário, financeiro e patrimonial. Tendo em vista a ausência de
indicadores regionais socioeconômicos e gerenciais atualizados e a
dificuldade de se aferirem, quantitativamente, os resultados dos
programas, conforme mencionado pelo Conselheiro relator às fls. 562
e 563, torna-se importante e urgente a implantação completa do
Sistema de Programação, Acompanhamento e Avaliação da Ação
Governamental - SIPAG -, a cargo da Secretaria do Planejamento e
Coordenação Geral. Considerando ainda as observações feitas pela
Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CAEO -,
à fl. 341, e a existência de programas orçamentários típicos e atípicos
no âmbito de cada função, entendemos que o acompanhamento
conjunto da execução orçamentária e dos respectivos resultados
físicos deveria ser realizado em nível de programa. Assim,
concordamos com a avaliação da CAEO, à fl. 353, que
transcrevemos:

"A expectativa é de que se estabeleça, doravante, uma adequada
harmonização e complementação das ações empreendidas pelos
órgãos de controle interno e este Tribunal, visando, sobretudo, ao
controle 'a priori' e concomitante da aplicação dos recursos públicos e
à avaliação da gestão governamental como um todo, mensurando-se,
de forma preventiva, a eficiência, a eficácia, a economicidade e a
efetividade das operações'.

As atribuições constitucionais de emitir parecer prévio e de julgar as
contas do Governo do Estado, respectivamente do Tribunal de Contas
e da Assembléia Legislativa, não se limitam mais ao exame de
aferição da legalidade. Elas buscam ampliar a função do orçamento,
transformando-o de uma simples lei de meios em um instrumento de
planejamento, de gestão e de avaliação de políticas públicas. Urge,
pois, que o controle do emprego dos recursos públicos, sempre
restritos em face da grandeza dos problemas, obedeça a critérios de
eficiência, de eficácia e de economicidade, não se limitando apenas a
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lado, da queda nominal de 12,73% na despesa total ordinária, o
que evidencia o esforço na contenção de gastos.

De acordo com o demonstrativo elaborado pela Secretaria de
Estado da Fazenda, as perdas de ICMS, decorrentes de dispositivos
legais e os benefícios financeiros concedidos dentro do programa do
FIND e do FUNDIEST, representaram 20,7% da receita do referido
imposto e 9,6% da receita total, perfazendo a importância de
R$1 .260.000.000,00.

3 - Dividas flutuante e fundada
Os compromissos com exigibilidade inferior a 12 meses assumidos

pela administração pública totalizaram, em 311121991
R$3.770.000.000,00, representados basicamente por obrigações da
administração direta. Comparativamente a 1998, verifica-se uma
retração, da ordem de 3%, dos compromissos de curto prazo.

A divida fundada estadual, que somava, no final de 1998,
R$18-650.000.000,00, atingiu R$23.160.000.000,00 em dezembro de
1999, representando uma elevação de 24%. Em que pese à não-
realização, em 1999, de novos empréstimos, o crescimento
apresentado encontra suas motivações na correção da divida e na
incorporação de encargos não pagos ao saldo devedor, uma vez que
o pagamento de juros e amortizações está limitado a 12,5% da receita
liquida real. Nos últimos seis anos, os dados evidenciam a
preocupante relação entre a taxa média de crescimento do estoque da
dívida, de 6,21%, contra apenas 0,75% de crescimento da receita
disponível.

4 - Execução do orçamento fiscal
A lei orçamentária anual estimou a receita e fixou as despesas em

R$13.810.133.656,00 para o Orçamento Fiscal e em
R$1.319.214.035,00 para o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado. As suplementações, anulações e os
remanejamentos representaram um incremento nas dotações
inicialmente previstas da ordem de 4,4%, observando-se os limites
fixados na lei para a abertura de créditos suplementares.

A arrecadação da receita totalizou R$11.620.000.000,00, montante
esse inferior em 15,86% à previsão orçamentária, sendo que as
receitas correntes representaram 93,71% das receitas arrecadadas. O
ICMS, principal fonte de recursos correntes, respondeu pelo ingresso
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que impõe a transferência duodecimal. Em conseqüência,
nenhum novo projeto foi contratado pela entidade no exercício de
1999, limitando-se esta a manter o apoio a projetos anteriormente
contratados.

5.4 - Despesa com propaganda e publicidade
O Estado de Minas Gerais despendeu, no exercício de 1999, um

montante de R$7.400.000,00 com propaganda e publicidade, valor
89% inferior ao dos gastos realizados em 1998. Observou-se que o
Governo não procedeu à licitação para continuar contratando serviços
de propaganda, após ser expirada, em 31112198, a vigência da
concorrência destinada à contratação dos referidos serviços, em
flagrante violação ao disposto na Lei Federal n° 8.666, de 1993, que
impede a dispensa ou a inexigibilidade para a contratação de serviços
de propaganda e publicidade. Em face das irregularidades apontadas,
as despesas serão objeto de análise por parte da Diretoria de Análise
Formal de Contas, por meio de autos apartados das Contas
Governamentais.

Em momento algum, verificou-se a observância do disposto no art.
158, § 20, da Constituição do Estado, que limita os gastos com
publicidade, apurados trimestralmente, aos valores gastos com o
atendimento das demandas das audiências públicas regionais.

6 - Principais recomendações e alertas
Elaboração, pela Secretaria da Fazenda, do demonstrativo do

impacto das desonerações legais do ICMS de forma mais abrangente,
contemplando a estimativa de todas as situações de desoneração ou
beneficio, bem como os seus efeitos sobre a receita e a despesa, em
cumprimento do disposto no art. 157, § 1 0 , VII, da Constituição do
Estado.

Implementação, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, no
sistema de informática que gerencia a divida ativa (SICAF), de
mecanismos que o tornem uma ferramenta mais eficaz.

Cumprimento, pela Junta de Programação Orçamentária e
Financeira, das disposições legais para que a liberação dos recursos
seja efetivada em estrita conformidade com a receita disponível.

Alerta ao Governo do Estado da necessidade de se dar
cumprimento aos dispositivos legais relativos ao FUNDEF, para
apartar da sistemática do caixa único a conta de movimentação do
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O projeto de lei em análise, do Deputado Paulo Pettersen, tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Assistência
Social e Educacional João Matias de Oliveira e Célia - CEJOC -, com
sede no Município de Santana do Paraíso.

Submetida a matéria preliminarmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade e apresentou-lhe 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 CEJOC tem por finalidade prestar assistência a crianças e

adolescentes carentes, por meio do desenvolvimento de trabalho
social voltado para educação, saúde, recreação, esporte, cultura e
ensino profissionalizante.

Assim, busca aliviar o sofrimento das pessoas necessitadas, dando-
lhes condições para uma vida digna.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.29812000 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça-

Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.30912000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei ora analisado
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Bocaiúva, com sede nesse município.

Examinado preliminarmente 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
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Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.317/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Paulo Piau, visa
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Vigilantes da Colina de
Bom Sucesso, n°68, com sede no Município de Bom Sucesso.

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 entidade mencionada no relatório desenvolve ações para o

aperfeiçoamento moral, espiritual, intelectual e social da humanidade.
E relevante mencionar, também, que ela coordena projetos junto a

órgãos governamentais com o objetivo de prestar maior assistência á
comunidade no combate à fome e a pobreza.

Pelos trabalhos empreendidos, que redundam em benefícios para os
cidadãos, ela se torna merecedora do título declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.31712000 na forma original.
Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.318/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em análise
objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo Espírita Paulo de Tarso,
com sede no Município de Timóteo.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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uma solicitação velada, indireta, de se estender a todas as
unidades escolares do Estado o Programa de Apoio a Inovações
Educacionais - RAlE -, que, no decorrer de 2000, selecionou 682
escolas para receberem recursos destinados ao implemento de ações
que objetivavam o fortalecimento da escola, a mobilização e
participação da comunidade.

O requerimento em questão não trata de assunto relacionado ao
controle externo a ser exercido pela Assembléia Legislativa sobre os
atos do Poder Executivo nem diz respeito a matéria em trâmite nesta
Casa. Trata-se, em verdade, de pedido de providência, e como a sua
autoria é de uma comissão, o seu encaminhamento deveria ter sido
feito em reunião de Plenário, onde se delibera sobre o assunto.

Conclusão
Diante de tais considerações, opinamos pela rejeição do

Requerimento n° 1.85712001.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.86312001

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Alberto Bejani requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa seja encaminhado oficio ao Presidente da Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG - para que remeta a esta Casa
informações a respeito de isenções de pagamentos nas contas de
energia elétrica, especificando o seguinte: quantas pessoas são
beneficiadas no Estado; qual o nome e o endereço dos beneficiados;
os critérios adotados para a concessão dessas isenções.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa a esclarecer este parlamento sobre a

isenção do pagamento de energia elétrica concedida pela CEMIG a
alguns dos seus usuários, assim como os critérios que a embasaram.

Conforme o disposto na alínea 'c", "in fine", art. 79, VIII, do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa, é atribuição da Mesa da
Assembléia emitir parecer sobre requerimento que contenha pedido
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Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo

José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro
Antônio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.87612001
Mesa da Assembléia

Relatório
Valendo-se da proposição em tela, a Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial requer ao Presidente da Casa o
encaminhamento de ofícios ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de
Florestas - IEF - e ao Comandante da Policia Militar Florestal,
solicitando-lhes informações sobre os critérios e procedimentos que
determinam a aplicação de multas de natureza ambiental e sobre a
duplicidade de autuação realizada pelo IEF e pelo Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente - IBAMA.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/2/2001 e
em seguida distribuída a este órgão colegiado para receber parecer,
nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o inciso IX do art. 100 do Diploma

Regimental, cabe às comissões, em matéria de sua competência,
"encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito
de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da
administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a
outras autoridades estaduais".

No âmbito da Constituição Estadual, encontramos norma da mesma
natureza, formulada no § 3° do art. 54, desta vez referindo-se à Mesa
da Assembléia como o agente encaminhador do pedido, e acrescendo
que "a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização".

O requerimento, além de estar amparado juridicamente, afigura-se-
nos bastante oportuno, pois trata de obter esclarecimentos sobre
equívocos que possam estar ocorrendo no tocante à aplicação de
multas pelos agentes do IEF e da Policia Militar Florestal, fazendo
ocorrer um "bis in idem", ou seja, penalidade dupla para a conduta
infratora, prática essa não tolerada em nosso Direito.

Com efeito, o policiamento florestal ostensivo e de mananciais é
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QUERIMEIJTO N°1.906/2001
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ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam solicitados à
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral os
fundamentos da decisão do Executivo Estadual de manter no
orçamento de 2001 as obras de construção das hidrelétricas após
aprovação com emendas pelo Plenário desta Casa do parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária destinando
esses recursos para outros fins.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa para receber parecer,
nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A solicitação refere-se à Emenda n° 3.18912000, apresentada pelo

signatário da proposição em exame, na época da apreciação por esta
Casa do Projeto de Lei n°1.216/2000, que estima as receitas efixa as
despesas do Orçamento Fiscal e do Orçamento de Investimentos das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2001, a qual
transcrevemos a seguir:

"Emenda n°3.189:
órgão ou entidade beneficiada: CEMIG
Objeto do gasto: Os recursos cancelados da construção das usinas

serão destinados: 50% para eletrificação urbana e rural, sendo os
50% restantes na expansão e na melhoria da rede de transmissão e
subestações no Estado".

Emenda, conforme dispõe o art. 225 do Regimento Interno, "é a
proposição apresentada como acessória de outra" e, quanto à
iniciativa, fica sendo de autoria de comissão "quando incorporada a
parece( (art. 226).

Por sua vez, citando ainda o Regimento Interno, o parecer é o
pronunciamento de comissão, de caráter opinativo, sobre matéria
sujeita a seu exame (art. 144). Quando se referir ao orçamento, está
sujeito a discussão e votação em Plenário em turno único (art. 204, §
6°).

Convém ressaltarmos que as matérias que tiveram parecer
aprovado em comissão podem muito bem ser rejeitadas pelo Plenário,
órgão deliberativo soberano do Legislativo.

Foi esse o caso da Emenda n° 3.189: aprovada em Comissão, mas
rejeitada em Plenário, não fez parte da proposição de lei enviada ao
Executivo para sanção.
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Diante de tais circunstâhcias, consideramos a solicitação

inconveniente e inoportuna, pois, em térmds legais, ela sequer chegou
à esfera do Executivo para sanção; nãol faz, portanto, parte da lei
orçamentária.

Concluso
Mediante o aludido, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.90612001.
Sala de Reuniões da Mesa tia Assembleia, 27 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto lCoelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - WandeHey Avila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE OIREQUERIMENTO N° 1.90912001
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população. Em seguida, esclarece que, em decorrência da
promulgação de emenda constitucional que cria o Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza, estima-se que R$4.000.000.000,00
deverão ser destinados a esse fim, já a partir de 2001. A emenda
estabelece, ainda, que os Estados e municípios poderão criar seus
próprios fundos, a partir do aumento de até dois pontos percentuais da
alíquota do ICMS. O autor finaliza a peça argumentando que as
informações postuladas serão de grande importância para que os
membros desta Casa possam avaliar os parâmetros para a criação de
novos planos ligados à nutrição dos moradores do Vale do
Jequitinhonha.

De resto, cumpre-nos dizer que tais argumentos nos parecem
pertinentes e, portanto, consideramos oportuno que se dê pronto
encaminhamento ao pedido de informações.

Entretanto, apresentaremos substitutivo ao requerimento, visando ao
seu aperfeiçoamento, em especial, quanto à especificação do assunto
nele tratado.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.909(2001, na 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, que encaminhe pedido escrito de informação ao
Presidente do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais -
CONSEA-MG -, solicitando-lhe informações sobre o seguinte: se há
projetos de erradicação da deficiência nutricional das comunidades do
Vale do Jequitinhonha; se há previsão orçamentária para eles; se há
destinação orçamentária do Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza para a realização de tais projetos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Avila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.910(2001

Mesa da Assembléia
Relatório
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de técnicos do Canadá, dos Estados Ur
Brasil com o fim de examinar as com
nacional, ainda assim a repercussão ne
exterior brasileiro ainda esta por ser
autoridades n(thIir,c

em er
desta

matéria diz respeito ao
-tação da carne bovina
ou risco de ocorrência de
nominada cientificamente
, doença da vaca louca.

Tado com a suspensão do
por uma equipe composta
e do México, enviada ao

es sanitárias do rebanho
ia acarretada ao comércio
aliada detidamente pelas

Diante dessa constatação aliada aol fato
parlamentar se inteirar dessas inforfflaç
deliberações, é que considermos de bom
analisado seja acolhido prontamente.

No que tange ao aspecto jurídico da pro'
que ela se encontra ampara4 constitucioi
do art. 54 da Carta mineira, qu e assim disp

"§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá en
Estado pedido escrito de ipformação,
atendimento no prazo de trinta dias, ?u 2
falsa importam crime de responsabilidade.".

de que cabe ao
para subsidiar suas

que o requerimento

cabe-nos salientar
basta ver o § 20

aminhar ao Secretário de
a recusa, ou o não-

prestação de informação

lã
Em face do exposto, opinarrios pela

1.91012001 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Asser
Antônio Júlio, Presidente - plinto God

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - War

do Requerimento no

27 de março de 2001.
D, relator - Alberto Pinto
Ávila - Alvaro Antônio.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N o 1.93812001

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise tem
por escopo a inserção nos anais da Assembléia Legislativa de matéria
publicada no jornal "Estado de Minas", do dia 121212001, intitulada
"Rodoanel para Belo Horizonte", do urbanista Radamés Teixeira e do
jornalista Oswaldo Amorim.

Publicada em 81312001, vem agora a matéria à Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A transcrição de documento ou pronunciamento não oficial nos anais

da Assembléia Legislativa, conforme dispõe o art. 233, XIII, do
Regimento Interno, condiciona-se à sua especial significação para o
Estado.

Interpretando a norma regimental, entendemos que a matéria a ser
transcrita deva versar sobre manifestação política e cultural relevante
para a compreensão de fatos pertinentes à política ou à história de
Minas, ou então uma tendência comum da gente mineira, a ser
conservada e transmitida aos pósteros por meio de seu registro.

Não é o caso do artigo dos autores Radamés Teixeira e Oswaldo
Amorim. Embora constitua alerta sobre a rede viária de Belo
Horizonte, chegando a apresentar sugestões visando a solucionar
alguns problemas apresentados pela região do Anel Rodoviário, que
foi transformada em verdadeira zona de conflito, acreditamos não se
enquadrar na previsão regimental, razão pela qual somos forçados a
negar-lhe acolhida.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.93812001.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.949/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

Por meio da proposição em referência, o Deputado Sargento
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Rodrigues requer à Presidência desta CasE
Diretor-Geral da Imprensa 1 Oficial do
informações sobre o contrato firmado  er
empresa Minas Gerais Ser}iiços - MC
procedimentos licitatórios utilizados e, aind2
prestados, as funções exercidas pelos em
preços pactuados e a com,brovação do
contrato para o Estado.

Após a publicação do requeimento rio
91312001, foi ele encaminhadolà Mesa á fin
termos do art. 79. VIII, "c", do Regimentõ lnb

Funbamentaão
E o § 30 do art. 54 da Constituição

legitimidade à iniciativa da proposição, pois
"Art. 54- ....................................................
§ 30 - A Mesa da Asserribléia poden

informação a dirigente de entidade da e
Comandante-Geral da Policia Militar e a oul
e a recusa, ou o não-atenditTlento no pr
prestação de informação falda constitueri
sujeita a responsabilização".

A Imprensa Oficial, parte integrante da
Estado, sujeita-se ao controI' externo e
Legislativa, prerrogativa que Il1ie foi conferi
fim de limitar o exercício da autoridade públi
paute pelos princípios da 1 legalidade,
intangibilidade dos direitos do didadão.

Tratando a matéria sob comento 'de
autarquia, temos de trazer à colação a
2116193, que institui normas para . lid
administração pública, especiamente o: sei
por determinar que a publicação resumida
e de seus aditamentos no "Minas Gerais"
para sua eficácia. As disposições da referi
obrigatória para todos os entes1da FedeÊaçã

Além disso, devemos lembra r que cabe
Estado, como órgão auxiliar do Poder Liegi

o envio de oficio ao
Estado, solicitando-lhe
re essa autarquia e a

- , bem como os
a natureza dos serviços
regados contratados, os
beneficio financeiro do

ário do Legislativo", em
de receber parecer, nos

do Estado que confere
ssim determina:

encaminhar pedido de
ninistração indireta, ao
s autoridades estaduais
:o de trinta dias, ou a
infração administrativa,

iministração indireta do
arcido pela Assembléia
a constitucionalmente, a

garantindo que esta se
da moralidade e da

ontratos firmados pela
,i Federal n° 8.666, de
ições e contratos da
art. 61, parágrafo único,
instrumento de contrato
condição indispensável

a lei são de observância

Tribunal de Contas do
:ivo na fiscalização dos
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atos do Poder Executivo, apreciar a legalidade, a economicidade
e a razoabilidade dos contratos firmados pelo Estado, bem como a
legitimidade dos processos licitatõrios que os antecedem. Assim, tais
contratos, além de serem publicados no "Minas Gerais", são
encaminhados io referido Tribunal para análise, o que nos faz
entender que o pedido de informações deveria apropriadamente ser
endereçado ao Presidente daquela Corte. Em função desse
entendimento, data venia", apresentaremõs a seguir emenda à
proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.94912001 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Onde se lê: "Sr. Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais", eia-se: "Presidente do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.95112001

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Carlos Pimenta, por meio da proposição em tela, requer
ao Presidente da Assembléia Legislativa que envie ofício ao
Presidente da RURJALMINAS solicitando-lhe o envio a esta Casa das
seguintes informações acerca dos convênios celebrados com os
municípios mineiros durante o Governo Itamar Franco: a natureza dos
convênios; valores celebrados e repassados; cronograma dos
repasses; obras ou ações executadas -

0 requerimento foi publicado no diário oficial do Estado em 91312001
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, conforme estabelece o art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O pedido escrito de informações é o meio de que dispõe esta Casa

para exercer o controle parlamentar direto sobre os atos do Poder
Executivo, controle esse que decorre de uma exigência incontornável
do regime democrático, que, de ordinário, não tolera o absolutismo ou
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a incontrastabilidade do exerci
Esse controle desponta, po

exercício da autoridade públ'
ditames da legalidade e da int

E com esse espírito que o
tomar conhecimento da rd
RURALMINAS e os municíp
papel fiscalizador, verificandol
por meta a proteção do patrim
fundamento que consideramØ
informações.

Entretanto, temos de pond
2116193, em seu art. 116, dete
no que couber, aos convênio
administração e obriga (art.
repassador de dar ciência, a
existência à Assembléia Legi
da referida lei são de observ
Federação.

Cumpre-nos ressaltar que c
auxiliar do Poder Legislativo r
legalidade, legitimidade, econ
convênios, além dos outros
entes federados. Por esse i
informações deveria apropria
daquela Corte, que, certameT
requeridos.

Resta-nos comentar, ainda
natureza do instrumento de cc
entendermos que a resposta
tipo "a natureza do convênio
que o parlamentar deseja cc
dos instrumentos firmados.
substitutivo ao requerimento,
outras impropriedades.

zo

Mediante o aludido, somos i pela
	do Requerimento n°
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1.95112001 na forma do Substitutivo n° i, apresentado a seguir.

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 enviado ofício ao Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais para que encaminhe a esta Casa
informações sobre os convênios celebrados entre a Fundação Rural
Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e
os municípios mineiros durante o Governo Itamar Franco,
especificando o seguinte:

a) objetivos dos convênios;
b) valores celebrados e repassados aos municípios;
c) cronograma dos repasses dos recursos;
d) obras e outras ações executadas.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de solidariedade com o Senador José Alencar por matéria sobre ele

publicada na revista "Veja" de 2211112000 (Requerimento n°
1.82112001, do Deputado Paulo Pettersen e outros);

de repúdio com o Governo do Canadá pelo boicote à carne brasileira
(Requerimento n° 1.89012001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0- Secretário, procede

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

- O Deputado Gil Pereira, 1 1-Secretário "ad hoc", lê
correspondência:

OFICIOS

leitura da

a seguinte

Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do relatório da CPI destinada a apurar o avanço
e a impunidade do narcotráfico no Pais. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

Do Sr. Vanderlei Macris, Presidente da Assembléia Legislativa de
São Paulo, encaminhando CD-ROM que contém os debates e os
diagnósticos produzidos nc Fórum São Paulo Século XXI, realizado
nessa Casa

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento,
encaminhando relatório referente aos programas sociais constantes
no Plano Plurianual de Ação Governamental que serão executados no
decorrer de 2001. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Júlio dos Reis, Chefe de Gabinete do Ministério Público
Federal, acusando o recebimento de ofício que encaminhou cópia do
Requerimento n° 1.76912000, do Deputado Sávio Souza Cruz.

Do Sr. Fábio Pereira da Silva, Diretor de Relações Públicas e
Políticas da Cooperativa de Administração Rural do Estado de Minas
Gerais - COOPMINAS -, solicitando a interveniência desta Casa com
vistas ao asfaltamento da BR-451, no trecho Governador Valadares-
Xonim-Marilac-Nacip Raydan-Virgolândia-Peçanha, e de outros
trechos rodoviários que menciona; e à assunção, pelo DER-MG, da
estrada que liga São Sebastião do Bugre, Distrito de Coroaci, à BR-
451, bem como de outras estradas que menciona (- A Comissão de
Transporte.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

0 Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Mesa passa a
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receber proposições e a concé
para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são1
proposições:

PROJETO
Cria o Fundo de Apoio ao d

Minas Gerais - FAE-UEMG -
Art. 1 1 - Fica criado, no ân

Estudante da Universidade do
com o objetivo de assistir fins
curso de graduação.

Art. 20 - O FAE-UEMG, de
prazo de duração indeterminac

Art. 30 - Serão beneficiários
graduação, regularmente matr
Minas Gerais, incluídos os de
regiões do Estado, conformE
Disposições Constitucionais Ti
na Lei Estadual n° 11.539.

Art. 40 - Para obtenção de fli
FAIE-UEMG o candidato deven

- não dispõe de recursos
custeio das despesas escolare

II - não possui outro título de
Art. 50 - Os recursos do FAE-

- percentual, a ser definido,
do Estado de Minas Gerais;

II - percentual incidente sol
matricula ou a primeira parc
Conselho Gestor do FAE-LIEM

III - dotações orçamentárias
ou em créditos adicionais;

IV - contribuições, doações,
jurídicas;

V - percentual, a ser definidc
sobre a receita auferida pi
decorrente da cobrança de me

a Dalavrà aos oradores inscritos

à Mesa as seguintes

E LEI NÓ 1.459/2001
studante da Universidade Estadual de
dá outras providências.
bito do Est4do o Fundo de Apoio ao
Estado de Minas Gerais - FAE-UEMG -,
iceiraménte os seus alunos durante o

;e iniividuação contábeis, tem

em :AEUEMG alunos dos cursos de
los na Úniversidade do Estado de
unidades localizadas nas diversas

NI lisppstoi no art. 81 do Ato das
órias da Constituição do Estado e

rito do curso com recursos do

ou familiares, para

EMG sérãolprovenientes de:
tveniehte da renda liquida da Loteria

o total alrecadado com a taxa de
da anuidade, a ser definido pelo

a que se refere o art. 61 desta lei.
,nsignadasi no orçamento do Estado

ilios e	de pessoas físicas ou

pelo	Gestor do FAE-UEMG,
agregadas à UEMG,
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VI - outras fontes.
Art. 61 - O FAE-UEMG será administrado de forma colegiada por um

Conselho Gestor, a ser constituído paritariamente por representantes
dos órgãos de direção, dos corpos docente e discente da UEMG,
sendo:

- um representante da Reitoria da UEMG;
II - um representante das unidades agregadas;
III - um representante do como docente;
IV - um representante do corpo discente.
§ jO - Os representantes do FAE-UEMG deverão ser eleitos por seus

pares em assembléias amplamente divulgadas e convocadas com
essa finalidade.

§ 20 - Juntamente com os representantes serão indicados suplentes,
para substituição dos titulares em suas faltas e impedimentos.

§ 31 - O Conselho Gestor do FAE-UEMG terá um mandato de dois
anos, permitida uma única recondução-

Art. 70 - Compete ao Conselho Gestor do FAE-UEMG:
- administrar os recursos do FAE-UEMG;

II - definir a política de concessão de bolsas de estudo aos alunos,
segundo disponibilidade dos recursos alocados semestralmente no
FAE-U EM G;

III - divulgar, com antecedência, os critérios a serem utilizados na
concessão de bolsas de estudo;

IV - receber os requerimentos dos alunos, feitos em formulário
próprio, apresentados no período estabelecido e instruídos com toda a
documentação a ser definida por decreto.

V - julgar os pedidos de concessão de bolsas de estudo, fornecendo
o resultado de seu trabalho no prazo fixado;

VI - apresentar á reitoria, para ampla divulgação, o orçamento e a
prestação de contas do FAE-UEMG.

Art. 80 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.

Art. 91 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Belo Horizonte, 28 de março de 2001.
Edson Rezende
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e
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de Fiscalização Financeira pi
c/c o art 102, do Regimento Ir

PROJETO 1
Estabelece medida discipli

empresas do sistema produtiv'
A Assembléia Legislativa do
Art. 1 0 - Fica disciplinado, p

de automação nas empresE
comercial do Estado.

Parágrafo único - O escalor
encontra-se no anexo desta te

Art. 20 - A demissão de fur
para automação só será pei
critérios de percentual, de que

Art. 30 o percentual previ
número de funcionários de c
esta lei, não podendo ser ultn
UFIRs, sendo cobrada em dot

Art. 40 - O Poder Executiv
noventa dias após sua publica

Art. 50 - Esta lei entra e
aprovação.

Art. 61 - Revogam—se as dis;

* - O quadro do Anexo 1
Legislativo" de 31.3.01.

Sala das Reuniões, de de 2(
Pastor George
Justificação: O processo de

para haver demissão nas emí
: comercial do Estado. O pro$

processo, sem prejudicar
competitivo.

Salientamos que a luta
constante em vários segment
altíssima.

Entendemos que, no morr
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substituição deve ter parâmetros legais, sendo praticada
paulatinamente, sem prejudicar o desenvolvimento de Minas; e que
desperte a necessidade de políticas firmes em relação ao
reaproveitamento e à qualificação da mão-de-obra, tanto pelo setor
público quanto pelo privado.

Com essa intenção, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.461/2001
Proíbe a utilização de ração que contenha produtos de origem

animal e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica proibida a utilização de ração que contenha farinha,

farelos ou quaisquer componentes de origem animal na alimentação
de bovinos, caprinos, suínos, ovinos e outros animais, criados no
âmbito do Estado, cujos produtos e subprodutos sejam destinados ao
consumo humano, visando, em especial, á proteção do rebanho e do
consumidor final contra a chamada Síndrome da Vaca Louca.

Parágrafo único - No cumprimento do disposto no "caput" deste
artigo, os órgãos fiscalizadores, ao verificarem o conteúdo dos
produtos, procederão a uma dupla vistoria quando se tratar de rações
que não utilizem componentes de origem animal, porém provenientes
de países que registraram em seus rebanhos casos da mencionada
Síndrome.

Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado da
Agricultura, suplementadas se necessário.

Art. 31 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Parágrafo único - Serão objeto de regulamentação as penalidades
impostas no caso de descumprimento ao disposto nesta lei.

Ad . 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2001.
Pedro Pinduca
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mesmo que em caráter estadual, como a nossa proposta. No que
tange ao agronegôcio, a parte relativa à atividade pecuária representa
mais de 50%. Segundo o "Agrofolha", suplemento agrícola do jornal
Folha de S. Pauto, do último dia 6 de fevereiro, o Brasil tem o maior
rebanho comercial de bovinos do mundo. Fica fácil mensurar o
tamanho do prejuízo se outros países resolverem adotar iguais
medidas contra nosso produto.

Ao proibir a utilização de ração animal na alimentação do gado
mineiro, estamos prevenindo o problema em Minas Gerais. Há de se
considerar, ainda, o número reduzido de criações que utilizam tais
rações. Por mais irônico que possa parecer, é justamente a chamada
criação intensiva, com o gado confinado, de alta tecnologia, que
ocupa tal produto. Nosso gado, em geral, é criado à solta,
alimentando-se de pastagens naturais, dentro do sistema da chamada
criação extensiva.

Assim, diante do exposto, contamos com o indispensável apoio de
nossos nobres pares para a aprovação deste importante projeto de lei.

- 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° 1.46212001
Dispõe sobre incentivos à geração de energia elétrica alternativa e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - O Estado incentivará a geração de energia elétrica

alternativa fotovoltáica, solar térmica e eólica com vistas a proteger o
meio ambiente, aumentar a eficiência, a confiabilidade e a produção e
a reduzir os custos para o consumidor por intermédio de:

- incentivos ao aperfeiçoamento da tecnologia de produção;
II - redução da carga tributária nas operações internas do ICMS

incidente sobre a saída dos painéis fotovoltáicos e outros conversores
de energia alternativa;

III - promoção de campanhas de esclarecimento sobre as vantagens
da energia elétrica alternativa;

IV - produção de energia alternativa ou de co-geração pela
Companhia Energética do Estado - CEMIG.

§ 1 1 - A execução das medidas descritas neste artigo levará em
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período por uma usina hidrelétrica.

A energia solar constitui a fonte primária dos principais sistemas de
geração de energia. É importante ressaltar que especialistas que
trabalham na área de energia reconhecem que os próximos anos se
deverão caracterizar por um uso diversificado das fontes de energia.
O conceito de geração distribuída, que começa a ser difundido na
engenharia de sistemas energéticos, aponta para uma participação
mais significativa das fontes de energia alternativa na geração de
eletricidade para a sociedade moderna. Ao aquecer o Planeta, o Sol
possibilita a captação de energia em outras formas, tais como: energia
fotovoltáica, energia solar térmica e energia eólica (dos ventos).

Como uma das principais fontes de energia, a energia eólica tem se
destacado pelo reduzido impacto sobre o meio ambiente, pela sua
base tecnológica industrial, pela experiência e pela confiabilidade
adquiridas nestes últimos 20 anos de operação de grandes sistemas
de geração eólica no mundo e pelo imenso potencial energético,
estimado para o Brasil em 10 GWem potência aproveitável.

A energia solar fotovoltáica, fruto da conversão direta em
eletricidade, é a que tem apresentado o impulso mais notável nos
últimos anos. Os sistemas de geração de energia fotovoltáica têm
recebido grande atenção por parte da comunidade técnica
internacional e, como consequência, têm sido apontados como uma
das grandes oportunidades para o setor energético nesta virada de
século. A produção mundial de painéis fotovoltáicos vem crescendo
expressivamente, a expectativa dos especialistas é que essa forma de
geração de energia elétrica, no Brasil, atinja níveis comparáveis ao
consumo mundial em tomo do ano de 2010. Este cenário aponta na
direção de um grande esforço tecnológico e político para reduzir
custos, aumentar a eficiência e a confiabilidade e promover a geração
da energia elétrica alternativa, utilizando a energia solar como
principal fonte.

Com nossa proposta, não temos a pretensão de invadir a
competência privativa da União, prevista no art. 22 de nossa Carta
Magna, que é a de legislar sobre energia. Queremos, sim, abrir uma
discussão sobre o assunto e induzir nosso altaneiro Estado a
contribuir, da forma que lhe couber, para promover a produção de
energia elétrica alternativa, a exemplo do que já vem sendo feito aqui,
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Art. 21 - Poderão habilitar-se voluntariamente a participar do

Programa, mediante assinatura de termo de adesão com o Estado, os
produtores rurais, os centros de abastecimento e os estabelecimentos
comerciais, individualmente ou por intermédio de seus sindicatos e
associações, cooperativas e outras organizações, governamentais ou
não.

Parágrafo único - Os municípios poderão participar do Programa
mediante o desenvolvimento de ações complementares, no âmbito de
suas dependências.

Art. 31 - O PAPANC será coordenado pela Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, que
contará com a colaboração da Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 4° - O Poder Executivo celebrará convênios com os órgãos e
entidades que aderirem ao Programa, objetivando operacionalizar a
distribuição dos produtos alimentícios.

Art. 51 - Os participantes do Programa serão identificados por meio
da fixação de placa ou painel, em local visível, com a seguinte
inscrição: "Os produtos alimentícios aqui não comercializados são
destinados á alimentação de pessoas carentes - Programa de
Aproveitamento de Produtos Alimentícios Não Comercializados -
PAPANC.".

Art. 61 - O Estado, por meio de seus órgãos de comunicação,
divulgará periodicamente a relação dos participantes do Programa.

Art. 70 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2001.
Pedro Pinduca
Justificação: A proposta que ora apresentamos tem por objetivo

promover a distribuição gratuita dos produtos agropecuários e
hodifrutigranjeiros não comercializados às pessoas necessitadas,
visando, assim, combater a fome que vitima inúmeras pessoas em
nosso Estado.

A fome é uma realidade em todo o Pais. No nosso Estado não é
diferente, e mesmo assim acompanhamos com freqüência o
desperdício de toneladas de alimentos que, mesmo em perfeitas
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d) de aluguel;
e) de aprendizagem;
II - ambulância,
III - viatura policial;
IV - ter sido roubado ou furtado ou extorquido;
V - existência de multa:
a) vencidas, origem e respectivo valor;
b) vincendas e respectivo valor;
c) com recurso em análise.
Art. 2° - Gozam da presunção "juris tantum", por estado de

necessidade, na análise de infração de trânsito, independente de
recurso voluntário, os veículos destinados a socorro de incêndio e
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e
as ambulâncias.

Parágrafo único - Gozam da mesma presunção aludida no "caput",
independentemente de recurso, os veículos furtados, roubados ou
extorquidos, desde a data de comunicação do fato até a do efetivo
retorno à normalidade da posse ao proprietário.

Art. 30 - A existência de multas vincendas ou sob recurso não
impede a alienação do veículo.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no "caput" deste artigo; o
adquirente se declarará ciente da existência de multa e assumirá a
obrigação em caso de vencimento da multa ou não conhecido ou não
provido o recurso.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51 - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2001.
Dinis Pinheiro
Justificação: A pretensão do projeto de lei é dar vazão aos princípios

da transparência, da presunção de verdade dos atos públicos e da
economicidade nos procedimentos de julgamentos de infrações de
trânsito.

O art. 50 da Constituição Federal preceitua:
"Art. 51 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:".
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competem os julgamentos, nos termos do art. 17 da mencionada
lei.

"Art. 17- Compete às JARIs:
- julgaras recursos interpostos pelos infratores;

II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários informações complementares relativas aos
recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas
autuações e apontados em recursos, e que se repitam
sistematicamente.".

A competência do Estado é reiterada no art. 21 do Código de
Trânsito já relatado:

"Art. 21 - Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito
de sua circunscrição:

- cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no
âmbito de suas atribuições;".

Entre as normas já existentes estão as relacionadas no art. 29, que
diz respeito ao livre trânsito de veículos de salvamento, de polícia e
ambulâncias (indicados no inciso VII).

"Art. 29 - O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os
de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias,
além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação,
estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e
devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme
sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes
disposições:

a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a
proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a
passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e
parando, se necessário;

b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no
passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo
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Pasmem Srs. Deputados, num caso em que um veículo for

roubado e encontrado dias depois. Junto com esse veículo virá um
rosário de multas geradas no intervalo de duração do roubo. E caso
queira o proprietário alienar o veículo é necessário, (atualmente)
mesmo antes do vencimento e do julgamento do recurso, que ele
pague as multas. E exigido que ele pague, mais uma vez, por
infrações que delinqüentes cometeram enquanto estiveram na posse
do veículo, o que o Estado não evitou. O proprietário toma-se vitima
mais uma vez.

Norma semelhante (de isenção) existia no Estado com a Lei n°
11.741, de 1995, que foi revogada pela Lei n° 12.735, de 1997, que
veio tratar de isenção de IPVA.

Há norma quanto a isenção de IPVA, no tocante a esses veículos,
como está no art. 50 do Decreto n°39.387, de 1411/98.

Por tudo isto, nobres pares, é que o projeto é constitucional, legítimo
e aguarda aprovação.

- 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° 2.07312001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando

seja formulado pedido de informação ao Presidente da COMIG sobre
o valor arrecadado em "royalties" no exercício de 2000, bem como
esclarecimentos sobre empresas concessionárias da exploração de
minas. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.07412001, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Pe. Gabriel Teixeira Neves
por seu jubileu de ouro sacerdotal.

N° 2.07512001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à liberação de
300 carteiras escolares para o Município de Carai, bem como ajuda
de custo para o transporte escolar local. (- Distribuídos á Comissão de
Educação.)

N° 2.07612001, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro do Desenvolvimento Agrário com vistas à
desapropriação da área da Fazenda Tangará, no Parque Florestal
Douradiriho, Município de Uberlândia. (- A Comissão de Política
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com esperança e alegria, nosso novo Presidente no âmbito
estadual, Deputado Alberto Pinto Coelho. Falar sobre as muitas
qualidades desse ilustre homem público é dispensável, visto que, há
muito, conquistou o respeito e a simpatia dos pares deste Poder. O
espírito conciliador que lhe é inato, temperado com firmeza e
prudência, é responsável por uma carreira brilhante que o situa entre
as mais expressivas lideranças das Minas Gerais.

Sempre que nesta terra e nesta Casa se necessita da palavra
ponderada, da atitude decidida, do trabalho persistente e incansável
em prol do diálogo e do entendimento, é em Alberto Pinto Coelho que
se pensa primeiro.

O Deputado José Braga (em aparte)* - Deputado Luiz Fernando
Faria, peço-lhe desculpas de aparteá-lo no inicio do seu
pronunciamento, porque V. Exa. talvez não tenha desenvolvido o
raciocínio que pretende. No entanto, quero associar-me à alegria dos
seus partidários, ao registrar a eleição de nosso companheiro
Deputado Alberto Pinto Coelho para a direção do PPB. Tal fato
representa satisfação e tranqüilidade para todos os que fazem política
em Minas Gerais, devido à necessidade de partidos fortes e
verdadeiramente comprometidos com o nosso povo.

Por isso, parabenizo o Deputado Alberto Pinto Coelho, desejando-
lhe que dê ao seu partido uma orientação segura e decisiva,
ajudando-nos a consolidar o progresso e o desenvolvimento de Minas.
Desejo sucesso a todos os membros do PPB, esperando que tenham
bom desempenho na prática política, a fim de que o partido continue
merecendo a confiança do povo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Fernando Faria* - Agradeço-lhe Deputado José
Braga, em nome da nossa bancada e de nosso Presidente, Deputado
Alberto Pinto Coelho.

O PPB nasceu sob a inspiração das liberdades fundamentais do
homem, da solidariedade, da ação cooperativa e consistente, com um
grande destino: construir um Brasil em que a iniciativa e o talento
pessoal sejam valorizados. Sem arroubos populistas, com os pés bem
apoiados no chão da realidade, lutamos para edificar um Pais em que
trabalho e capital convivam harmonicamente para o bem de todos.
Nossa esperança é que a sigla tenha um crescimento contínuo, que
se reflita tanto no tamanho de suas fileiras como na qualidade dos que
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as integram.
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dos Deputados, 2 Governos Estaduais e ministérios importantes.

Gostaria de destacar, entre as Prefeituras que temos, algumas
cidades importantes no cenário político e econômico de Minas Gerais:
Araxá. Lavras, São João dei-Rei, Conselheiro Lafaiete, Paracatu,
Vespasiano, minha terra natal, Santos Dumont; e temos também o
Vice-Prefeito de uma das cidades mais importantes de nosso Estado:
Juiz de Fora.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Deputado Luiz
Fernando Faria, quando V. Exa. nos dá a noticia de que o Deputado
Alberto Pinto Coelho ocupará a Presidência do PPB, temos a
convicção de que o partido será, de fato, progressista. V. Exa. já
demonstra com suas ações nesta Casa o seu espírito progressista.
Agora, com a Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho, tenho a
certeza de que V. Exas. darão um rumo certo a esse partido de larga
história no Pais e se somarão às forças progressistas, não do Estado,
mas da Nação, para que possamos corrigir as injustiças sociais por
meio do progresso. Parabéns, Deputado Luiz Femando Faria!

O Deputado Luiz Fernando Faria* - Muito obrigado, Deputado
Márcio Kangussu, pelas palavras que dirige ao PPB e ao nosso
querido Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho. Srs. Deputados, o
PPB já tem uma estatura política suficiente para concorrer a uma
candidatura majoritária nas próximas eleições, em Minas Gerais. E
desejo de nossas bancadas estadual e federal - e é nossa intenção -
termos, nas eleições do ano que vem, um candidato que participe e
integre uma chapa para disputarem nosso Estado.

No ano que vem, temos a certeza de que, como demonstraram os
resultados das últimas eleições, a nossa mensagem calará fundo no
coração dos mineiros. Parabéns, Deputado Alberto Pinto Coelho e à
bancada federal do PPB, que, conforme salientado pelo Deputado Gil
Pereira, não nos faltou em momento algum, dando o apoio a que o
Deputado Alberto Pinto Coelho fosse o nosso Presidente.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Meu caro amigo,
Deputado Luiz Fernando Faria, nesta oportunidade em que V. Exa.
ocupa a tribuna, queremos nos associar ao seu posicionamento por
vários motivos. Um deles é que chegamos a esta Casa, na última
eleição, numa coligação que elegeu 29 Deputados. Quando vejo V.
Exa., nessa tribuna, dizer que o PPB sempre esteve ao lado do PFL, o
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,

antes de iniciar o assunto que me traz à tribuna, gostaria de deixar
registrado, mais uma vez, o meu repúdio e também o da Bancada do
PT nesta Assembléia pela política agrária do Presidente Fernando
Henrique Cardoso.

Nas proximidades da fazenda de um aliado do Presidente FHC, há
cenas de conflito e confronto, que devemos repudiar, da Policia Militar
com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Novamente, o
Presidente Fernando Henrique se nega a uma negociação séria com o
MST, que propôs ao Governo uma série de reivindicações, que
sempre são negadas. Repudio essa atitude e faço um registro: é
impossível pensar, no Governo FHC, numa reforma séria, numa
política agrícola que possa trazer para os trabalhadores do campo e
da cidade condições melhores de vida, de plantio, de aproveitamento
e democratização do uso da terra.

Venho a esta tribuna para falar de uma denúncia que fiz na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, uma denúncia
que recebi e é grave. Na Comissão, foi aprovado um requerimento de
minha autoria em que solicito audiência pública com a presença do
Secretário da Fazenda, do Superintendente da Fazenda, de
representantes do SINDIFISCO e do Ministério Público, para
averiguarem denúncia que reputo muito séria. Trata-se, grosso modo,
de uma renúncia fiscal por parte do Governo do Estado em favor da
Companhia Vale do Rio Doce, com fortes indícios de ilegalidade e
imoralidade. E sobre uma divida de natureza fiscal, um débito de
multas de ICMS não pago, a pagar, encargos; enfim, urna dívida que
está entre R$150.000.000,00 e R$200.000.000,00. Não é uma cifra
enorme, se considerarmos que a CVRD teve, no ano passado, mais
de R$1.000.000.000,00. Tenho aqui a minuta e estou solicitando o
acordo que consagrou essa negociação entre o Estado e a
Companhia. Essa minuta fala de um acordo do Governo do Estado
que reduz essa dívida para um valor de R$67.000.000,00, para
quitação imediata. Inicialmente, o Estado faria uma negociação para
receber os R$67.000.000,00 dos R$150.000.000,00 a
R$200.000.000,00. É claro que isso já suscita uma série de perguntas:
foi justo ou não, visto que estava na dívida ativa, ou seja, o Estado



rÀ

1135
estava processando judicialmdnte a cc
Havia todo um mecanismo antbrior julç
de dúvidas: como o Estado tonou essa
participou, por que foi feit
pensamentos nos vêm à cabeç

Sr. Presidente, colegas Dep
nos deixa perplexos. Desses E
reconheceu que a Vale já te
soma, na verdade, foi paga ei
por meio dos seus advogado
Vale do Rio Doce já devia e te
era sentença judicial julgada.
pode voltar a ser termo de ac
por ter o Governo já receb
abatimento de mais R$19.000.
partir do Decreto n° 38.11'
2711212000, para favorecer e
tem transporte próprio para r
crédito tributário no valor acir
Sendo assim, da divi&
R$200.000.000.00, tirando a p
que a Vale perdeu o prazo,
R$67.000.000,00, o Governc
proclamando esse valor como
do 131 salário dos servidores
deste ano. Esse fato precisa &
ilegalidade e imoralidade. Par
R$200.000.000,00, fez-se um
transformou num pagamenti
decretos que alteraram leis ant

Essa denúncia nos fez e
Financeira e Orçamentária, c
série de explicações ao Sec
primeira pergunta é: de uma di
que o Governo, ao final de tud
Governo já estava acionando
parcela, porque a Vale perdeu

ihia por essa divida?
Isso já levanta uma série
le, se o Ministério Público

essa	ciação. Uma série de
diante	i acordo desses.

vem depois é algo que
DO, o Governo do Estado

pagoR 3.000.000,00. Ora, essa
dezembro e 1999, porque a CVRDI
perdeu pr :o na justiça. Portanto, a
de pagàr 1 ;33.000.000,00, porque já
evidente e sentença julgada não

Soverno e a Companhia,
so, o Governo fez um
or da Vale do Rio Doce, a

de	, que foi alterado em
a, a única empresa que
<portação, dando-lhe um

que foi d scontado de sua dívida.
total de	R$1150.000.000,00 a
que ô Es ado ganhou na justiça, já

derando-se o acordo de
enas R$15.000.000,00,

ecessário pára o pagamento de parte
no final doano passado e no início
esclarebido, pois há fortes indícios de
uma dívidd de R$150.000.000,00 a

acordo de F$67.000.000,00, que se
de R$15.000,000.00. através de

ias, em tavc da Vale.
trar, na C nissão de Fiscalização
m um reqi rimento solicitando uma
tário da F	ida e ao Governo. A
ida de mais	R$150.000.000,00, por
aceitou a s R$115.000.000,00? O
cialmente á Vale e havia ganho uma
prazo. Se ela realmente achava que



1136
ganharia, como vem argumentando, por que aceitou pagar os
R$15.000.000,00? É no mínimo estranha essa negociação entre a
Vaie e o Governo, que aceita abrir mão de uma fortuna que serviria
para resolver o problema dos estudantes e professores que aqui
acompanham a votação do veto referente à UEMG, já que a divida é
maior que o valor reivindicado para a Universidade - e a Bancada do
PT certamente votará a favor da derrubada do veto do Governador. (-
Palmas.) Digo isso para se ter uma idéia do tipo de negociação feito.

A segunda pergunta é: qual é o embasamento moral e legal para
que o Governo do Estado renuncie ao que não é exclusivamente seu,
pois, afinal de contas, os municípios são também donos de parte do
ICMS? Pode o Estado abdicar de dinheiro que não lhe pertence na
totalidade? Parte do ICMS pertence aos municípios, e o Governo
simplesmente abriu mãô do dinheiro, em nome de um acordo que não
foi público e que agora está sendo denunciado.

Uma terceira pergunta precisa ser feita. Qual é o embasamento legal
para que, fechada a cifra de R$67.000.000,00 - que já é estranha -,
fosse abatido um pagamento já feito pela empresa, referente a uma
suposta prestação de serviço para ela? Isso diz respeito ao decreto
que eu já havia mencionado, com relação ao que já tinha sido ganho
judicialmente pelo Governo do Estado. A Lei n°6.763, de 26112/75, da
Assembléia Legislativa, diz que essas transações precisam ser
definidas em decreto. Assim sendo, só podem efetivar-se no curso da
demanda judicial. Portanto, o Governo do Estado, depois de já ter
recebido os R$33.000.000,00, com a demanda judicial já terminada,
não poderia fazer um novo acordo em que esse valor que o Estado já
ganhou entrasse como contrapartida favorável à Cia. Vale do Rio
Doce. Isso é expressamente ilegal. A lei ainda diz: "ouvido o Ministério
Público", mesmo que isso ocorresse. Ao que nos consta, ninguém,
muito menos o Governo do Estado ouviu o Ministério Público para
fazer essa negociação.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputada Maria José Haueisen,
inicialmente, na Comissão de Fiscalização Financeira, ouviremos o
Secretário e os técnicos da Secretaria da Fazenda. Há dados que nos
assustam, porque demonstram a divergência entre os próprios
técnicos com relação ao que foi feito, chamando a atenção do
Secretário para que isso não ocorresse. Gostaríamos de saber se
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Governo tem como conseguii
duro com as empresas que
Estado, para dividir as rendas
Muito obrigado, Sr. Presidente

• Sr. Presidente - Com a pa
• Deputado Geraldo Rezer

quero pedir a atenção dos il
que agora faço.

Há muito tempo venho proc
nesta democrática tribuna,
parlamentares para a situaçãc
Estadual.

Inúmeros problemas vêm se
só por mim, Geraldo Rezei
enxergam da mesma forma
sustento quanto às dificu
aplicadores da lei no Estado d
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Em janeiro último, a situação voltou a incomodar-me

incessantemente, em razão do veto do Governador Itamar Franco ao
inciso 1 do art 80 da Proposição de Lei Complementar n° 66, ex-
Projeto de Lei Complementar n° 17199, que trata da reforma
administrativa do Judiciário em nosso Estado.

O inciso, que foi vetado, classifica como de segunda entrância as
comarcas com menos de 250 mil habitantes. Entendem-se, portanto,
como comarcas de entrância especial aquelas com população
superior a 250 mil habitantes.

Deixando um pouco de lado a questão do referido veto, quero
perguntar aos senhores e senhoras se conhecem bem o Município de
Uberlândia e as demandas de uma cidade com população superior a
500 mil habitantes, em franco e acelerado desenvolvimento.

As ruas de um município de 25 mil habitantes serviriam a um
município de 500 mil habitantes? O sistema de água e esgoto de uma
cidade de 25 mil habitantes serviria e atenderia a uma população
superior a 500 mil habitantes?

Voltando ao Judiciário, quero dizer aos nobres colegas que não
consigo empregar raciocínios diferenciados para ruas, fornecimento
de água, tratamento de esgoto, energia elétrica, saúde e justiça. Para
mim, são necessidades e direitos de uma população, deveres dos
Poderes públicos constituídos e devem ser oferecidos na devida
proporção, de acordo com o tamanho da comunidade que apresenta a
demanda.

O veto do Governador Itamar Franco relega a prestigiosa Comarca
de Uberlândia, instalada em município com mais de 500 mil
habitantes, comportando 14 varas e 2 juizados especiais, além de sua
significativa importância no contexto político, econômico e social do
Estado, à condição de comarcas com apenas 2 varas e uma
população de 25 mil habitantes.

Pergunto-lhes: são essas as posições e decisões corretas para com
o Judiciário mineiro?

Peço-lhes uma análise detalhada e minuciosa do veto em questão e
chamo sua atenção para o fato de que municípios como Uberaba, Juiz
de Fora, Governador Valadares e Montes Claros ficariam também em
situação tão desfavorável quanto Uberlândia.

Não deixemos que graves erros tenham sua origem em nossas
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decisões e votações, confomiê já solicitei E

ao gabinete de cada um dos ncSbres e cómp'
Temos de concordar que vivemos em»m

para a convivência social digra, honrada,
respeito. Na verdade, os Poderes cbnsl
Constituição Federal de 1988. á estou aco
nesta tribuna - que nós, os brancos, não ter
social. Quando visitei os índibs crenaue
aqueles povos não têm uma regra de pon'
entanto, para eles, as regras faladas valem
cacique e são respeitadas. Tanto é queldific
assassinatos ou roubos nasl comunidad
comunidade branca, dos chabiados c!viliz
como um todo convive corn a vio!ênc
desobediências á lei.

Há poucos anos, comecei ia estudara
estudei com profundidade, apesar de n
advocacia, pois faz muitos anos que á d
analisara Constituição - e, pelô art. 14Q ch
que nosso povo não respeita aConstituição
constituídos. Quando cumpreri a Contitui
cima da letra da lei. Não têm a capacidade
de formar e consolidar conceitos em relação

Enquanto tiver assento numa,. cadeira hesi
nesta tribuna a pugnar pelo repeito ao mm
do nosso País e Estado. Não posso admil
população de um Estado grande como 
manada, muitas vezes guiada por fortep ai
que a mandam ir para lá, e a manada vai p
comerciais, industriais e de faturar do meio
manda ir mais para lá ou voltar para cá, ou
direita novamente; outra hora t'ai para
Não posso admitir isso.

Confesso aos senhores que tenho anad
não vi em nenhum pais que kisitei uma
convivência social como a nossa- Aqui impe
humana, ninguém respeita ninguém, por
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i carta encaminhada
:entes Deputados.
ais sem regras definidas
umana e, sobretudo, de
uidos não respeitam a
:umado a dizer - repetirei
os regras de convivência
e maxacalis, notei que

véncia social escrita. No
passam de cacique para
mente vemos noticias de

indígenas. Em nossa
dos, a Nação brasileira
. Aqui há assaltos e

Constituição brasileira -
o ter minha banca de
xei, mas ainda sei ler e
uei à triste conclusão de

muito menos os Poderes
ão, vão estritamente em
ia hermenêutica jurídica,
3 determinados crimes.
parlamento, quero estar

no da organização social
que uma nação, que a

e Minas viva como urra
relhos de comunicação,

a lá, seguindo interesses
Je comunicação. Depois,
manada se volta para a

firo ou para a esquerda.

por este mundo afora e
ciedade sem regras de
É o desrespeito à pessoa
je não existem regras
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eficazes para que isso ocorra.

Estava lendo ainda no jornal de anteontem que, em São Paulo,
aquele jornalista famoso - e deve ser rico - que assassinou a
namorada e que foi condenado a 15 anos em setembro do ano
passado já está solto.

O Juiz do Rio de Janeiro que roubou do INSS absurdos de dinheiro -
INSS para o qual contribuí durante 37 anos -, agora, vai ser preso.
Mas tem que ser em prisão especial. A sua prisão especial é um hotel
de cinco estrelas, com televisão em cores, com direito a ler todos os
jornais, que lhe chegam antes que para o Diretor do presídio. Sai na
hora em que quer e volta quando quer. No entanto, em sua conta
bancária, não se mexeu. Daqui a pouco entra com um "habeas
corpus", vai para a rua, rico, absolutamente rico, e ainda vai rir da
nossa organização social.

O Juiz Nicolau, o famoso "Lalau", ainda está preso - será que ainda
está? -, mas logo vamos arranjar um jeitinho para soltá-lo. Por outro
lado, há poucos dias, na cidade de Araraquara, uma senhora pegou
dois saquinhos de sorvete para levar para os filhos, foi condenada e
está presa, cumprindo pena de cinco anos.

Essa senhora foi presa porque roubou dois saquinhos de sorvete,
mas quem rouba, quem afana R$169.000.000,00 do povo brasileiro,
quem rouba mais de R$600.000.000,00 do INSS do povo, do
trabalhador brasileiro tem que ter tratamento especial. Essa aberração
da prisão especial é justificada com o fato de que o indivíduo tem
curso superior. Na verdade, deveria ir para a forca, porque, com curso
superior, deveria ter o entendimento de que não se pode agredir a
sociedade. Deve ter, claramente, esse entendimento. Se fosse para
se cometer essa injustiça, quem deveria ter prisão especial é o
trabalhador da construção civil, é o trabalhador do campo, e não,
aquele que teve a felicidade de passar por uma universidade, ter um
diploma de curso superior e, depois, entrar para a marginalidade e
ficar protegido por essa prisão especial.

Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, precisamos repensar o
nosso País, mas muito seriamente, porque a Nação brasileira está
sem rumo, está ao léu. A irresponsabilidade, a corrupção, a
malvadeza, a cultura da violência tomaram conta da Nação brasileira.
E não podemos nos calar, não temos esse direito.
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Aqui, como Deputado desta

o direito de nos calar frente a
Há irmãos nossos morando e
morando debaixo de ponte;
terra, para tirar dali o sustento

Essas injustiças sociais fc
Henrique, com o emprego d
nosso País- Mas vamos conte:

O nosso tempo está se E
Regimento Interno, não quer
tempo. Estou falando sobre
Regimento, assim como me e
sociais, injustas, que temos.

O Sr. Presidente - Com a pa
O Deputado Carlos Pimer

imprensa, estudantes da U
senhores, dois motivos me tra
quero fazer alguns comentárii a
que acontecerá amanhã no Cl
águas do rio São Francisco;
ex-aluno da UNIMONTES,
algumas considerações sobn este
que vive o ensino superior no

Reportando-me ao primeiro
documento que me foi entrE
Estado de Sergipe, quando o
de audiência pública naquele 1
técnicas do Governo Federal
rio São Francisco. Amanhã Minas
Governo Federal que estarãc
mineira, as autoridades e lider
da transposição das águas	São
parlamentares de Sergipe, ess audiên
amanhã estaremos mostranc
mostrando que também nã
audiência pública, porque, SE
não tem nenhum documento,	cred

gislativa, não temos
;, frente à injustiça social.
com lonas pretas, outros
ra ter um pedacinho de

Presidente Fernando
rais implantadas em

pufado Carlos Pimenta.
Prsidente, Srs. Deputados,
S, minhas senhoras, meus

3 tribuna nesta tarde. Primeiro,
?ito de uma audiência pública
se discutir a transposição das

:omb Deputado norte-mineiro,
erd 1979, queremos tecer
meto importante e histórico
Minas Gerais.
coihcidência, tenho em mãos
Deputado Jorge Araújo, do

Federal impediu a realização
r não confiar nas informações
da transposição das águas do
3erais receberá técnicos do

convencer a opinião pública
;te Estado sobre a importância
ranbisco Graças à ação de
•ia pbblica não se realizou lá, e

'nismo do povo mineiro,
itar a realização dessa
uma, o Governo Federal
ide, que o autorize a levar

a, o 1
- Sr

casas feita
itos lutam
sua fmili;

m feitás ç
políticas ni
w até ofim.

sgotandô, e,1 com respeito ao nosso
ultrapassaq em um segundo o meu

esse terna ê quero cumprir o nosso
forço paa cumprir essas poucas regras
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adiante esse programa de transposição das águas do São
Francisco.

Faço um chamamento aos Srs. Deputados, convido a imprensa, a
juventude e o povo mineiro para estar amanhã, no CREA, mostrando
que não podemos aceitar um projeto dessa envergadura, de levar as
nossas águas para o Nordeste setentrional sem que nenhuma ação
seja desencadeada para salvar o São Francisco, que nasce em Minas
Gerais e tem 70% das suas águas no nosso Estado.

Quanto ao segundo assunto, Sr. Presidente, tivemos a oportunidade
de ser indicados para Presidente e relator da Comissão Especial, que
fez todo o trabalho para levar adiante a Proposta de Emenda à
Constituição n° 24, estabelecendo o custeio do ensino superior no
Estado de Minas Gerais para a UNIMONTES e para a UEMG.

Trabalhamos mais de um ano, e contamos com a participação
decisiva dos Deputados Paulo Piau, autor da proposta; Márcio
Kangussu, que, num momento de felicidade, conseguiu convencer a
Comissão a estabelecer que parte desses recursos fossem destinados
à abertura de novos cursos superiores nos vales do Jequitinhonha e
Mucuri. Foi também muito importante a participação dos Deputados
do PT e dos representantes da bancada do Norte de Minas, como os
Deputados Wanderley Ávila, José Braga e Doutor Viana.

Enfim, foi um trabalho sério, de convencimento e de presença dos
alunos e professores da UEMG e da UNIMONTES. Graças a Deus,
essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada por
unanimidade e promulgada pelo Sr. Presidente. Paralelamente à sua
aprovação, nós, Deputados, tivemos a luz de inserir no orçamento do
Estado uma emenda estabelecendo os recursos que fariam face à
Proposta de Emenda à Constituição n° 24, que foi acatada pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Infelizmente,
alegando motivos técnicos e dificuldades financeiras, o Governo do
Estado vetou essa emenda.

Não pretendo comentar as decisões do Sr. Governador, não quero
estabelecer um confronto entre os Poderes Legislativo e Executivo.
Quero dizer, em nome dessa luta, desse trabalho, da necessidade de
milhares de estudantes da UEMG, em nome da minha UNIMONTES,
em nome dos dez "campi" da UEMG, que esta Casa tem a coragem e
a independência de analisar com isenção o veto do Sr. Governador. (-
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Palmas.) Haveremos de relembrar aquéle momento histórico, por
ocasião da Constituição de 1988, quabdo a UNIMONTES se
transformou em uma univèrsidade estadual, estabelecendo a
gratuidade de ensino aos seuslaiunos.

O Deputado Márcio Kangus4 (em aparte)* - Caro Deputado Carlos
Pimenta, como de costume, VI Exa. ocupa essa tribuna para abordar
dois assuntos da maior importtância para os mineiros. O primeiro diz
respeito à transposição das águas do nó S& Francisco. Apoiamos as
suas palavras.

Queremos dizer que, antes dê pensarHa transposição das águas do
rio São Francisco para socorrer os irmãos nordestinos, temos dois
pressupostos básicos que devemos obser'ar cuidar das águas do
São Francisco e cuidar de outÊos cursos d água, como é o caso do
Jequitinhonha. Se tivermos cjue fazer: a transposição do rio São
Francisco, que primeiro se pliorize a transposição das águas que
estiverem sobrando para salvar o rio Jequitinhonha.

Em segundo lugar, V. Exa. fala, cor' ita propriedade, sobre o
ensino superior. Disse com clareza que oensino superior vive um
momento histórico e inovadorL Vive es o, e esta Casa, sempre
vigilante e atenta aos problemas do nosso Estado, principalmente os
problemas sociais, como o dá educação, votou essa emenda do
Deputado Paulo Piau, com lmuita popridade, independência e
democracia. Tivemos a felicidde, como' tive a honra de ouvir de V.
Exa., de apresentar uma eme nda detërmiriando que partes desses
recursos, obrigatoriamente, têm que seri aplicados no vale do
Jequitinhonha ou no Mucuri. Dessa forrria, estaremos democratizando
o saber, o conhecimento. Vivemos no mundo do conhecimento, e é
preciso que todos tenham acesso a ele. Por causa disso é que vamos
derrubar o veto do Governador, em nome da democracia e,
principalmente, para dar oportunidade a odds de ter conhecimento. E
o PPS estará presente para fazê-lo.

Quero dizer ainda que, neste último finM de semana, a UNIMONTES
implantou um "campus" em Alhienara. isso foi fruto de um trabalho
deste Plenário. Essa nossa emenda também vai permitir que o
"campus" de Almenara seja aufo-suficiente dom os recursos públicos
que ali devem ser introduzidos. A partir de agora teremos condições
de abrir outros "campi" por intermédio da UNIMONTES e da UEMG.
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Por isso, é necessário derrubar esse veto.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero, neste momento,
encerrar o meu pronunciamento cumprimentando os estudantes que
aqui estão e solicitando dos estudantes da UEMG e da UNIMONTES
que continuem presentes neste Plenário, porque, no momento da
verdade, no momento de votarmos, precisaremos do apoio de todos,
do incentivo de todos. Quando me formei médico, em 1979, a
UNIMONTES era uma fundação e fomos a Brasília por diversas
vezes, batalhamos e pressionamos as lideranças políticas. Graças a
Deus tivemos a oportunidade, em 1988, de nos transformar em
universidade, uma das melhores e maiores deste Pais. Da mesma
forma que falo com orgulho da UNIMONTES, quero, desejo e vou
contribuir para que a UEMG se transforme também numa
universidade de fato e de direito. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, o assunto que me traz a esta tribuna é de grande
relevância. Não só o município, o Estado e o País vêm atravessando
uma grande dificuldade no que diz respeito á segurança pública.
Ontem, tivemos oportunidade de receber um telefonema em nosso
gabinete de uma pessoa contando que nove presos haviam fugido da
Penitenciária José Maria Alckimin, de Ribeirão das Neves. Tivemos
oportunidade de nos deslocar até o local da ocorrência, onde nove
presos foragidos tinham feito como refém a Sra. Dilene de Oliveira de
Souza, de 38 anos, Vinícius Oliveira de Souza, de 14, e Gabriel de
Oliveira Cecílio, de 5.

Tivemos oportunidade de estar junto aos policiais militares do
Batalhão de Missões Especiais, da P Cia. de Missões Especiais do 7°
CRPM, da 21 Companhia Independente, do GATE, do CORPAER, que
teve apoio também de parte da Delegacia do DEOESP e da Polícia
Rodoviária Federal. Trata-se de ocorrência que hoje está sendo
noticiada na primeira página de todos os jornais que circulam no
Estado. Foi uma ocorrência de grande vulto, porque demandou toda a
paciência e cautela dos militares.

Gostaria de elogiar o trabalho da Policia Militar, que foi desenvolvido
com tranqüilidade, com eficiência, com maturidade e, acima de tudo,
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com zelo ao maior bem jurídico, que é a vida- Entendemos que
ações como essa deveriami ser serflpre elogiadas desta tribuna.
Infelizmente, quando a políciacomete ãm deslize ou uma falha, temos
diversas pessoas para vir a sta tribuna criticar a ação dos policiais.
Mas ontem foram salvas, sem nenhum rranhâo, as três vítimas.

Não poderíamos deixar de registrar; o trabalho desses valorosos
policiais, que, amando a profi4são, corn dedicação, honra e eficiência
fizeram excelente trabalho, que pôde ser publicado por toda a mídia.
Gostaria, de público, de agradecer ao comandante da operação, Cel.
Faria Lopes, que soube conduzir o caso com eficiência e firmeza,
mas, acima de tudo, com um .6 grande: prepcupação com a vida dos
reféns.

Felizmente, os foragidos foram rcapturados e também não
sofreram nenhum tipo de lesão, tendo sido reconduzidos à
penitenciária.

Por outro lado, quero ler uma carta que recebi de um companheiro
da cidade de Gonzaga, próxima à região Leste do Estado, a
Valadares. Infelizmente, de um lado têmos uma grande ação e do
outro, um Sargento Comandànte de Destacamento pedindo, pelo
amor de Deus, que o Prefeitã da cidade à deixe trabalhar em paz,
para exercer a sua função con tranqüilidadé e independência. A carta
tem o seguinte teor: (- Lê:)

"Ao Exmo. Sr. Deputado argento ;Rodrigues. Considerando as
dificuldades pelas quais estou passando dvido à falta de estrutura
adequada do município com relação à 

1 cação de imóveis para
atender a demanda, estou residindo corri minha família em condições

' precárias no alojamento do quartel, juntamente com outro militar
também alojado, tendo que submeter mjnha(esposa e meus dois filhos
a essa situação constrangedora e a tamanha falta de liberdade,
porque o Comando da UEOF já foi informado da situação em que
estou vivendo, e nenhuma providência foi tomada- Sem contar a falta

2 de apoio do Prefeito, que também tem conhecimento do fato e disse
que não poderia fazer nada, bois não estva satisfeito com minhas
atuações policiais, que acaba ram por ienvolver parentes e amigos
seus em ocorrências policiais. Promoveu um abaixo-assinado na
cidade pedindo a minha remoço. Em represália às minhas atuações,
foi até ao Comando do 1° CRPM fazerdedúncias infundadas a meu
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respeito, querendo desacreditar os serviços da Policia Militar
perante o Comando, a sociedade e os meus companheiros de serviço,
me envolvendo em duas sindicâncias que nada apuraram. Impôs
condições, dizendo que assinaria o convênio somente com a minha
saída; 'caso contrário, não assinaria. Disse também que só se
empenharia em arrumar casas para resolver o problema de moradia
dos militares do município quando o Comando da UEOP resolvesse
me substituir; que, enquanto eu permanecesse na fração, não moveria
uma palha.

Informo-lhe ainda que a minha remoção era promessa de campanha
do Prefeito junto aos seus eleitores. E quando ele assumiu a
Prefeitura, a primeira coisa que fez foi mandar cortar a linha telefônica
do quartel anão arrumar a viatura que baixou logo em seguida a sua
posse, deixando-nos completamente sem condições de executar
nosso trabalho de segurança pública.

Adianto-lhe que a total falta de apoio da Prefeitura está gerando uma
queda lastimável na qualidade dos serviços prestados pela Polícia
Militar no município, ensejando reclamações por parte do público
externo, que está à mercê dos vândalos que se aproveitam da
situação para a prática de crimes.

Eu gostaria que V. Exa. intercedesse junto ao Comando do 1°
CRPM e também à Prefeitura Municipal de Gonzaga, para que, juntos,
solucionassem o problema, pois do jeito que está não há condições de
continuar, porque os maiores prejudicados nessa história somos eu e
minha família. A solução, no momento, seria a minha remoção desta
fração, porque não tenho mais nenhum interesse em continuar nesta
cidade. Mesmo que as coisas melhorem, o clima nunca mais será o
mesmo.

Gostaria também que V. Exa. intercedesse junto ao Comando da
UEOP para que acatasse o parecer do oficial que realizou a última
sindicância nesta fração, por meio do qual opina pela minha remoção
por interesse do serviço público, visto não ter apurado nada contra o
sindicado e também pela inviabilidade da minha permanência no GPM
devido às insatisfações do Prefeito. Gostaria também que V. Exa. me
concedesse assistência jurídica para poder entrar com uma ação na
justiça contra o Prefeito pelas denúncias infundadas contra minha
pessoa".
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Vou deixar de revelar o nome do
disposição aqui, caso alguém queira t
Municipal é de Gonzaga, e & Prefeito

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr
assiste pela TV Assembléia, com
UEMG, estamos aqui nesta tribuna
vem sendo uma rotina. São PrE
chantageando as Polícias Civil e Mi
admitir que um Prefeito, que tem o
como pessoa, que deveria estar corl
venha a fazer promessas nôjentas
remoção do policial militar qüe estava
dever, no exercício regular dá sua fud
Presidente, Srs. Deputados: , Sras.
continue, porque é nojenta, é a prátic
tem responsabilidade com ai seguran
Constituição Federal é muitclara:
Estado, direito e responsabilidade de

Então, Sr. Prefeito, desta tHbuna e
V. Exa: ponha a mão na cónsciênc
necessita de segurança públiàa. V. Ex.

Estarei tomando todas as providên
não venha a ocorrer, não apenas
também em nenhuma cidade do E
freqüentes denúncias de pedidos de r
Caso haja fundamento no pedido, é r
perante o Comando e se mande
sindicância ou inquérito policial. Se fi
deve-se transferi-lo e puni-lo na form;
porque, enquanto o Estado investe o
salários, no destacamento de Gonzaç
de R$600 I 00, quer determinar
destacamento

Por fim, como Vice-Líder da:Bancad
de que estamos buscando elitendimE
na caminhada pela derrubada do v
UEMG. (- Palmas.) Deixo, mais uma
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olicial militar, mas está á
na r conhecimento. A Prefeitura
Júlio Maria de Souza, do FSC.

Deputadas, público que nos
inIeiros e companheiras da
raldenunciar que essa prática
itbs cortando convênios e

ta no interior. Não podemos
leer como homem público e
ribjindo e cumprindo as leis,
seus eleitores, promovendo a
o estrito cumprimento do seu

:	Não podemos permitir, Sr.

ão'
)eutadas, que essa prática

um administrador que não
a pública do seu município. A
egiirança pública é dever do

u 'nandando um recado para
e1veja que o seu município
não é dono do município.
s necessárias para que isso

i cidade de Gonzaga, como
Lado, porque tenho recebido
no  por parte dos Prefeitos.
cesário que se faça a queixa
apurar os fatos através de
ir r4rovada a culpa do policial,
da lei, mas não chantageá-lo,
ca de R$5.000,00 apenas em
o Prefeito, com um convênio

em fica ou não naquele

do rSB, deixo aqui a garantia
to e de que estaremos juntos

db Governador referente à
Z, 4gistrado que a Emenda n°
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47, do Deputado Paulo Piau, contou com 64 votos favoráveis à
sua aprovação, sendo que nenhum Deputado se absteve ou votou
contrariamente a ela. Estão no caminho certo e deverão continuar
firmes nessa luta para que a UEMG vá para a frente de uma vez por
todas. Contem com a Bancada do PSBI Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini t - Sr. Presidente e Srs. Deputados, serei

breve porque o debate seguinte é o mais esperado por todos. Desde
já, em nome da Bancada do PSDB, como seu Líder, digo a todos que
estão lutando em defesa da UEMG - representados por esse jovem
batalhador, Ministro Aloísio Pimenta, que, incansável, diuturnamente,
tem defendido a Universidade - e disso sou testemunha, já que, em
muitas oportunidades, estivemos juntos nessa defesa -, que
estaremos aqui, entrincheirados, até a derrubada total desse veto.
Palmas-) NãoNão abrimos mão da derrubada desse veto.

Oportunamente, estamos tendo a honra de receber, nesta Casa,
Líderes do PSDB dos Estados do Pará, Sergipe, Goiás, Rondônia,
Mato Grosso do Sul e Acre.

Esses Deputados estão conosco discutindo de que maneira nós, do
PSDB, devemos nos unir em defesa dos maiores interesses deste
País. Com muito orgulho registramos a presença desses
parlamentares. Estamos alegres por tê-los em nossa Casa, que é
deles também. UEMG, estamos juntos! O PSDB, pela derrubada do
veto!

* - Sem revisão do orador.
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
30, às 9 horas. Levanta-se a reunião

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 301312001
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Doutor Viana - Gil Pereira
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- Marco Régis.

Falta de (
O Sr. Presidente (Deputado Wanc

de comparecimento não registra a e
Presidência deixa de abrir a reuniãc
os Deputados para a reunião de d€
abril, às 20 horas.	-

ATA DA 14P REUNIAO EXTRJ
Presidência dos Deputados An

Sumário: Comparecimento - Aberi
ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): Su
Requerimentos dos Deputados R€
Vieira, Paulo Piau, Migue! &lartini,
da Presidência - Questões de or
Proposições: Prosseguimento da vc
de Lei n° 1.27112000; prosseguimen
Deputado Antônio Andrade discurs
Leão; aprovação do requeritnento; v
de quórum para votação anulaç
recomposição do número regimer
votação; renovação da votação
verificação de votação; inexistêr
anulação da votação; chamada
regimental; inexistência de quórum
Encerramento.

Ávila) - Às 9h15min, a lista
ia de número regimental. A

falta de quórum, e convoca
de segunda-feira, dia 2 de

)RbINÁRIA, EM 271312001
nio Júlio e Wanderley Ávila
na 1a Parte: Ata - Questão de
)en'são e reabertura da reunião -
ioid Aloise, Sebastião Navarro
o Leite e AlIton Vilela; decisão

Discussão e Votação de
ção, em turno único, do Projeto
da votação de requerimento do
dc Deputado Adelmo Carneiro
ificação de votação; inexistência
) da votação; chamada para
1; existência de quórum para
do requerimento; aprovação;
a de quórum para votação;
ra recomposição do número

ra ? continuação dos trabalhos -

- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Co

Mauri Torres - Wanderley Ávila -
Patrús - Agostinho Silveira Aílton
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - /
Antônio Andrade - Antônio Carlos
Santiago - Bené Guedes - Cabo l
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Matozinhos - Emano Batista - Fá
Pereira - Glycon Terra Pinto - He

- Ivo José - Olinto Godinho -
elmb Carneiro Leão - Agostinho
leia- Alberto Bejani - Alencar da
ilcaq Martins - Anderson Adauto -
idrada - Antônio Genaro - Aden
rais - Carlos Pimenta - Cristiano
1 Mélo - Dimas Rodrigues - Dinis

Eduardo Brandão - Elaine
Avelar - Geraldo Rezende - Gil

Tar6üínio - Irani Barbosa - Ivair
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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 - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 20h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Wanderiey Ávila, 2 0-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como existe neste momento

a busca de entendimento entre as Lideranças, peço a V. Exa. que
suspenda a reunião por alguns minutos. Dessa maneira, os Lideres
que estão discutindo esse acordo poderão avançar nas conversações.

2a Parte
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 1 Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado João Leite, suspende os trabalhos por 10
minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
- Vêm à Mesa requerimentos dos Deputados Rêmolo Aloise,

Sebastião Navarro Vieira, Paulo Piau, Miguel Martini, João Leite e
Ailton Vilela, solicitando a inversão da pauta da presente reunião.
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DECISÃO DA PRE

A Presidência, considerando
que o Projeto de Lei n0 1.2

constitucional, o que, por fõrça do
Constituição do Estado, impede que
dia incida sobre essa matéria;

que os requerimentos apresentado
sendo encaminhados já há seis reu
paralisação dos trabalhos no: Plenári
configuram um processo de ãbstruçã

DECIDE, no uso da atribuição
Regimento Interno, submeter a
solicitarem alteração da ordem do d
Projeto de Lei n° 1.271/2000!

Mesa da Assembléia, 27 dê março
Antônio Júlio, Presidente.

O Deputado Miguel MartiniH- Sr. Pr€
Interno prevê que, antes dè entram
requerimentos devem ser areciado
votação. Portanto, pergunto à que V.
do Regimento.

O Sr. Presidente - A decisão da Pr(
Portanto, já é uma decisão do Presidi

O Deputado Sebastião Costa - Sr.
da minha questão de ordem, que, lo!
de V. Exa. (- Lê:)

"Questão de ordem relativa à apIic
259 do Regimento Interno. •Sr. Pres
Interno, inserido na Seção II ,- Da Pre

'Art 279 - Não estabelecida
preferência entre emendas será regul

- o substitutivo preferirá à, proposiç
II - a emenda supressiva e a si

inclusive á parte da proposição a que
III - a emenda aditiva e a modiflc

parte da proposição que visarem a ali

NCIA

)0 encontra-se na faixa
;to no § 1 0 do art. 69 da
uer alteração da ordem do

a inversão da pauta estão
o que vem ocasionando a

ta Casa e, por conseguinte,
essiva;
lhe confere o art. 83 do
o os requerimentos que

lente após a apreciação do

1.

o art. 281 do Regimento
processo de votação, os
e incidem diretamente na
-á com relação ao art. 281

incide sobre o art. 281.

te, procederei à leitura
será entregue às mãos

do disposto nos arts. 279 e
, o art. 279 do Regimento

cia e do Destaque -, dispõe:
tquerimento aprovado, a
)elas seguintes normas:
que se referir;
jtiva preferirão às demais,

serão votadas logo após a
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IV - a emenda de comissão preferirá à de Deputado.
§ l - O requerimento de preferência de uma emenda sobre outra

será apresentado antes de iniciada a votação da proposição a que se
referir.

§ 21 - Na ocorrência de mais de 1 (um) substitutivo de comissão, o
exame do último terá preferência sobre os demais e, assim,
sucessivamente'.

Por sua vez, o art. 259 estabelece:
'Art. 259 - Adotar-se-á o processo simbólico para todas as votações,

salvo requerimento aprovado solicitando adoção de outro processo ou
disposição regimental em contrário.

§ 1 0 - O requerimento a que se refere este artigo será apresentado
até o anúncio da fase de votação da proposição'.

O requerimento ora submetido a votação, de autoria do Deputado
Antônio Andrade, visa sejam mantidas a preferência regimental para
apreciação do Projeto de Lei n° 1.27112000 e sua votação simbólica.

Salvo melhor juízo, se votarmos esse requerimento, estaremos
deliberando sobre matéria vencida, matéria já decidida pelo Plenário.
Basta atentarmos para os dois artigos mencionados, que regulam a
questão da preferência e do processo de votação. A regra geral está
estabelecida. Para fugir a essa norma, já constante no texto
regimental, é que poderemos novamente deliberar. Será que, a partir
de agora, para fazer cumprir o que já está determinado no Regimento,
teremos, a todo momento, de ratificá-lo mediante votações?

Porque, se abrirmos esse precedente, é isso que teremos de fazer.
A interpretação dos arts. 259 e 279 não deixa dúvidas. A preferência e
o processo de votação em regra geral estão estabelecidos. Somente
será admitida alteração se houver requerimento aprovado em sentido
diferente. E estamos aqui votando um requerimento para fazer cumprir
a norma?

Se continuarmos no processo de votação desse requerimento e o
aprovarmos, estaremos dando testemunho de que não existem
normas preestabelecidas, de que não vale o escrito no Regimento
Interno, ou melhor, para fazer valê-lo, somente através de nova
votação. Essa interpretação que conduz a uma situação absurda
deve, de acordo com o ensinamento dos melhores hermeneutas, ser
abandonada.
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Diante disso, Sr. Presidente, requerc
disposto nos arts. 259 e 279, que 1isi
requerimento aprovado em sentido]
requerimentos, que o Plenário passe
sobre a manutenção da norrha já expke

Essa é a questão de ardem qud
Presidente."

Lamento, Presidente, a ihterpretaç
queira votar as matérias, 4 é impe hc
alguns projetos. Concordo dom tudo is
por despacho, de dispositivo: s regimeni
despacho de V. Exa. Eis aqui, por esóri

O Deputado Adelmo Carneiro Leão -
Presidente da AssembléiaLegislatita
Reconheço sua preocupação - que nã
de todos nós - com a votaço; certame
Assembléia Legislativa discuta e avr
meu sentimento é que, em razão e
prolongado processo de obstruçãoJ
fizemos, avançamos: estàmos
processo de votação, e tenho certeza
isso.

Minha preocupação é qUe o Prei4
afronte o Regimento. E me 5arece que,
V. Exa. está determinado afazer - ou
Regimento vai ficar comprometido, $ c
encaminhamento deve preceder à an
prerrogativas do Presidente, poder I c
deliberação que V. Exa. tomou ao
Regimento. Então, até pára pres4n
valorizarmos o que nos: rege apu
encaminhamento fosse dado em outro
analisar os requerimentos, dur
determinações regimentais.: Minha cei
processo, não conseguirmos resolv&
havendo dificuldade na votação, a
todos nós. Por outro lado, neste moi

aV. Exa. seja cumprido o
)r9ente pode ser alterado por
Jivrso. Como existem esses
a deliberar sobre eles, e não,

à apreciação do Sr.

e V. Exa. É natural que se
a necessidade de aprovar
mas não com a supressão,
como acabamos de ver no

a questão de ordem.
staria de fazer um apelo ao

Estado de Minas Gerais.
apenas do Presidente, mas
achamos importante que a
na votação de projetos. E

dos os acontecimentos, do
debate e de reflexão que
do à construção de um
que Minas vai ganhar com

lehte tome uma decisão que
n6te momento, diante do que
plo menos anunciou -, nosso
u4 o art. 281 estabelece que o
lis  da pauta. E não vejo, nas
ipbz de fazer com que essa

mesmo prevaleça sobre o
a sua autoridade e para
seria interessante que o

sdntido: que possamos votar e
iirindo rigorosamente as
iça é que, se, ao longo desse
o problema e ainda continuar
?sDonsabilidade recairá sobre
riqnto, a medida tomada pelo
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Presidente passa a ser autoritária e, em minha avaliação, uma
medida que desprestigia a Assembléia Legislativa. Se quisermos
construir um Poder autônomo, solidário e plural, gostaria que o poder
discriminatório não fosse conferido neste momento ao Presidente.
Pedindo vênia, peço que V. Exa. reveja a posição anunciada no inicio
da reunião.

O Deputado João Leite - Reconheço, Presidente, que, até este
momento, V. Exa. vem conduzindo democraticamente os trabalhos da
Assembléia Legislativa. Mas não podemos aceitar, de maneira
alguma, a decisão que V. Exa. anuncia - especialmente nós, da
Oposição, ficamos bem atentos e acompanhamos todas as decisões
da Presidência em relação à situação que estamos vivendo. Não
podemos aceitá-la, porque não consideramos que o trabalho do
parlamentar, o trabalho da Assembléia Legislativa, seja simplificado às
votações de Plenário. Muitas vezes, é do debate e da argumentação,
mesmo que acalorada, que nascem as leis e os acordos - não os
acordos que interessam ao Governo, mas aqueles que interessam à
população de Minas Gerais.

Portanto, para nós, da Oposição, é inaceitável falar em obstrução
excessiva. Não existe obstrução excessiva. Não existe obstrução
máxima, obstrução mínima. O que pretenderam os Deputados que
fazem parte da Oposição foi usar a tribuna, a todo o momento, já que,
no processo de votação desse projeto do Governo, não tivemos a fase
de discussão, não pudemos nem encaminhar a votação, só pudemos
encaminhar requerimentos.

Sr. Presidente, apenas no dia 20 de março, a Oposição teve acesso
aquilo que interessava ao Governo, na apresentação do parecer do
relator. Sete dias nos separam do anúncio do parecer do relator, Líder
do Governo, Deputado Antônio Andrade, do momento que estamos
vivendo no Plenário; então, não há que se falar em obstrução
excessiva. Para nós, da Oposição, é a oportunidade que temos de
falar, nos encaminhamentos de votação dos requerimentos, o que
pensamos, o que sentimos em relação ao projeto.

Por algumas vezes, o PSDB, o PFL, o PT apresentaram sugestões
ao parecer do relator, que, como disse, foi publicado no dia 20 de
março. Temos, agora, o Substitutivo n° 8, apresentado pela Oposição.
Não tivemos, ainda, oportunidade de discuti-[o. Solicitei a V. Exa. a
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suspensão dos trabalhos pafra que pdidese avançar a discussão
desse substitutivo, a nova roposta das oposições da Assembléia
Legislativa.

Então, para nós, com toá o respeito por V. Exa., não podemos
aceitar essa decisão da Presidência, porque não é democrática, não
dá oportunidade para a Minoila. Falo áonio Líder da Minoria, que quer
se manifestar. Não é democrático,i não é justo, não aceitamos.
Repelimos e lutamos contra decisão tão arbitrária, que não está de
acordo com V. Exa., que conhecemos tão bem. Tenho muito respeito
por V. Exa., mas não vamo&aceitar, hão iamos admitir que se passe
um trator por cima da Oposião, que eja cassada a nossa voz neste
Plenário. Vamos falar, vamos dizer aquilo que pensamos do projeto.
Não aceitamos que sejam enterrados b5 planos de saneamento
básico e ambiental no Esta o. Varpos gritar, não vamos aceitar.
Portanto, Sr. Presidente, não há que S te lar em obstrução excessiva.
Há, sim, que se falar em democracia. E é por ela que clamamos.
Muito obrigado.

O Deputado Rogério Corr&a - Sr. Ptesi
ponto em que insistiu o Deputado Adèlmc
para não nos dar razão, o art. 83, que
como fiscal da ordem na Assembléia Le
juízo de valor de que a obstrução em
nesse juízo de valor, que nãb tem base r
fiscal da ordem, interrompendo uni r
apresentação de requerimentos para !nve
que o art. 83 não deixa margem parainte
se a obstrução é maior, menor, excessiva

O art. 83 dá ao Presidente a condição
pontos bem fundamentados, melhor dizer
Presidente compete agir corno fiscal dia o
as leis e este Regimento". Não há hing
nem o Regimento. Fazer obstrução dão
Regimento. A obstrução é um dos recu
que não concordam com determinado
melhorá-lo. E é exatamente o que 1 es
recusar proposição que não atenda ás
regimentais". Também não é o casq. E

ente, vou insistir no mesmo
Carneiro Leão. V. Exa. usa,
ermite ao Presidente atuar
islativa. V. Exa. faz, então,
sido excessiva. Com base
gimental, V. Exa. age como
ocesso natural, que é a
são da pauta. O problema é
pretações de juizo de valor,
u não.

le fiscal da ordem, mas em
Jo, em oito itens. (- Lê:) "Ao
Jem para: 1 - fazer observar
iém desrespeitando as leis
desrespeitar as leis nem o

;os que têm os Deputados
projeto de lei e desejam
amos tentando fazer. "II -
xigências constitucionais e
amos, apenas, requerendo
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inversão de pauta, o que é regimental. "III - interromper o orador
que se desviar do ponto em discussão, falar sobre o vencido, bem
como faltar à consideração para com a Assembléia Legislativa, sua
Mesa, suas comissões ou algum de seus membros e, em geral, para
com representantes do poder público, chamando-o à ordem ou
retirando-lhe a palavra". Este, certamente, não é o caso. Estamos
falando do assunto que está em pauta, principalmente da questão de
ordem a que V. Exa. responde - no meu entender, equivocadamente -
com a evasiva da obstrução excessiva. "IV - convidar a retirar-se do
recinto do Plenário o Deputado que perturbar a ordem". Também não
é ocaso. Ou, ainda: "Si - aplicar censura verbal ao Deputado". Não é o
caso. "VI - chamar a atenção do Deputado, ao esgotar-se o prazo de
sua permanência na tribuna; VII - não permitir publicação de
expressões vedadas por este Regimento; VIII - suspender a reunião
ou fazer retirar pessoas das galerias, se as circunstâncias o exigirem".

Nenhum item do art. 83 versa sobre obstrução excessiva, que é,
apenas, um juízo de valor. O Regimento é concreto nesse aspecto. E
possível fazer obstrução? Sim, desde que nas normas regimentais
apresentadas. Não encontrei, no art. 83, nada que permitisse ao
Presidente agir como fiscal da ordem, impedindo a apresentação de
requerimento para inversão da pauta.

Como disse o Deputado Adelmo Carneiro Leão, nossa obstrução se
dá para buscar a melhoria de determinado projeto de lei enviado a
esta Casa pelo Governador, que termina com fundos importantes
criados pela própria Assembléia Legislativa. E nosso dever melhorar
projeto que pretende acabar com esses fundos, sem, ao menos,
garantir em que serão aplicados. Precisamos verificar o que ainda
existe em dinheiro e em que será aplicado. A defesa que fazemos é
que o BDMG continue responsável pela aplicação dos recursos,
principalmente no Fundo Estadual de Saneamento Básico.

Interessa-nos, portanto, a obstrução, para melhorar o projeto e
garantir ao povo de Minas que a verba seja bem aplicada, sobretudo
nesse momento em que o Governador está em atrito com o Vice-
Governador, que já foi Governador e muitos problemas causou ao
Estado e ao povo mineiro. Não podemos, simplesmente, entregar a
esse Vice-Governador uma verba cuja aplicação não está carimbada.
Não confiamos nele.
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O Deputado Miguel Martinii- V. Exa
de ordem, dizendo que estaria fui
preferência de uma prop$ição sol
ordem do dia será requerida antes de

Ora, o art. 83 do Regimento Intern'
Exa., na qualidade de Presidente, d
consegui entendera razão dè V. Exa.
281, dizendo que está cumprindo o R
que diz que 'o Presidente deve obser

E claro que entendemo& e sab€
excessiva. E claro que obsttução ex4
sobre incidente. Isso é obstrução exc4
aquilo que o Regimento prevê: "qua
requerimento para inversãoe pauta'
requerimentos incidentes, ok.
contradizendo o Regimento, que era
sobre um requerimento quê prevê
alegar que não vai votar, vai votar
frontalmente "a preferênciã de ui
constante na mesma ordem do dia s'
apreciação da pauta".

Ora, Sr. Presidente, se isso aco
teremos profunda diflculdadé de vota
para frente. Se a Oposição não for re
respeitado, principalmente um Regi
requerimento do Líder do Governo, O
foi objeto de questão de ordem,
requerimento com duas matérias dist
e esperávamos que fosse desmembr
o seja. Esse requerimento, que não 1
da questão de ordem do Deputado
óbvio é fazer um requerimento pedinc
ordem dos trabalhos, presida o Piei
exatamente esse pedido. Esse, sim, (
deveria ter sido recebido pelo Preside

Agora, o nosso requerimento e
fundamentado no Regimento lntemc
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)onde à minha questão
entado no art 281: A

e óutra constante na mesma
rncida a apreciação da pauta."
ciado por V. Exa., diz que V.

ie bbservar o Regimento. Não
3st& invertendo a ordem do art.
gim1ento, exatamente no art. 83,
r asse Regimento".

nos bem o que é obstrução
ssiva é requerimento incidente
;siv. O que estamos fazendo é
uer Deputado pode apresentar
Se 1V. Exa. não quer receber os
é poderia alegar, mesmo
xcessivo, porque está incidindo

pocesso de obstrução. Mas
primeiro a pauta, contrariando

io sobre a outra
antes da iniciada a

tecêr no início dos trabalhos,
os 22 vetos e os projetos daqui
Deitada, se o Regimento não for
eno que já vimos no próprio
putado Antônio Andrade, o qual
iue não se pode apresentar
ita. Esse requerimento foi feito
cio u até esperamos que ainda
)de ria ter sido aceito, em razão
ebastiáo Costa, porque pedir o
ao Presidente que mantenha a

kiol e observe o Regimento. E
um requerimento absurdo e não
te aa Casa.

absolutamente amparado e
e J. Exa. deve respeitá-lo, de
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acordo com o próprio artigo que V. Exa. citou - fazer observar
esse Regimento. Entendemos que o Governo está entrando em
desespero, porque não vai conseguir, e agora a Oposição é em
número maior, conhece o Plenário e sabe atuar, e não vai ser fácil
votar sem acordo. Então, já que não temos acordo, vamos atropelar o
Regimento? Vamos desrespeitar o Regimento?

Nós, da Bancada do PSDB, não vamos aceitar essa postura. Se V.
Exa. aceita um requerimento que pede o óbvio - porque o Regimento
é muito claro -, se a votação tem que ser mantida na ordem da pauta,
se o processo de votação simbólica é previsto no Regimento, V. Exa.
aceita esse requerimento e rejeita o requerimento que é lógico, de
inversão de pauta, alegando excesso de obstrução, teremos
profundas dificuldades, e o PSDB não vai aceitar. Teremos 22 vetos
para votar, e, se quiserem passar em cima de nós, que o façam
usando o Regimento, mas, atropelando o Regimento ou rasgando-o,
não aceitaremos.

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, farei agora enorme
exercício de serenidade para conter a minha indignação e manter o
nível de respeito a esta Casa e dirigir-me a V. Exa. de forma
respeitosa, como V. Exa. merece, na expectativa de que também nós,
Deputados da Oposição, sejamos respeitados pela Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa, pelo bloco governista de sustentação do
Governo nesta Casa e por todos os Deputados.

Portanto, com esse espírito, dirijo-me a V. Exa. para dizer que não é
possível ouvir falar em excesso de obstrução. E desconhecer a
história do parlamento brasileiro e a história desta Casa.

Ainda hoje, tive noticia de que um dos maiores tribunos do Brasil,
um dos maiores Deputados que passaram por esta Casa deu uma
entrevista - refiro-me ao ex-Ministro, ex-Deputado Federal, ex-
Deputado Estadual Oscar Dias Correia -, lembrando que, na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, participou, talvez, do
momento mais glorioso de sua trajetória como parlamentar, de um
processo de obstrução nesta Casa que durou mais de sete meses.
Falei em sete meses, e temos exemplos recentes, nesta Casa, de
processos de obstrução de dois, três, quatro, cinco meses. Isso faz
parte da democracia.

Sr. Presidente, isso não é ilegítimo, faz parte do processo de se
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estabelecer, nesta Casa,'que é
estabelecer o contraditório, o debate,
a Casa de se passar por cima dos OLE

V. Exa. sobretudo, o guãrdião m
elegemos porque confiamos,'no sei
jamais trairá nossa confianç. E o gu
e do Regimento da Asserhbléia L
Assembléia não respeitar! o Re(
pipoqueiro na poda da Assêmbléia?
que acontece aqui.

Por isso, Sr. Presidente, faço ess
grave, é muito grave essa ameaça
noite. Logo no início do seu manda
transformar isso aqui numa casa
Assembléia Legislativa de: Minas
Oposição, o Regimento desta Ca
porque estamos trabalhando, ningu
obstrução para o bem de um projetc
Não é uma palhaçada, não é um gesi
nós, 77 Deputados, estamos aqui cc
somos idiotas e não somos palhaçi
dessa forma-

Portanto, deixo aqui esse apelo e €
faça isso com o Regimedto, não
Legislativa. Uma vez o leite derram
favor, Sr. Presidente, respeite os C
respeite o Regimento Interno da Asse

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr Pr
com todo o respeito, quero externar
tocante á decisão de V. Exa. - que,
inverter os nossos trabalhos; preterin
a decisão em um artigo do FRegiment
em determinadas circunstâncias. Orb
"Eu sou eu e as minhas circunstânc
momento em que emitiu o parecer,
circunstâncias possam sobrepor. E
mais ditatorial, fazer valer a sua decis
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sa do diálogo, de se
o bem comum. Esta não é

em da lei.
da lei nesta Casa, nós o
Temos a certeza de que

) da Constituição do Estado
tiva. Se o Presidente da
ito, quem respeitará? O

Somos responsáveis pelo

lo dramático a V. Exa. É
sa sobre esta Casa nesta

como Presidente, não vamos
mãe Joana, isso aqui é a

;eais. Nós, Deputados da
todos merecemos respeito,

stá aqui brincando. Fazer
ão é um jogo de gato e rato.
leb ítimo ou impensado. Todos
olastro do voto popular. Não
Não aceitamos ser tratados

)alavra de advertência. Não
isso com a Assembléia

pode ser muito tarde. Por
3dos, respeite a Oposição,
ia Legislativa.
ite, Deputado Antônio Júlio,
a posição e a do PSDB no
)5 certeza, não é final - de

requerimentos e apoiando
que V. Exa. pode fazer uso
Gasset já dizia o seguinte:
Presidente. V. Exa., nesse
;ou quanto ao que as suas
ode, se tiver uma postura
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Mas, como seu liderado, como seu comandado e como seu

colega de parlamento, para o bem da Casa, para que o Regimento
Interno possa ser a nossa verdadeira bíblia também no cumprimento
de uma atividade cristã - e aqui, é lógico, naquilo que tange ao nosso
Regimento Interno, que regula a nossa vida na Casa -, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, gostaria de apelar para o bom-senso. Na Casa, a
obstrução tem acontecido principalmente no biênio anterior, e até seis
meses antes, sem que se exaurissem os recursos do Regimento
Interno.

O Deputado Sebastião Navarro foi Presidente da comissão que fez
correções no Regimento. Essas modificações fizeram o Regimento
mais democrático, acompanhando o estado democrático de direito
que impera no País, fazendo coincidir todos esses avanços.

Quando chega à Casa um projeto do Governo em regime de
urgência, solicitando que se extinga o SOMMA, e, coincidentemente,
há uma CPI em andamento, é lógico que há uma incoerência. Mas é
preciso ser votado.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, temos que nos debruçar, a Maioria
e a Minoria, a Oposição e a Situação, para usar de forma simétrica
não só o espaço, mas também os recursos para aperfeiçoar, cada vez
mais, o projeto que aqui se discute. Esse projeto passou rapidamente
pelas comissões e chegou ao Plenário. Houve divergências com
relação ao Fundo SOMMA. Na verdade, há R$211.000.000,00 que
não foram destinados para o pagamento de pessoal. Os títulos do
Governo vêm em socorro do pagamento dos municípios.

Diante dessas circunstâncias, apelamos não só para o seu alto
espírito, mas também para a sua tolerância, deixando a emoção
abaixo do estado de consciência, de equilíbrio. Na busca da dialética
e de entendimento, já avançamos. Faço minhas as palavras do
Deputado Adelmo Carneiro, já avançamos muito nesse projeto. Há
boa-vontade do Líder do Governo e também da Oposição - do PFL, do
PT e do PSDB - para se chegar a um entendimento. Depois de fazer
essas considerações, apelo para o seu alto espírito democrático para
rever a sua posição e nos dar oportunidade de discutir melhor o
projeto, porque o tempo foi curto.

As divergências são muitas, porque o projeto ainda não nos traz
visibilidade, é bastante nebuloso quanto ao mapa dos gastos e quanto
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E

ao órgão gestor, que deve:! ser o 1
partes estão buscando o n$lhor p;
curto período em que V. Exa. admin
é um grande timoneiro. Então, pedi;
sete dias para que possamos faze
Regimento Interno.

Encerro, solicitando a V. Exa. refle:
dos oradores que me precederam
bom-senso seja compatível com a s
Casa, e prorrogasse a discussão di
Esperamos que a decisão dè V. Exa
o Regimento Interno, que jáfoi rasg
Não podemos deixar que isso acon
vez oportunidade para discutirmos d
Muito obrigado.

O Deputado Márcio Cunha - Sr.
aspectos. Em primeiro lugr, o pre
parte da Oposição, citado no desp
âmago da questão, que é a impi
devemos votar esse assunto. Em
ilustre Deputado Amilcar Martins, qi
Prof. Oscar Dias Corrêa, quero d]
Portanto, hoje a lógica da sbciedad€
a própria opinião pública está cobi
essas matérias. Em terceiro lugar, i
João Leite, que falou que sete dias
que são. Em sete dias Deu criou o
está na hora de votarmos esse proji
decisão. Vamos votar, está na hora

O Deputado Sebastião Navarro Vk
oportunidade, fazer um apelo a V. E
a si mesmo, porque está em jo
Legislativa do povo de Minas Gen
toma, está em jogo o conceito com
honra, na democracia - marca que \d

vida pública e que fez com que
Presidente. A apresentação do no

MG. V. Exa. sabe que as
3 01 povo de Minas Gerais. No
ra a Casa já tem mostrado que

que conceda um, dois ou
uscb democrático do direito do

Dfunda. Que atenda o apelo
nar uma decisão em que o
tude, que é um exemplo na
rojeto por mais um tempo.

contrarie de forma nenhuma
i outras ocasiões, na Casa.
iovamente. Peço mais uma
a democrática esse projeto.

;idente, quero pontuar três
excesso de verborréia por
de V. Exa., não invalida o

1 celeridade com que hoje
rido lugar, respondendo ao
nbra o nosso grande jurista
ue os tempos são outros.

e itra. Os jornais mostram que
que esta Assembléia vote

ndendo ao ilustre Deputado
são o bastante, quero dizer
do. Por isso, Sr. Presidente,
'arabéns a V. Exa. pela sua

Sr. Presidente, quero, nesta
ira que dê tempo de reflexão
1 honradez da Assembléia
elas decisões que V. Exa.
o até hoje na dignidade, na

plantou no decorrer de sua
pares o escolhessem para
Regimento Interno, no seu
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terceiro parágrafo, diz: "Em 1995, foi criada uma comissão
suprapartidária com o objetivo de examinar sugestões e propor
alterações no Regimento Interno. Sob a coordenação do Deputado
Sebastião Navarro Vieira e integrada pelos Deputados Antônio Júlio,
Ermano Batista e Maria José Haueisen, a comissão examinou
propostas originadas de parlamentares, de ex-parlamentares e do
corpo técnico da Casa e produziu um documento final que, além das
propostas, continha ainda dispositivos relacionados a matérias
tratadas em Decisões Normativas da Presidência e Deliberações da
Mesa, tomadas em face da necessidade de sanar dúvidas quanto á
interpretação e aplicação do diploma procedimental em vigor".

Sr. Presidente, V. Exa ajudou a elaborar esse Regimento. V. Exa.
goza do mais alto conceito nesta Casa. Não quero que a sua imagem
seja maculada por uma interpretação falsa, duvidosa,
comprometedora, porque V. Exa. conhece muito bem o Regimento
Interno e ajudou, com muita competência, a elaborá-lo.

Lembro-me bem, e V. Exa. também deve se lembrar da discussão
que tivemos. Quando trabalhamos nesse Regimento, nem eu, nem V.
Exa. nem o Deputado Ermano Batista éramos governo. A Deputada
Maria José Haueisen é que era de oposição. Entendíamos que o
Regimento tem de premiar a instituição, valorizar a democracia e dar
espaço às oposições, dar-lhes instrumentos regimentais para atuarem
dentro do Plenário desta Casa.

Na discussão, na elaboração desse Regimento, Sr Presidente,
entendíamos que obstrução era direito legítimo das oposições. Que
democracia não é ditadura da maioria, que democracia pressupõe o
respeito ao direito às minorias. Democracia se constrói no diálogo.

Abrimos espaço no Regimento, Sr. Presidente, V. Exa., eu, a
Deputada Maria José, o Deputado Emano Batista, para que os
instrumentos da Oposição pudessem ser utilizados no Plenário desta
Casa.

O Deputado Anderson Adauto, no seu primeiro ano de gestão
governista, conseguiu fazer um 3 1 turno de votação, rasgando esse
Regimento. A imagem do Deputado Anderson Adauto ficará inserida
nos anais desta Casa; ninguém apagará da história deste Legislativo
que o Deputado Anderson Adauto, para servir aos interesses do
Executivo, criou um 3 0 turno de votação, um dia.
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Tenho certeza, Sr. Presidente, deiqu

tempo: suspenderá esta reunião para, cc
meditar bem sobre a interpretação doad.
observar as leis e o Regiménto. V. Exa.
certeza de que não vai fazer isso - a r
atender aos interesses do G qvemo, dó Pc

V. Exa. é Presidente da Assembléia 1
base do Governo, mas é Presidente itarr
muito orgulho, votei em V. Exa. le
Presidência desta Casa, por bonhece os
e a sua honradez.

O requerimento que apresentei e qu
baseado no art. 281 do Regimentq In
referendado. Não abrirei mão, jamais,
apresento, baseado em artigo do Re(
Regimento, seja simplesmente desconhe
Exa.

Fica o meu apelo, Sr. Presidente: súsp
cabeça no travesseiro e análise berh a
V.Exa. compromete esta intituição, 6 n'
democracia no Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, diante da evidentd fa[
encerre, de plano, esta reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verific
número regimental. Portanto, dá continuai

O Deputado Sebastião Navarro Vi4ra
aceitar que V. Exa. não receba os reque
Regimento Interno.

O Deputado Mauro Lobo - Sr Presidei
dos artigos do Regimento, que já foraT e

Mas gostaria de dizer que hoje, na pa
entrevista transmitida pela CBN. V. Exa.
entrevistava a situação atual na Assenbl
a obstrução ê algo legítimo e faz parte
Exa. ainda chamou a atenção dos 1 ouv
Assembléia Legislativa tem um trÏaba
comissões temáticas, e que essas

V. Exa. se dará um
a cabeça no travesseiro,
, pelo qual lhe cabe fazer
tá tendendo - mas tenho
ar esse Regimento, para
r Executivo.
islativa, é Presidente da
m da Oposição. Eu, com
éndi seu nome para a
caráter, a sua integridade

assino, Sr. Presidente, é
mo e está legitimamente
que o requerimento que

nento, calcado no nosso
do e desrespeitado por V.

esta reunião, coloque a
[ida que está tomando.
Regimento Interno e a

de quórum, solicito que

de plano, a existência de
o aos trabalhos.
Sr. Presidente, não vamos
mentos calcados no nosso

não vou fazer a citação
;tivamente explicados.
da manhã, assisti a sua
)Iicou ao jornalista que o
E deixou muito claro que
trabalhos legislativos. V.
s para o fato de que a

muito importante nas
iissões, junto com as



1164
Comissões Especiais e as CPIs, continuavam trabalhando a todo
vapor.

V. Exa. também chamou a atenção para o fato de que uma boa
parcela dos projetos que aqui são votados e aprovados não têm maior
significado para a sociedade. Falou, ainda, que talvez 5% dos
projetos, sim, teriam repercussão na sociedade.

Presidente, V. Exa., realmente, tem uma grande responsabilidade, a
responsabilidade de ser o grande líder, o timoneiro deste Poder. E
para embasar suas ações, nada melhor do que a nossa lei maior, o
Regimento interno da Casa.

Na medida em que a Presidência vem, de alguma forma,
desrespeitar o Regimento Interno, sem dúvida nenhuma está
enfraquecendo o Poder Legislativo. Já temos, externamente,
adversários, problemas, descrenças em relação a nosso trabalho.
Agora imaginem se internamente vamos desvalorizar esse trabalho,
Sr. Presidente. Acho que já temos questões bastante significativas e
numerosas de pessoas que não querem entender o processo
legislativo, lá fora. Sem conhecer o processo legislativo, elas se
colocam como julgadoras do Legislativo. Internamente, não podemos
permitir que algo semelhante venha a ocorrer, que tenhamos, de uma
forma interna, endógena, um desprestígio deste Poder. Acho que,
assim, estamos seguindo um caminho muito perigoso. Se
internamente não nos valorizamos, lá fora seremos mesmo
desvalorizados.

Portanto, Sr. Presidente, pelo seu espirito democrático, pela sua
autonomia de atuação, que foi demonstrada em todos os seus
mandatos, fazemos um apelo para que V. Exa. reflita bastante e
ponha, em primeiro lugar, não certas questões menores que possam
vir de diversas partes da nossa sociedade, mas o Poder Legislativo,
Poder este que lhe confiou a sua direção. V. Exa., sem dúvida
nenhuma, continua a ser merecedor de nossa confiança, tem
competência para isso. Sr. Presidente, não permita que o nosso
Regimento seja abalado, não permita que ele seja arranhado, porque,
assim sendo, estaríamos nos enfraquecendo perante toda a
sociedade. Muito obrigado.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, na legislatura passada,
a Mesa da Assembléia montou uma comissão para fazer a revisão do
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Regimento Interno. Enteddiamos,
precisava ser mudado. Os Deputado
querida Deputada Maria José Hauei
Navarro, junto com outros colegas,
anos para entregar a esta Casa
Regimento estruturado na vontade ai

V. Exa., que aqui chegou há dez ai
instituição, não abrindo mão, até
Regimento fosse cumprido pelo
representação maior desta Casa.
currículo, pelo seu passado e pela r
nesses dez anos de trabalhos legisla

Quando vejo um Deputado usar d
Oposição está fazendo uma
profundamente, Deputado Márcio CL

uma verdadeira verborragia. Estam
tentativa que se faz para se realizar um
fundo, não temos o direito dé discutir
vamos parar? Essa não é à sua m
Tenho a certeza absoluta de
entendimento. Falta muito pouco
conseguirmos, esta Casa poderá VE

melhor. Então, não podemàs, de m
difícil em que se extinguem mais c
deixar de ter o direito de apresentar as
obrigado.

A Deputada Maria José Haueisen
estamos esperando o momento em
apreciação dos vetos, dos , projetos
nosso dever e nossa obrigação.

Faz parte também do exercício d
entendemos como a oossibilidade
avancemos naquilo que é nossa vontad
povo de Minas. Todos os oradores
Exa. foram unânimes em reconhecer a
na condução dos trabalhos e no er
processo de votação, que está incom

ela época, que ele
a comissão, como a nossa
nosso Deputado Sebastião
aram-se, por mais de dois
Regimento moderno, um
sta instituição.
ii 1990, foi um defensor da
ente momento, de que o
iro que hoje assume a
os em V. Exa, pelo seu

de atuar que demonstrou

microfone para dizer que a
Jeira verborréia, lamento
O que se está vendo aqui é

UTI. Será que, na última
acordo para extinção de um
Je está a democracia? Onde

caro colega Antônio Júlio.
devemos entrar em um
a chegarmos, e, quando
, por uma vez mais, votou
nenhuma, neste momento

530.000.000,00 de fundos,
ossas reivindicações. Muito

iocracia, esse trabalho que
obstrução, a fim de que
enquanto representantes do
stranharam a atitude de V.

ia maneira distinta e serena
minhamento de todo esse
ando a todos. Entendemos

Sr.I Presidente, Srs. Deputados,
quê esta Assembléia iniciará a

dp tudo o mais que constitui
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que foi num momento de estresse, de vacilo, que V. Exa.
pronunciou palavras que ferem o Regimento desta Casa, querendo
impedir que aqui se cumprisse aquilo que discutimos e elaboramos
durante dias e dias, quando, no passado, estudávamos um novo
Regimento para esta Casa. A sua contribuição foi importante. Tenho a
certeza de que V. Exa., neste momento de cansaço, de impaciência,
quando as coisas se arrastam, não jogará por terra toda aquela luta, o
trabalho e o nome que construiu nesta Casa, durante dez anos de
mandato.

Não há, absolutamente, demérito para qualquer um de nós
reconhecer uma falta e mudar de opinião. Só não muda de opinião
quem está fossilizado, quem é intransigente, cabeça-dura e não
admite que possa ter falhado.

Compreendemos a dificuldade que estamos vivendo, mas quero crer
que V. Exa. há de entender que não é hora de passar por cima do
Regimento, recusando-se a receber requerimentos. Entendemos,
também, as reclamações da imprensa, dos telespectadores, daqueles
que, no interior do nosso Estado, acompanham esse trabalho que se
arrasta há vários dias. Aqueles que não percebem o exercício da
democracia num processo de obstrução podem até pensar que nada
estamos fazendo. Mas quem está acostumado com o regime
parlamentar, quem sabe o que significa trabalhar nesta Casa para
legislar, para discutir o que é de interesse do povo, com certeza há de
entender a nossa luta e a nossa resistência nessa trincheira, que é a
trincheira da libertação, da democracia e da defesa do povo.

Os fundos do Projeto SOMMA e de outros projetos que estão em
discussão não podem fugir do controle do povo de Minas Gerais. Esse
controle nos foi entregue como responsáveis, como guardiães que
somos, a fim de discutirmos até à exaustão o que e como faremos
com esses fundos. Está chegando a hora de um entendimento, de
sentarmos à mesa, de os Lideres colocarem, com o coração aberto,
as suas preocupações.

Mas é preciso que nesse entendimento haja boa-vontade de ambas
as partes - que se diga "não" àquela história de quem manda aqui
sou eu; sou o mais forte". Está passando da hora de haver conversa e
entendimento. Nunca será oportuno, nunca poderá ser admitido que o
Regimento, votado e discutido por nós, seja desrespeitado.
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Entendemos que V. Exa. há de dar um
logo em seguida, e acreditamos na bdn•
de V. Exa., para receber os : requerirne
Mesa a respeito do projeto qãe estam 6E

O Deputado Alencar da SiIeira Júnjo
Pedro Pinduca, que me perguntava b
sempre aconteciam essas coisas, dis
atores são diferentes. No dier populSr
João.

Pude acompanhar o que está ao'
Deputados que me antecederam fIZ
passado; basta que relembremos o qe
é soberano, e a decisão de V. Exa. tal
Exa. conduz da maneira qüe achari r
tínhamos aqui o famoso reqüerimentor
favor. E o que vemos hoje? Com exc
Haueisen e dos amigos do PT, tc
antecederam ficavam, no Governo 2
Deputados do PMDB, da base do Goie
respondendo ao Deputado Pedro Pin
certeza de que o que mudou, se o
passado, foram só as pessoas que e,,

 Presidente hoje é a Oposição, que e
O Deputado Amilcar Martins, que a

vezes, quando era Secretário do Gove
alguma coisa, ficava, do Palácio, olhi
Em momento algum quis ofender o DE

seria mais um pretexto. Achb que esta
vários projetos importantes para ver.
pode muito bem apresentar, a sua dE
soberano, decidir. E digo mais: faça o
que foi feito no Governo passado: dois
deixar que o Plenário resolva. Acho
colocar para que esta Casa resolva.

O Deputado Kemil Kumaira - Per9t
que a imprensa tem uma influência mu
participamos nesta Assembléia. Veja I
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asso atrás, para avançar

e no espírito democrático
que forem apresentados à

Jiscutindo. Obrigada.
-Respondendo ao Deputado
)ra há pouco se nesta Casa
e'lhe que sim, mas que os
phu que dá em Pedro dá em

cendo aqui, e todos os
ri mesmo no Governo
feito então. Ora, o Plenário
m pode vir a Plenário - V.
ar. No Governo passado,

eram dois contra e dois a
) da Deputada Maria José

os Deputados que me
do, como estão agora os
- é a mesma coisa. Então,
a, disse-lhe que pode ter
ararmos com o Governo
clamando - quem reclama
Governo passado.
falou, por várias e várias
e aqui estávamos votando
e dando as coordenadas.
ado Amilcar Martins - isso

a tem de avançar; temos
, Presidente, que V. Exa.
o para o Plenário, que é
foi feito anteriormente, o

tra e dois a favor, e vamos
V. Exa. tem condição de

mais uma vez, Presidente,
grande nos debates de que
a. que hoje à tarde a base
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governista, orientada por seu Líder, esvaziou o Plenário, para que
a imprensa não assistisse aos argumentos da Oposição. Agora, à
noite, não temos mais a imprensa para constatar que a decisão de V.
Exa., 'data vênia", atende ao Governo, mas não à Assembléia. V.
Exa., por seu alto grau de sensibilidade para com as causas
democráticas, é um dos Deputados que têm marcado presença neste
parlamento. V. Exa. participou de uma nova fase de estudos
elaborados sobre o Regimento Interno da nossa Assembléia,
exatamente para corrigir falhas e para que a Presidência não
precisasse deliberar a cada dia e a cada momento segundo o seu
julgamento, segundo a sua visão.

No entanto, Sr. Presidente, V. Exa. provavelmente tomou essa
decisão pelo fato de ver que os esforços dos Deputados da base
governista, da Liderança do Governo - com todo o respeito que tenho
pelo Deputado Antônio Andrade -, não conseguiram convencer os
Deputados da Oposição sobre a necessidade da urgência com que
querem aprovar esse projeto de extinção do Fundo SOMMA. Mas,
caso perdure a sua decisão, V. Exa. estará hoje na Liderança do
Governo, mas não na Presidência da Assembléia. V. Exa. estará
defendendo os interesses do Palácio da Liberdade, e quero crer que a
orientação que recebeu da assessoria da Mesa fez com que
pisoteasse o Regimento Interno.

Quero fazer o meu apelo, na qualidade de ex-Presidente da
Assembléia, quando tive aqui debates os mais acalorados, na época
do "impeachment" do Governador Newton Cardoso, que hoje está na
vice-governança do Estado. Estive aqui também por ocasião dos
debates da Constituinte mineira, a qual tive a honra de presidir. Estive
aqui também em vários momentos decisivos para a nossa Assembléia
e sempre procurei defender, em primeiro lugar, o nome do Poder
Legislativo, para que não se curvasse diante dos interesses daqueles
que querem humilhar a nossa Assembléia. E o nosso Governador,
infelizmente, a todo instante faz isso, não somente por meio das suas
próprias palavras, mas agora também por intermédio do Ministro
Hargreaves, que disse textualmente que aqui na Assembléia aprova
projetos na hora em que quiser. Esse é o quadro da Assembléia
Legislativa. Neguem isso, por favor. Peço a V. Exa., com todo o
respeito que lhe tenho, pelas suas qualidades: seja o nosso
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Presidente, não seja o Líder do Gover
O Deputado Paulo Piau Sr. Pre

temos a intenção de fazer :0 melhor
tarefa, na sua função, alguná defende
E permita-me o Deputado Alencar c
senti realmente na condiçãoem que
estávamos dando sustentação ao
somos obrigados a ser Oposição cx
está na Oposição hoje estácumprin(
uma Casa democrática. Portanto, nã
que vem estivermos dando sustenta'
agora estamos fazendo oposição ao
não é fazer oposição pela oposição
entendimento, é o acordo. Ó instrun
democrático, legítimo, porque sem o
para existir esta Casa, aliás,, não há i
Legislativo. O Governo pode decretar
de leis para administrar o Estado.

Sinto-me na obrigaçãd de
desenvolvimento de Minas, é não ape
tempo e dinheiro, já que :esta Ca
cumprindo nosso papel.

V. Exa. está orientado pela assessc
diga-se de passagem.

Fico imaginando se um Juiz mudas
um gol de mão, como aconteceu con
O Juiz pode até não ter visto, mas tc
para ele. Fugiu-se ao regLilamentc
descumprisse a lei do silêncio em f
qualquer um de nós.

E verdade que muitas leis não são
com o propósito de apresentar propo
de bebidas alcoólicas nas beiras de
surpresa ao verificar que já havia lei a
não é cumprida - vergonha para os mi
parlamentares, que têm obrigação de

Hoje visitei a FAPEMIG. 0 pessoal

idebte. Srs. Deputados, todos
pelb Estado, cada um na sua
doprincipios, outros, posições.

Slveira Júnior dizer que me
tou1, porque numa vez passada
overno, é verdade, mas não
Situação a vida inteira. Quem

oseu papel e fazendo desta
vejo anormalidade se no ano
o ao Governo que virá, como

ie está aí. E claro que o intento
o que estamos buscando é o
mto que esta Oposição usa é
osso Regimento não há razão
zãd para existir Deputado nem
ud4 o que quiser e não precisa

ir i como colaborador do
s de fazer oposição, gastando
dusta muito caro. Estamos

Casa - muito competente,

regras do jogo e admitisse
3dona na Copa do Mundo.
undo viu, e não ficou bem
) imaginando se alguém
à casa de V. Exa. ou de

idas. Cheguei a esta Casa
lei que proibisse a venda

das, e qual não foi minha
da com esse objetivo. A lei
e, principalmente, para os

as leis serem cumpridas.
ma que o 1% que está na
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Constituição não é cumprido. É uma vergonha que atrasa o nosso
Estado.

Não vejo diferença entre o cumprimento de uma lei e o cumprimento
de um regimento. Por isso, pedimos que o Regimento Interno seja
cumprido em sua inteireza, sob pena de desestímulo de participação.

Queremos aprofundar a discussão sobre o SOMMA, projeto
extremamente importante. O Governo tem seus interesses, mas
temos visão diferente.

Conclamo o Líder do Governo a dar um passo atrás ao invés de
bater no peito e enfrentar a Oposição. Que seja humilde e reveja sua
atitude, para não ser apenas um cumpridor de ordens do Palácio da
Liberdade. Que busque o entendimento, porque queremos avançar,
queremos votar. Tudo depende da negociação final.

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, tenho me mantido em
silêncio durante os dias em que o projeto do Fundo SOMMA se
mantém na pauta, aguardando votação. Não tenho falado pelas
mesmas razões que têm os colegas da base aliada do Governo para
não se manifestar. Não queremos colocar azeitona na empada da
Oposição.

Ainda há pouco, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, a quem
muito respeito, disse que democracia não é a ditadura da maioria. Vim
ao microfone para concordar com ele e dizer mais: se democracia não
é ditadura da maioria, muito menos o é da minoria, que tem parado
esta Casa por sucessivas reuniões.

A Deputada Maria José Haueisen vem ao microfone dizer que aqui
não pode imperar a lei do mais forte. Mas tem imperado é a lei do
mais fraco. Tanto quanto sei, a base de sustentação do Governo é a
maioria nesta Casa. E está dócil e pacientemente ouvindo essa tortura
que é o revezamento ao microfone de vários e vários colegas, às
vezes sem nenhum fundamento ou conteúdo, passando para a
sociedade a certeza absoluta de que desejam, de fato, apenas
protelar a votação.

Acostumei a conviver com a Oposição e a acho fantástica. Sócrates
dizia que as coisas nascem a partir da oposição, e eu respeito isso e
vejo claramente que é a verdade. Mas acho que neste momento, a
pretexto de se fazer oposição ao Palácio da Liberdade, acaba se
fazendo oposição à sociedade mineira, e a essa não podemos e não
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temos o direito de nos opor.
Assim, depois de ouvir 'vários, ári(

discursos, alguns vazios de conteúdo,
conclamar a Oposição a deixar de iexe
sociedade mineira. Que o exercitem boril
que o exercitem contra a base aliada,ma
mineira como um dever mai qr que a todc
própria sociedade, que nos escolheu barE
açoitá-la. Muito obrigado.

• Deputado Sebastião Navarro Vieirâ - A
• Deputado Amilcar Martins , - Art. 164.
• Sr. Presidente - A Presidência entenc

citado de forma indecorosa pelos parlar
Presidência não vai concedera palavra.

O Deputado Sebastião Navarro Viira
quando é proferido aquilo que não 1 co;
fatos...

O Sr. Presidente - Solicito do Deputad
que entenda a decisão do Presidente. Estc

• Deputado Sebastião Navarro Vieir - A
• Sr. Presidente - A Presidência não vai

porque não houve desavença, nenhuma
nenhum partido político nem contra nerhur

O Sr. Presidente - A palavra está 1co
Sebastião Navarro Vieira, e peço-lhe que
vou conceder a palavra a V. Exa. porque
informa aos Deputados que está con a
todos os Deputados que questionaram a di

O Deputado Sebastião Navarro Vieira
cassou o meu mandato? Não posso co2tr2

O Sr. Presidente - Neste momento, '1. E
definido, que respeitamos, e espero
Presidência.

O Deputado Sebastião Nâvarro Viin
exercendo o meu mandato de Deputado,

O Sr. Presidente - Estão falando queo
requerimentos. 0 Presidente recebu

;, repetidos e repetidos
enho ao microfone para
itar esse papel contra a
3 o Palácio da Liberdade,
que preserve a sociedade
nos foi imposto por essa

representá-la, e não, para

164, Sr. Presidente.

que nenhum dos dois foi
ntares. Pelo art. 164, a

- Sr. Presidente, mesmo
sponde à realidade dos

Sebastião Navarro Vieira
sendo muito...

)posição foi atingida.
ar a palavra pelo art. 164,
alavra indecorosa contra
Deputado.
o Presidente, Deputado
speite o Presidente. Não
a utilizou. A Presidência

alavra e vai responder a
;isão do Presidente.

Sr. Presidente, V. Exa.
itar a questão de ordem?
. já teve seu espaço bem
ue V. Exa. respeite a

- Gostaria de continuar
Presidente.
residente não recebeu os
:odos os requerimentos
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apresentados para a inversão da pauta. Entende o Presidente que
o art. 281 do Regimento Interno é muito claro. O espírito da norma é o
de garantir que não haja alteração da ordem depois de iniciados os
trabalhos da fase regimental, e todos os Deputados sabem que o
Projeto n° 1.271 já está em processo de votação. Portanto, quando
alguns Deputados dizem que este Presidente está tolhendo o tempo
da fala dos Deputados, também não é correto, porque, além de
termos ainda dois Deputados inscritos para falar, temos outro
requerimento, em cuja votação os 77 Deputados poderão se
manifestar.

E como vamos inverter uma pauta com relação ao Projeto n° 1.271
se, de acordo com o art. 69 da Constituição Estadual, em seu § 1 0, o
projeto em regime de urgência tem preferência sobre todas as
matérias? Então, o Presidente tomou a decisão de colocar em votação
os requerimentos apresentados, assim que votarmos o Projeto n°
1.271. Não estou rasgando o Regimento Interno. E jamais estarei aqui
a serviço do Governo do Estado. Estou aqui a serviço da Assembléia
Legislativa.

• Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, esclareça...
• Sr. Presidente - Espero que V. Exa. respeite o Presidente. V. Exa.

conhece o Regimento.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Gostaria que V. Exa. fosse

claro perante o Plenário. Qual é o artigo do Regimento que diz que o
requerimento é votado depois?

O Sr. Presidente - Está cortada a palavra de V. Exa., porque o
Presidente está com a palavra. Espero que respeite. O senhor já
mandou na Assembléia, seu irmão manda, mas não vai mandar neste
Presidente. Espero que respeite o Presidente. Muito.

Não vou desrespeitar o Regimento e espero que V. Exa. e os
Deputados respeitem quando o Presidente estiver falando. Não vou
admitir abusos. Estou sendo claro.

Diz o Deputado que estou mandando. Não mando nada. Sou
Deputado e respeito esta Casa. O Deputado Mauro Lobo escutou
minha entrevista, na qual defendi todos os Deputados, e vou continuar
defendendo. Mas espero que me respeitem, porque não vou abrir mão
da Presidência da Assembléia, de tomar as decisões que preciso
tomar; não vou abrir mão de analisar o Regimento, como me faculta a



1173
legislação. Se não for assim, se são
Plenário que ditarão as n&mas ao
Presidente.

Estou agindo baseado noRegimerj
mas não vou abrir mão de tõmar deci
Assembléia. Essa foi a mihha deci
requerimentos. Foram recebidos, É
votarmos o Projeto de Lei n°1.271.

No art. 83 está escrito 'espe
"exclusivamente". Não estoulrasgandd
o. Os Deputados da Oposição sat
Podem ter certeza de que nenhum
Casa do que eu. Mas não abrirei mãd
condição de Presidente. Tomarei
Regimento Interno. Vou interpretar
Regimento Interno.

Os Deputados que fazem oposição
falar, mas ainda tem mais um requ
todo o projeto para encaminhar. Quar
Oposição? Estou dizendo , isso aos
passivamente escutando. Emuito fá
questioná-lo. Também já fiz isso quar
temos de ser coerentes com o Regir
da forma que acham adequada. Mas 1
que a lei estabelece. Quero manter a
porque fui eleito por todos. Espero qi.
compreendam quando tomar uma dec

O Deputado Amilcar Martins - E o a
não é necessário dizer palavras de
Deputado nesta Casa. E subjetiva a qi

Quando o Deputado Alencar da Silvi
jocosa ao antigo Governo, ofendeu a
Deputado Bené Guedes, que fez parti
Pinto Ribeiro, o Deputado Márcio KE
Patrús, o Deputado Marcelo Gonçalw
que fizeram parte da base de su
passado e que hoje estão presentes n

)5 que estão no
não precisamos ter

emo, respeito a Oposição,
a respeito dos trabalhos da
não deixei de receber os
ão na pauta assim que

ialr'nente". não está escrito
o Regimento, estou cumprindo-
m Idisso. Ouvi até desaforos.
'esidente cuidará melhor desta
ent momento algum, da minha
decisões de acordo com o
os1 fatos de acordo com o

n que não há espaço para
rito para encaminhar, tem
stou cortando a palavra da
spectadores porque fiquei
jredir o Presidente, é fácil
a Oposição. Mas acho que
Interno. Estão analisando

a decisão de acordo com o
n nesta Casa e vou fazê-lo,
tendam a minha posição e

Quero dizer a V. Exa. que
:0 calão para ofender um
o da ofensa.

ira únior se referiu de maneira
Volto a insistir, ofendeu o

Governo, o Deputado João
su, o Deputado Agostinho
endeu a muitos Deputados
ação política do Governo
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Quero dizer a V. Exa. que se ele não tivesse sido desrespeitoso,

certamente o Deputado Sebastião Navarro Vieira teria todo o direito
de solicitar a palavra pelo art. 164, porque V. Exa. - peço vênia para
dizer isso - se referiu a ele de maneira extremamente desrespeitosa.
Se não terei tempo para me defender das acusações feitas pelo
Deputado Alencar da Silveira Júnior, quero que, no mínimo, fique
registrado nos anais desta Casa que essa não é a forma que eu
percebo um Presidente eleito por mim tratar qualquer Deputado,
sobretudo por ser Deputado da Oposição.

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, gostada de dizer que
em momento algum o Presidente da Casa feriu o Regimento Interno,
principalmente o art. 281. Sabemos que muitas vezes cabem - como
no passado - interpretações de vários Presidentes em defesa desta
instituição. Tenho a certeza e a convicção de que jamais o Presidente
desta Assembléia Legislativa estará a serviço do Sr. Governador do
Estado. Para isso há o seu Líder de Governo. Trata-se de forma que
não foi bem conduzida para atingir o Presidente da Casa.

Não o defendo porque é do meu partido, mas sim porque conheço a
sua história, como todos conhecem. Sei que nessas horas de
discussões acirradas temos de ser comedidos para que possamos
chegar a um denominador comum e achar uma saída, que sempre, na
história de Minas, foi o equilíbrio e a justiça. Se fugirmos do diálogo,
não encontraremos caminho algum.

O Regimento Interno foi também laboriosamente lapidado pelo
Presidente da Casa e por outros Deputados que o elaboraram. O
Regimento não pode ser rasgado ou desrespeitado. Mas qualquer
requerimento, neste momento, jamais mudará a posição do Projeto n°
1.271, que está em primeiro lugar na pauta há meses. Então, nós,
Deputados, temos que saber essas posições claras e evidentes que
precisam ser tomadas hoje, com grande lucidez, pelo Presidente da
Casa.

Não temos o direito de tentar atingir a sua honra ou desrespeitá-lo,
porque a nossa maior preocupação é a instituição. Daremos o nosso
sacrifício para preservá-la. A sociedade espera que o Governo e a
Oposição apreciem esse projeto para desobstruir a pauta. Para que
isso aconteça, é preciso haver desprendimento e jogo de cintura.
Fomos eleitos para isso. Enquanto houver diálogo na Casa temos
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condições necessárias para desobsth
sociedade terá seus projetos ë suas leis

Sr. Presidente e Srs. Deputados, i
imprensa e a sociedade, nSsa angút
posição, trabalho e eficiência. lnfelizrnE
encontramos a solução que tdda a soci
nós. Então, temos a obrigação de ret'
Projeto n° 1.271 está obstruindo os trt
a esperança e a expectativa de preser\

O Presidente não pode ser injustiç
talvez tenham assim agido hão por fá
momento angustiado que atrvessamo
para achar esse caminho.

Então, Sr. Presidente, caros colega
com certeza acharemos - esse caminho

Discussão e Votação d
O Sr. Presidente - Prosseguimento 1

Projeto de Lei n°1.271/2000, do Goven
revogação da Lei n° 11.085, de 30
SOMMK A Comissão de Justiça conc
projeto na forma do Substitutivo n° 1
Fiscalização Financeira opina por
Substitutivo n° 2, que apresenta, e peh
da Comissão de Justiça.	2 relato
Deputado Antônio Andrade, opinou p
forma do Substitutivo n° 7, que apr
Emendas n

o
s 1 a 5 e 7 a 15, ficando pi

Substitutivos n
o
s 1 a 6 Foram deferid

de votação destacada:do Deputado Si
para os arts. 10 e 30 do Substitutivc
Correia, Vice-Líder do PT, para a alín€
parágrafo único do art. 5 1, ambos do
Miguel Martini, Líder do PSDB, para
Prosseguimento da votação do reque
Andrade, em que solicita seja mantid
apreciação do Projeto de Lei n° 1.271
apreciado pelo processo simbólico. Cor

pauta. Só assim a
ovados a tempo e a hora.
podemos permitir que a
obrem da Casa, todo dia,
por falta de diálogo, não

e ansiosamente espera de
r a negociação, porque O

)5 há muito tempo Temos
Poder a que pertencemos.
por nossos colegas, que
le lucidez, mas devido ao
mos que ter compreensão

temos de achar -
a sociedade espera.

ição, em turno único, do
do Estado, que propõe a
que extingue o Fundo
a constitucionalidade do
resenta. A Comissão de
Drovação na forma do
ção do Substitutivo n° 1,
signado em Plenário,
provação do projeto na
u, e pela rejeição das
ada a Emenda n° 6 e os
seguintes requerimentos
o Costa, Líder do PFL,
do Deputado Rogério

do inciso IV do art. 3 1 e
tutivo n° 7; do Deputado
50 do Substitutivo n° 6.
o do Deputado Antônio
referência regimental na
e que este projeto seja
lavra, para encaminhar a
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votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelrno Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o tempo que tenho para encaminhar esse requerimento é pequeno.
No entanto, sobre ele vários Deputados já se manifestaram.
Infelizmente, o que propõe o Deputado Antônio Andrade é o óbvio, é o
que já determina o Regimento desta Casa. Não altera a lógica de
votação e de encaminhamento das proposições. Por isso, não deveria
ser acolhido pelo Presidente por falta de consistência e respaldo no
Regimento-

Neste momento, estamos tratando de questões relevantes; é o
ordenamento da votação. Meu caro e valoroso Deputado João Paulo,
achamos importante o modo como V. Exa. encaminhou e fez as suas
considerações finais para que o projeto que está em pauta seja
votado. Mas, a maneira como conduziu o processo para que a
votação ocorra em defesa do povo de Minas, fez parecer que nós, que
estamos discutindo, obstruindo e avançando, estávamos fazendo a
resistência. Conseguimos discutir e avançar com o Deputado relator
para dar mais consistência e melhorar o projeto. Atropelar, votar
depressa, não significa votar em prol do povo mineiro, Deputado João
Paulo. Melhorou muito, mas a discussão não está encerrada. Os
últimos reparos e a análise ainda estão sendo realizados. E isso foi
feito a duras penas. Houve momento em que o Deputado Antônio
Andrade nem quis receber parte da Oposição. Quero dizer que não fui
eu. Quando apresentei a ele o requerimento, mostrei que era
importante estarmos aplicando os recursos na lógica do Plano
Estadual de Saneamento, o Toninho acolheu isso de imediato. Mas
ele sabe, como todos nós, que para acolher qualquer proposição, na
altura dos acontecimentos, é fundamental que haja um acordo de
Líderes, que todos os Lideres subscrevam o projeta Isso não
aconteceu, Deputado João Paulo. Agora, evoluiu, estamos discutindo
e sentamos à mesa para debater e avançar. Isso foi conquistado em
função do debate Não podemos aceitar porque aparentemente é uma
palavra simples, generosa, mas é uma atitude de desprezo e de
desrespeito com os seus colegas da Oposição, que também lutam
pelo povo de Minas, que também batalham para que a administração
pública seja mais transparente, mais correta e possa servir a Minas.

A sua observação está num outro ângulo, o que não lhe permite nos
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colocar na posição de estar contra o
Portanto, nas minhas conideraçõÉ

proposição nem deveria ser recebida,
podemos estabelecer uma relação
existentes entre nós, pela luta que
nossos em posição de estarem lutand
do povo de Minas, e os outros contra
sendo encaminhado aqui ate'jo momer

Sendo assim, quero dizer que ;
aceitamos, definitivamente, 

as 
palavra

O Sr. Presidente (Deputado Wand
responder à questão de ordem susc
Costa. Não há impedimento regirr
requerimento que pede a votação de
pelo Regimento Interno, como questio

Quanto à questão de ordem levanta
esta Presidência informa que não h
que um requerimento contenha mais
todas as solicitações, por suanaturez
procedimentos regimentais dè aprecia

Em votação, o requerimehto do E
Deputados que o aprovam permar
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sebastião
Presidente.

O Sr. Presidente - E

vol definitivamente.
finais, quero dizer que essa

E mais: em nenhum momento,
ert que, pelas divergências
travamos, colocamos colegas
pIo povo de Minas, pelo bem
pQvo de Minas, pelo que está

todos, da Oposição, não
Deputado João Paulo.
Ávila) - A Presidência vai
pelo Deputado Sebastião

1 para o recebimento do
rias pelo processo previsto
Deputado Sebastião Costa.
lo Deputado Miguel Martini,
pedimento regimental para
ma solicitação, desde que
ejam sujeitas aos mesmos

lo Antônio Andrade. Os
como se encontram. (-

Costa - de votação, Sr.

Presidência solicita aos
residência vai proceder à
lico e, para tanto, solicita
ia presença no painel que

meio do painel eletrônico.
- Votaram 35 Deputados.
ncia toma sem efeito a

$9 do Regimento Interno,
mada dos Deputados para

regimental . )
Deputados que ocupem seuslugares[ A
verificação de votação pelo processo ?lel
aos Deputados que ainda não registraram
o façam neste momento.

- Procede-se á verificação de votação pc
O Sr. Presidente (Deputado Antônio tJúl

Não há quórum para votação. A Pres
votação e, nos termos do § 60 do at.
solicita ao Sr Secretário que proceda à cl
a recomposição do número regimental.

0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam	chamada 39 Deputados.

Portanto, há quórum para votação. A Presidência vai renovar a
votação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado Miguel Martini - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.	-

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
o façam neste momento.

- Procede-se â verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação, motivo por que a Presidência a toma sem
efeito. Nos termos do § 60 do art. 249 do Regimento Interno, solicito
ao Sr. Secretário que proceda â chamada dos Deputados para a
recomposição do número regimental.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam presença 38 Deputados. Portanto,

não há quórum para votação nem para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 28, às 9 e
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 142a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 281312001
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Questões de ordem; chamada para recomposição de
quórum; inexistência de número regimental para votação; chamada
para recomposição do número regimental; inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -
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Wanderley Ávila - Alvaro Adtônio - A
Silveira - Aíiton Vilela - Albérto Bejai
Ambrôsio Pinto - Antônio Andrade - A
Bené Guedes - Cabo Morais - Cano
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Di
Djalma Diniz - Doutor Viana - Dun
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Gly<
João Batista de Oliveira - João Leite -
- Jorge Eduardo de Oliveirã - José
Fernando Faria - Luiz Mnezes -
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio K
Maria Olivia - Miguel Martini - Paulo
Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Co
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ostnho Patrús - Agostinho
- lAjencar da Silveira Júnior -

tônio Genaro - Anlen Santiago -
pdnenta - Cristiano Canêdo -

iasjRodnigues - Dinis Pinheiro -
31 Ângelo - Edson Rezende -
- Epiano Batista - Fábio Avelar
)n Terra Pinto - Ivair Nogueira -
João'Paulo - João Pinto Ribeiro
Herrique - José Milton - Luiz
Luiz Tadeu Leite - Marcelo

igusu - Maria José Haueisen -
ettrsen - Paulo Piau - Pedro
eia- Sebastião Costa.

O Sr. Presidente (Deputado Antônid Júlio) - Às 9h15min, a lista de
comparecimento registra a existência Ide número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a poteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Cor,, a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder á lejtura da ata da reunião anterior.

laParté
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que éaprovad se&i restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos

Presidência vai passar à 2a Parte da
votação da matéria constante na pauta

Questões de
O Deputado Miguel Martini - Sr. PrE

de votação, e só se encontram preser
Não temos 39 Deputados para conti
encerre, de plano, a reunião.

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Pres
lembrar a V. Exa e aos demais qu
Deputado Miguel Martini, a quem ci.
Exa. que o dispense do ponto, porqi

edital de convocação, a
uão, com a discussão e a

Pe, estamos em processo
m Plenário 27 Deputados.
os trabalhos. Solicito que

em primeiro lugar quero
é aniversário do ilustre
?ntamos. Pedimos a V.
ce. Em segundo lugar,
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solicito a recomposição do quórum, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados. Não há

quórum para votação. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda a nova chamada dos Deputados para a recomposição de
quórum.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados. Não há

quórum para votação nem para a continuação dos 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 a reunião extraordinária de hoje, às
20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA ffia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de março de dois
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson
Rezende, Elbe Brandão, Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e Marcelo
Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Pastor George, Cabo Morais e Sargento
Rodrigues. 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 presentes. A seguir, o Presidente, Deputado Edson
Rezende, procede à leitura da seguinte correspondência: ofícios do
Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Sr. Flávio Procópio
Cheker, encaminhando cópia de material alusivo a violação de direitos
humanos envolvendo Alexandre de Oliveira, de Bom Jardim de Minas;
e do Sr. João Alberto Amaral, Vereador à Câmara Municipal de
Conceição da Aparecida, em que encaminha solicitações formuladas
ao comando local da Polícia Militar e ao Delegado de Policia, relativas
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ao episódio envolvendo prisão de
(conforme publicado no "Diário
denúncias envolvendo o Prefeito e
Conselheiro Lafaiete; termode decl
Vieira, contendo denúncias contra
Secretário da Segurança Pública, Sr
que responde a solicitação dest
formulada pela cidadã Fátima Faria
Legislativo" de 161312001); dá Secret;
Pace, informando sobre assunto de
Marcelo Franco (conforme publicad
161312001); convite da Se&etaria l
para um café da manhã e a conferên
Contemporâneo", integrandó a prc
Prosseguindo, a Presidência informa
a pedido do Deputado Durval An
esclarecimentos a esta Comissão sol
Capital e apreciar a matéria bonstanl
fase de discussão e votação de pare
à apreciação do Plenário daAsseml
aprovado o Parecer para o 10 Turno
com as Emendas n°s 1 e 2, da Comi
seguir, passa-se à fase de discussã
dispensam a apreciação do Plenári
aprovado requerimento do Deputado
realizada audiência pública para ouv
Aguiar e Maria Dulce Ávila Aguiar. N
Rezende passa a Presidência dos
Angelo e apresenta requerimentos
audiência pública no Morro do Pap
questão da violência; seja encar
Estadual denúncia da Sra. Jam

inte da Banda Raio X
gislativo" de 17/3/2001);
z de Direito da cidade de
?s prestadas por Alex Iran
D PM Emerson; ofícios do
io Barroso Domingues, em
sa, oriunda de denúncia
me publicado no "Diário do
Justiça, Sra. Ângela Prata

;se do sentenciado Joselito
"Diário do Legislativo" de
oal dos Direitos Humanos
Papel da Mulher no Mundo
ação do Mês da Mulher.
reunião se destina a ouvir,

convidados que prestarão
o ocorrido na Rodoviária da

na Dauta. A seguir, passa-se á
sobre proposições sujeitas
Submetido a apreciação, ê
ojeto de Lei n° 1.15512000
ie Constituição e Justiça. A

e' )taçâo de proposições que
da ssembléia. Nesta fase, é
1 iZ adeu Leite, solicitando seja
os rs. José Pedro Pezzuti de

omento, o Deputado Edson
1h05 ao Deputado Durval
iue solicita seja realizada

para verificar "in loca" a
ia ao Ministério Público
Eustáquia Andrade; seja
Comunitário de Segurança
Deputado Edson Rezende
e submete a votação
inhos, em que solicita a

ir do abandono material e

' agendada visita da Comissão ao Consélh
Pública de Belo Horizonte. A seguir) o
retoma a Presidência dos trabalhoE
requerimentos da Deputada Elaine f'Aat

	

:	realização de audiência pública para itra
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intelectual de grande número de crianças em nosso Estado; da
Deputada Elbe Brandão, em que solicita seja autorizada ida a Brasília
para reforçar junto ao Ministério da Justiça a necessidade de recurso
para a construção de quatro dAs no Estado; seja convidada a
Secretária da Justiça para falar sobre os programas de reintegração
de adolescentes e adultos à sociedade; e seja ela designada pela
Comissão para representá-la junto ao Fórum Permanente de Direitos
Humanos; do Deputado Durval Angelo, em que pede seja solicitada
cópia dos inquéritos policiais que envolveram a Sra. Janaína
Eustáquia Andrade e o Sr. Evaldo Anastácio de Souza e sejam
convidados a prestar esclarecimentos a esta Comissão os Delegados
que se encontravam de plantão e atuaram nos casos dos envolvidos
referidos; e seja realizada visita da Comissão à Delegacia de Furtos e
Roubos, para apurar denúncia de torturas naquela unidade, bem
como as condições carcerárias dos internos. A seguir, o Presidente
comunica à Comissão que encaminhou ofício ao Deputado Antônio
Júlio, solicitando as seguintes providências: se determine seja o CAC
encarregado da protocolização das denúncias destinadas a esta
Comissão; e seja elaborado projeto de resolução para que os ofícios
resultantes de questões urgentes, assim consideradas por deliberação
conclusiva das comissões, sejam expedidos pelo Presidente da
comissão, suprimindo-se, assim, etapas desnecessárias. A seguir, a
Presidência transforma em especial esta parte da reunião para ouvir
os convidados e discutir o tema proposto para esta audiência pública.
Durante a discussão, fazem uso da palavra o Deputado Pastor
George, a Ten. PM Elizabete Moreira Guedes, da 6a Companhia do 10
Batalhão; o Ten.-Cel. PM Rômulo Berbet Diniz, Comandante do 10

Batalhão da PMMG; o Deputado Durval Angelo, o Maj. PM Domingos
Sâvio de Mendonça, Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros; a Sra. Janaína Eustáquia Andrade e
os Deputados Luiz Tadeu Leite e Edson Rezende. Durante a reunião,
o Sarg. PM Lourival Antônio apresenta denúncia à Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos convidados e dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2001.



rs

1183
Edson Rezende, Presidente - Durval:

Marcelo Gonçalves.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA D

MULTA
Às quinze horas do dia vinte e set

comparecem na Sala das Comissões
Sargento Rodrigues, membros da
presentes também os Deputados
Havendo número regimental,; o Presid
declara aberta a reunião e, em virtude
do Deputado Ambrósio Pintá, dispen:
anterior, a qual é dada por aprovada E
Comissão presentes. A Presidência ir
a tratar de assuntos de interesse da
apreciação de matéria da Comissã'
requerimento do Deputado Sargento
convidada a seguinte pessoa: para sei
Antônio de Moraes, proprietário da err
nas Estradas; seja solicitado ao DNER
firmados entre esse órgão e empresa!
exploração de radares nas rodovias fe
Minas Gerais; que seja solicitado ao
auditoria realizado nesse órgão e qu
Sr. Wilton Braga de Oliveira; do Dei
solicita seja encaminhado oficio ao £
envie cinco radares com a finalidade d
de Janeiro e de São Paulo para aferiç
em reunião da Comissão o Sr. Wilton
IPEM-MG; do Deputado Ambrôsio Pin
Sr. Wilton Braga de Oliveira na próx
seguida, a Presidência passa à fase (
concedida ao Sr. Wilton Braga de Oliv
conforme consta nas notas taquigráfi
reunião, a Presidência agradece a
convoca os membros da Comiss
extraordinária, a ser realizada no d
determina a lavratura da ata e encerra

- Luiz Tadeu Leite -

AISSÃO ESPECIAL DAS

março de dois mil e um,
putados Ambrósio Pinto e
citada Comissão. Estão
Santiago e João Paulo.
Deputado Alberto Bejani,

da Drovação de requerimento
leitura da ata da reunião

e bscrita pelos membros da
que a reunião se destina
são. Passa-se à fase de

ando são aprovados os
ues em que solicita seja

ia na Comissão: Sr. José
i Consórcio de Segurança

E!]
	io de cópia dos contratos

'onsáveis por instalação e
que cortam o Estado de

-MG cópia do relatório de
çu uinou com a demissão do

Alberto Bejani, em que
pedindo que esse órgão

á-los ao INMETRO do Rio
m que solicita seja ouvido
a de Ouvira, ex-diretor do
que solicita seja ouvido o
união da Comissão. Em

)ates, quando a palavra é
aos Deputados presentes,
Cumprida a finalidade da
nça dos parlamentares,

ara a próxima reunião
de março, ás 9h30min,
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Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Sargento Rodrigues.	-

ATA DA 59 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas do dia vinte e sete de março de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Ivair
Nogueira, Anderson Adauto, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise,
Rogério Correia e Cristiano Canêdo (substituindo este ao Deputado
DiIzon Meio, por indicação da Liderança do PTB), 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 Luiz Femado Faria,
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 Mauro Lobo, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e registra a presença dos Srs.
Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça; Jarbas
Soares Júnior, Promotor de Justiça, e Rômulo de Carvalho Ferraz,
Procurador de Justiça. Ato contínuo, o Presidente informa do
recebimento de correspondência dos Srs. José Augusto Trópia Reis,
Secretário de Estado da Fazenda; Mauricio Guedes de Mello,
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; Murílio de
Avelar Hingel, Secretário de Estado da Educação; Homero Ferreira
Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal;
José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo
Nacional de Assistência Social; Luís Carlos da Fonseca,
Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças; Eloy Alves Filho,
Superintendente Regional do INCRA-MG; Djalmir da Costa Bessa,
Chefe de Gabinete do Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo do
Ministério da Agricultura e Abastecimento; José Ferraz da Silva,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
Eduardo Carone Costa, Presidente da 3a Câmara do Tribunal de
Contas; Humberto Ferreira de Carvalho Neto, Delegado Federal de
Agricultura em Minas Gerais; Marcelo Resende de Souza,
Superintendente-Geral Fundiário; Ronaldo Gontijo, Secretário-Geral
da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Ciriaco Serpa de Menezes,
Superintendente Regional da CODEVASP - P SR, e da Sra. Mônica
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Messenberg Guimarães, Secretária E
de Desenvolvimento da EdLicação.
recebimento das seguintes 3roposiçõ
foram distribuídas: Projetos de Lei
Mello); 894 e 1.25012000 ,(Deputa
1.32212000 (Deputado Rêmplo Aloise
Rogériuo Correia); 1.30012000 (Der
1.41512001 (Deputado Luiz Fernand
Ordem do Dia, compreendendo a dis'
de proposições sujeitas a aprecia
Deputado Rêmolo Aloise, apreser
inversão da pauta, para que o Pr
2812000 seja apreciado em prime
Nogueira, requerimento solicitando a
Lei n°s 1.014 e 1.01612000. Co
requerimentos aprovados'Logo a
pedido de vista, solicitado pelo
Mensagens n°s 1911999 e 10912000
um por sua vez, após discussão e v
Lei Complementar n° 2812000, o qual
do Substitutivo n° 1 e pela rejeição d
as Emendas n°s 1, 13, 16, 19, 20, 21
no Substitutivo n° 1, e sendo as Em
acatadas parcialmente; o parecer ac
conclui pela sua aprovação na fc
Comissão de Constituição e Justiça;
Lei n° 1.32112000, que conclui pela
proposta. Passa-se, então, a 2
compreendendo a discussão e a
dispensam a apreciação do Plenário.

:	1.80012000, da Comissão de Politic
g' solicitando que seja formulado apelo

Diretor-Geral do DER-MG. Com vis
visem á mudança da atual balança ro
Município de Borda da Mata, divis2
Colocado em votação, é o requer
substitutivo n° 1. Passa-se a 2

cecútiva do Fundo Nacional
Presidente informa ainda, do

s, dem como os relatores a que
nas 5411999 (Deputado Dilzon

i.nderson Adauto); 1.255 e
1.233 e 1.155/2000 (Deputado

taco Ivair Nogueira); 1.414 e
Faria). Passa-se a ? Fase da
sso e a votação de pareceres
ão de Plenário. A seguir, o
a requerimento solicitando a
jetci de Lei Complementar n°
o lugar, e o Deputado Ivair
tirada de pauta dos Projetos de
cadios em votação, são os
segUir, o Presidente concede
putado Rogério Correia, das
A seguir, são aprovados, cada
tação, o parecer ao Projetos de
;on4lui pela aprovação na forma
s Ebiendas n°s 1 a 25, estando
22,1e 23 contidas integralmente
ida n°s 2, 14, 15, 18, 24 e 25
Projeto de Lei n°s 269199, que
mal do Substitutivo n° 1. da

o Iparecer sobre o Projeto de
roiação da matéria na forma
Fase da Ordem do Dia,

iotção de proposições que
obre a mesa, Requerimento n°
Agopecuária e Agroindustrial,
o Secretário da Fazenda e ao
s a promoverem estudos que
viria instalada na MG-290, no
;orfi o Estado de São Paulo.
ieno aprovado na forma do

Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. São aprovados, cada um por sua vez, após discussão e
votação requerimento do Deputado Márcio Cunha reiterando pedido
de informações à COMIG, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva solicitando audiência pública com a presença de diversos
convidados para se discutir o Projeto de Lei n° 80212000 que institui o
Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado de
Minas Gerais, e requerimento do Deputado Ivair Nogueira convidando
representantes de associações de municípios, do IBGE da
Subsecretaria de Estado de Assuntos Municipais, do Tribunal de
Contas da União e o Prefeito Municipal de Mário Campos para
debaterem a definição dos coeficientes do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM. 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, 29 de março de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Rogério

Correia.
ATA DA 55 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
As dez horas do dia vinte e oito de março de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau,
Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, 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 subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica que os Deputados Antônio Carlos
Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique foram, no dia
221312001, designados para relatarem, respectivamente, os Projetos
de Lei n°s 1.214, 1.263 e 1.323/2000. Encerrada a ia Parte da
Reunião, o Presidente passa à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de matérias de deliberação
conclusiva da Comissão. Submetidos à discussão e à votação, são
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aprovados os Projetos de Li n°s 1.(
Pinto Ribeiro) e 1.280100 (rel?tor: Dep
são submetidos à votação eaprovad
1.967, 1.968, 1.988, 1.989, 1.991, 1.9
2.02712001 A seguir, o Presidente pa:
compreendendo a discussão e a
Comissão. Submetido à votação, é
Deputado Antônio Carlos Andrada sol
conjunta desta Comissão com a
precedida de audiência pública com
para apreciar o Projeto de Lei n.° 1.21
um planejamento dos trabalhos da C
áreas que menciona, o qual, após rec
Comissão, é por eles aprovado. Cum
Presidente agradece a presença d4
membros da Comissão para a reuni
14h115min, no Auditório, para se deb
aos dispositivos orçamentários destina
determina a lavratura da ata e encerra

Sala das Comissões, 29 de março d
Paulo Piau, Presidente -. Jorge 1

Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE P1
SUBSTITUTIVO N°8 AO PROJE

Extingue o Fundo de Saneament
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAN
Estadual de Saneamento Básico
Desenvolvimento Urbano - FUNDEUR
Banco de Desenvolvimento de Minas
execução dos programas atendidos pe
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado
Art. 1 0 - Ficam extintos o Fundo

Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça
11.399, de 6 de janeiro de 1994; o Fu
11.085, de 30 de abril de 1993, altera

7 (relator: Deputado João
talo José Henrique). A seguir,

os Requerimentos n°s 1.961,
5, 1.996, 1.998, 2.008, 2.017 e

3 1 Fase da Ordem do Dia,
voação de proposições da
aprovado o requerimento do
itaiido a realização de reunião
omissão de Meio Ambiente,
os convidados que relaciona,
I2000. O Presidente apresenta
missão para o ano 2001, nas
er 

1 
sugestões dos membros da

rida a finalidade da reunião, o
s. convoca os

aordinária do dia 29, às
os vetos do Governador
UEMG e à UNIMONTES,

de Oliveira - Carlos

E LEI N°1.271/2000
biental das Bacias dos
Fundo SOMMA, o Fundo
SB - e o Fundo de
utoriza a capitalização do
is S.A. - BDMG - para a
indos extintos e dá outras

Gerais decreta:
mento Ambiental das

-, criado pela Lei n°
]MA, criado pela Lei n°
Leis n°s 11.727. de 30
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de dezembro de 1994, e 13.579, de 2 de junho de 2000; o Fundo
Estadual de Saneamento Básico - FESB -, criado pela Lei n° 11.719,
de 28 de dezembro de 1994, e o Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FUNDEURB -, criado pela Lei n o 11.392, de 6 de janeiro de 1994.

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

Art. 20 - O Poder Executivo apurará, no prazo de trinta dias a contar
da publicação desta lei, o patrimônio dos Fundos referidos no art. 1 0, à
data de sua extinção.

§ 1 1 - A memória de cálculo referente à apuração mencionada neste
artigo será enviada à Assembléia Legislativa em até quarenta e cinco
dias a contar da data da publicação desta lei.

§ 20 - Os contratos de financiamentos e convénios celebrados, bem
como as operações autorizadas pelo Senado Federal e pelo Banco
Central do Brasil com recursos do SOMMA e do FUNDEURB, serão
integralmente cumpridos.

Art. 30 - o patrimônio dos Fundos extintos, apurados nos termos do
art. 20 , terá a seguinte destinação:

1-PROSAM:
a) o saldo de caixa, vinculado ao PROSAM e constante na conta

única, será disponibilizado para utilização por parte do Tesouro
Estadual para cumprimento das amortizações do empréstimo
assumido pelo Estado junto ao Banco Mundial - BIRO - para
implementação do projeto do mesmo nome;

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

c) 10% (dez por cento) dos retornos serão destinados ao Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO -, de que trata a
Lei n° 13.194, de 29 de janeiro de 1999;

II —SOMMA:
a) os valores relativos a compromissos estabelecidos em contratos

de financiamentos e convênios assinados, como também os
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autorizados pelo Senado FderaI e
serão reservados para liberaçCà
cronogramas de desembolsõ, provic
de recursos ao BDMG, na qualidac
extinto, nos prazos previètos n(
desembolso;

b) o saldo restante de caba, vinc
conta única, será disponibilizado pa
Estadual para amortização do em
para implementação do projeto
valores a que se refere a alínea "a"

c) os valores relativos aos retom
com os beneficiários do Fundo, ir
liberar e os respectivos encargos fir
da data da publicação desta lei p
dessa instituição, destinando-se a
serem realizados semestralmente;

III - FESB:
a) parte do saldo de caixa vin

assegurar o cumprimento do restai
art. 1 0 , § 1 0 , III, da Lei n°12.990, de
responsabilidade do Tesouro E
FUNDERUR, com recursos do Fund

b) parte do saldo de caixa vincula
única, bem como os valores
financiamentos, acrescidos: dos v
financeiros contratados com a Corir

 - COPASA-MG -. serão utili:
encontro de contas com a empr
96.0694, de 28 de maio de 1996, e

c) eventual sobra de recursos ser
ao aumento semestral de capital so
de Minas Gerais e vinculada a finan
Fundo extinto;

IV— FUNDEURB:
a) os valores relativos a comprorr

de financiamentos e convênios
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pelo Tesouro Estadual para
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termos aditivos;
p6sada ao BDMG, destinada
dd Banco de Desenvolvimento
n4ntos dentro dos objetivos do

estabelecidos em contratos
ados, como também os
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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 nos respectivos cronogramas de
desembolso;

b) o saldo de caixa, vinculado ao FUNDEURB e constante na conta
única, será disponibilizado para utilização por parte do Tesouro
Estadual para amortização de empréstimo contraído pelo Estada junto
ao BIRD para implementação dos Projetos SOMMA e PROSAM;

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

Art. 40 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a promover
aumentos do capital social do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. - 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 da alínea "b" do
inciso 1 e das alíneas "c" dos incisos II a IV do art. 3 1 desta lei.

Art. 5°- O BDMG aplicará os recursos a que se referem a alínea "b"
do inciso 1 e as alíneas "c" dos incisos li a IV do art. 30 em programas
de financiamento destinados à modernização institucional,
saneamento 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. 60 - 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 0 do art. 20, nas alíneas "a" dos incisos 1, II e IV do art.
31 e na alínea "c" do inciso III, podendo, para tanto, exercer as
seguintes ações, entre outras:
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1 - liberar os recursos previstos

convênios firmados;
II - promover o acompanhamen

financiados;
III - cobrar, administrativa ou judicia

preservada a remuneração devida ao
IV - transigir quanto a valores em cd

público.
Art. 70 - Relativamente aos recursos

BDMG:
- informará trimestralmente à A

disponível, a listagem dos pedidos
realizadas e os encargos cobrados;

II - promoverá a fiscalização e o ac
dos projetos financiados;

III - comunicará á Comissão c
Orçamentária da Assembléia Legislat
quaisquer irregularidades obervadas
inciso anterior.

Art. 80 - Durante o exercício de 200
disposto nesta lei correrão á conta d
4071 17 512 219 1 194, 4081 15 451
487,4161 17 512 622 1365e4021 17

Art. 90 - Recursos recebidos pelo
BIRD n° 3.639, a partir da publicação
prazo máximo de trinta dias a contar
BDMG, que os utilizará na forma do dh

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na dE
Art. 11 - Revogam-se as disposições

n° 11.399, de 6 de janeiro de 1994; a
1993, alterada pelas Leis n°s 11.727,
13.579, de 2 de junho de 2000; a Lei ri
1994, a Lei n° 11.392, de 6 de janeiro
1 0 do art. 1 0 da Lei ri° 12.990, de 30 de

Sala das Reuniões, 13 de março de:
Colégio de Lideres

dos contratos e

dai implantação dos projetos

os créditos respectivos,
financeiro dos Fundos;

preservado o interesse

na forma desta lei, o

Legislativa o saldo
s e das operações

da implantação

aIizaçâo Financeira e
Estado de Minas Gerais
corréncia do disposto no

as despesas decorrentes do
s dotações orçamentárias n°s
71 1 1 189, 4161 17 122 900 1
229001 293.
stdo no âmbito do Contrato
es6 lei, serão transferidos, no

data de seu recebimento, ao
no art. 50 desta lei.

sua publicação.
m'contrário, em especial a Lei
i n°11.085, de 30 de abril de

e áo de dezembro de 1994, e
11.k19, de 28 de dezembro de

1994, e os incisos 1 e IV do §
ulhb de 1998.
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(a que se refere o parágrafo único da art. 1° da Lei n° de 2001)

Saldo dos Fundos Estaduais a Serem Extintos
(Posição em 28/2/2001)

* - O quadro do Anexa foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 31 .3.01.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1-28112000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Ivair Nogueira, visa a
declarar de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais - SOS -, com
sede no Município de Candeias.

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 entidade mencionada no relatório desenvolve programas de

proteção a gestantes, à família, a crianças e idosos, no que diz
respeito à área da saúde.

E relevante mencionar, também, que ela coordena as reivindicações
dos moradores da comunidade, desenvolvendo ações nos âmbitos
sociais, econômicos e educacionais. Dessa forma, concorre para
elevar o padrão de vida dos segmentos sociais mais carentes.

Pelo trabalho empreendido, que redunda em benefícios para os
cidadãos, a entidade torna-se merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.28112000 na forma original.
Sala das Comissões, 30 de março de 2001.
Adelino de Carvalho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.28712000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
'Relatório



A proposição em estudo é de aul
Navarro Vieira e objetiva declarar de
Pais e Amigos dos Excepdionais -
nesse município.
A Comissão de Constituição

preliminarmente o projeto, consideroi
na forma apresentada.

Agora, no intuito de dar prossegu
cabe a este órgão colegiado apreciá-
Regimento Interno.

Fundamer
A APAE de Carvalhos é: entidad

desenvolve trabalho de caráter huma
e educacional aos excepcionais da c

Por meio de convênios firmados co
tem proporcionado ao excepcional
reabilitação e educação, prómoven&
social.

Atende, assim, a todos os requisi
objetivado na proposição.

Diante do exposto, opinamos pela
1.28712000 como formulado Õriginari

Sala das Comissões, 29 de março
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNIC
1.294/2

Comissão do Trabalho, da Prc

O projeto de lei em análise, do De
:	pretende declarar de utilidade públic

dos Excepcionais - APAE de Nazarer
Examinado o projeto prelimir

.	Constituição e Justiça, esta c
constitucional idade e legalidade.
Comissão para deliberação conclusi'

: art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.
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Deputado Sebastião
pública a Associação de

de Carvalhos, com sede

e Justiça, após examinar
ji.iridico, constitucional e legal

à tramitação da matéria,
forma do art. 103, 1, "a", do

sem fins lucrativos, que
e presta assistência social
ade onde se localiza.
Los públicos, a Associação

adequados para a sua
bem-estar e ajustamento

por lei para o fim

do Projeto de Lei n°

PROJETO DE LEI N°

e da Ação Social

.itado Sebastião Navarro Vieira,
a Associação de Pais e Amigos

cdm sede nesse município.
rmdnte pela Comissão de
icliiiu por sua juridicidade,

agora a matéria a esta
d acordo com o disposto no
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Fundamentação

A referida Associação tem por finalidade prestar assistência ao
excepcional por meio da implantação de estabelecimentos
especializados destinados a sua recuperação e integração na
sociedade.

Além disso, celebra convênios com outras instituições congêneres,
órgãos públicos e empresas, a fim de obter informações e recursos
que possam proporcionar uma vida melhor aos excepcionais e
abastecer a entidade a baixo custo, segundo requerem as suas
necessidades.

Conclusão
Diante do aludido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.29412000 na forma original-
Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.301/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Alencar da Silveira Júnior, por meio do Projeto de Lei n°
1.30112000, pretende seja declarada de utilidade pública a
Fraternidade Espírita de Abre-Campo, com sede nesse município.

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

Fundamentação
A Fraternidade Espírita de Abre-Campo tem por finalidade

desenvolver atividades beneficentes e religiosas, promovendo a
prática da caridade cristã, principalmente por meio de obras
assistenciais e promoção humana. Além de adotar diretrizes e
instruções da União Espírita Mineira, oferece amparo espiritual e
material a quem a procura.

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se toma merecedora
do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão



Diante do aduzido, opinamos pela
no 1-30112000 na forma original.

Sala das Comissões, 30 de: março
Adelino de Carvalho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNI(
1.307/;

Comissão do Trabalho, da Pr

A Deputada Maria Olivia, por meio
pretende seja declarado de utilidade 1
Enta de Ouro, com sede no Município

Inicialmente, foi a matéria ehcaminh
e Justiça, que concluiu por sua jur
legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deli
projeto, nos termos do art. 103, 1, "a",

O Clube da Melhor Idade Enta de O
sociedade civil sem fins lucrativos.

Seu principal objetivo é congregar
proporcionando-lhes atividades de
eventos culturais. Por meio de
congraçamento dos seus associado e
mental e sociocultural.

Fica demonstrado, pois, que a
merecedora do título declaratório de u

Em vista do exposto, opinamos pela
1.30712000 na forma original.

Sala das Comissões, 29 de março &
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNIC(
1.312120

Comissão do Trabalho, da Pre
Relatóri

O projeto de lei em análise, do DE

declarar de utilidade pública a Assc
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do Projeto de Lei

PROJETO DE LEI N°

e da Ação Social

jeto de Lei n° 1.30712000,
1 o Clube da Melhor Idade
nselheiro Lafaiete.
Comissão de Constituição
de, constitucionalidade e

conclusivamente sobre o
]imento Interno.

em 1012196, é uma

as maiores de 50 anos,
viagens e o acesso a
iniciativas, promove o
u aprimoramento físico,

a entidade se tomou
pública.

do Projeto de Lei n°

ROJETO DE LEI N°

e da Ação Social

Bené Guedes, objetiva
Comunitária Melense -
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ACM -, com sede no Município de Desterro do Meio.

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, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação é sociedade civil de caráter beneficente,

cultural e assistencial, voltada para a promoção humana.
E relevante mencionar que ela coordena obras e movimentos sociais

dos moradores da comunidade, buscando solver pendências das
famílias carentes. A formação e valorização do espírito comunitário é
também um dos seus objetivos.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.31212000, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.320/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Amilcar Martins, o Projeto de Lei n°
1.32012000 objetiva declarar de utilidade pública o Centro de
Acolhimento do Menor Santa Inês - CAMESI -, 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 e lhe apresentou a Emenda n° 1. Vem
agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva,
conforme preceitua o ait 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Centro possui caráter educativo e sociocultural. Além das

atividades que abrangem as áreas mencionadas, a instituição
promove campanha de assistência preventiva, médica, dentária e
higiênica, buscando sempre zelar pela melhoria das condições de vida
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dos menores carentes.

Em virtude do trabalho desen
concessao do titulo declaratõrio de

Diante do exposto, somos pela a
1.32012000 com a Emenda n° 1,
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de março c
João Leite, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO D
Comissão de Fiscalização Fi!

De autoria do Deputado Sebastião
em epígrafe objetiva autorizar o Esta
de lbitiúra de Minas o imóvel que mer

Distribuído o projeto, ha forrn
competentes, preliminarmente, a Cor
exarou parecer, concluindo por sua ji
legalidade.

Vem, agora, a matéria a esta Com
aos aspectos financeiro e oramentár

O bem objeto do projeto de lei s
Estado, abrigou, por longo tempo,
Minas, ficando sem destinação pú
benfeitorias ali existentes, cuja demol
Chefe do Executivo Municipal reivindi
destiná-lo ao lazer da população, fim
caráter de interesse público, atenden
vigor.

Prescreve a Lei Federal n° 4.320,
normas gerais de direito financeiro
orçamentos e balanços da União, dc
Distrito Federal, em consonância cc
constitucional e administrativa, que a
compreendidos no ativo permanente
bens imóveis, se fará com autorizaç

pela entidade, é justa a
pública.

do Projeto de Lei n°
pela Comissão de

: TO DE LEI N° 54199
e Orçamentária

rro Vieira, o projeto de lei
fazer reverter ao Município

mental, às comissões
de Constituição e Justiça
ide, constitucionalidade e

para ser analisada quanto

nento, de propriedade do
p0 Escolar de Ibitiúra de
após a deterioração das
)tal só ocorreu em 1997. O

a ,versão do imóvel, a fim de
e essa que se reveste do
ditames da legislação em

713164, que estabelece as
elaboração e controle dos
Lados, dos municípios e do
:tros preceitos de natureza
mentação dos valores fixos
L os quais se registrem os
)lícita do Poder Legislativo,
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dada em lei específica A proposição em exame atende, portanto,
aos ditames da referida norma federal.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona
aumento da despesa nem incremento da receita nas contas públicas,
não causando, portanto, impacto no orçamento do Estado. Embora o
negócio proposto represente efetivamente uma redução do ativo
permanente do caixa do Estado, esse tipo de transação não necessita
estar previsto na lei orçamentária.

Não encontramos óbice financeiro-orçamentário, portanto, à
tramitação do projeto na Casa.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

54199 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rogério Correia -

Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°891/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em análise
dispõe sobre a criação do Programa de Frentes Emergenciais de
Trabalho no Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e a Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela representa uma tentativa de solucionar o grave

problema do desemprego que atinge todo o Pais, por meio da
concessão de bolsa auxílio-desemprego no valor mensal de um
salário mínimo, do fornecimento de cesta básica de alimentação, vale-
transporte e curso de qualificação profissional aos desempregados.

Os requisitos para alistamento no Programa são: estar em situação
de desemprego há pelo menos um ano; residir, no mínimo, há dois



anos em local próximo à frente dS tn
beneficiário no núcleo familiar.

A participação no Prograrha implica
interesse comunitário ou à colabõraç
priorizada a atividade de construção 4 m
será de seis horas diárias, quatro vedes
reservado para qualificação profissionâL

Os recursos para custeio do Progrbm.
oriundos de créditos especiais, autorizad
Fundo de Amparo ao Trabalhàdor - FAft -

Do ponto de vista financeiro-orçam4tái
para o erário público. O projeto deve ser
de custos e de declaração E do ordena(
dotação orçamentária suficiente, conside
gastar. Se houver dotação, deve ser ai
cobre o valor estimado, concedido ou a c

1199
e não ter outro

prestação de serviços de
o com órgãos públicos,
-adias populares. A jornada
or semana, ficando um dia

segundo o art 50, serão
pelo Poder Executivo, do
origem federal.

o projeto gerará despesa
ompanhado de estimativa
de despesa de que há

ido-se o que se pretende
a verificado se seu valor

Pelo exposto, somos pela aprovaç
no 1 0 turno, na forma do Substitutivo
da Previdência e da Ação Social.

Sala das Comissões, 29 de março
Mauro Lobo, Presidente - Rogério

Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO

Comissão de Fiscalização Fi

do IProjeto de Lei n° 89112000
1 Ida Comissão do Trabalho,

relator - Dilzon Meio -

) DE LEI N°1.170/2000
e Orçamentária

o-c

De autoria do Deputado Pastor Geôrg
dispõe sobre a inclusão da Bíblia Sagrada
das bibliotecas públicas.

O projeto foi distribuído preliminarmette
e Justiça, que não apresentou seu parecei

Posteriormente, foi o projeto enviado
Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinot
turno, na forma do Substitutivo n° 1, que a

Cabe, agora, a esta Comissão analisr
sua competência, conforme o disposto no
"d", do Regimento Interno.

o projeto de lei em tela
itada em braile no acervo

Comissão de Constituição
o prazo regimental.
Comissão de Educação,
ela sua aprovação em 10

eto de lei no âmbito de
188, c/c o art. 102, VII,
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Fundamentação

A edição em braile da Bíblia Sagrada para constar no acervo das
bibliotecas públicas virá preencher uma lacuna hoje existente e
permitirá ao portador de deficiência visual o acesso a esse importante
ícone da religiosidade. A deficiência visual é uma limitação das mais
sérias na vida de uma pessoa. Sabemos que uma pessoa com esse
tipo de deficiência, dotada de meios apropriados, pode levar uma vida
produtiva.

A Constituição da República, em seu art. 203, inciso IV, consagra
como dever do Estado a habilitação e a reabilitação dos portadores de
deficiências.

A Comissão de Educação, em sua fundamentação, antecipou-se
muito bem à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
fazendo uma análise do impacto financeiro da impressão em braile de
uma coleção. São 30 volumes aproximadamente de 160 páginas cada
um, onerando sobremaneira o orçamento do Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas, uma vez que são 502 unidades distribuídas pelo
Estado.

A fim de contornar o problema e atendendo ao espirito do projeto,
sugeriram-se no Substitutivo n° 1 algumas alternativas que são
comumente utilizadas por entidades públicas e organizações de
sociedade civil dedicadas ao apoio ao deficiente visual.

Assim, o Estado poderá contribuir ainda mais para a plena
integração social dos deficientes visuais.

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

117012000, no 1°tumo, na forma do Substitutivo n°1, da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Luiz Fernando

Faria - Rogério Correia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.322/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°
1.32212000 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - os imóveis que
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menciona, situados no Município de 1

Após o exame preliminar da m
Constituição e Justiça, que não
constitucional à sua tramitação, cabe
o projeto quanto aos aspectos financ
dispõe o art. 102, VII I "d", doBegimei

Trata a proposição sob comento
legislativa para que o Poder: Executi
bens imóveis públicos à Cõmpanhi
imóveis esses que se destinam à
Balneário Aguas Santas, :adminisl
incorporadora das Águas Minerais de

A medida proposta está,determi
constitucional, administrativà e de
atentemos ao que dispõe a Lei Fe
estabelece as normas gerais de dirE
controle dos orçamentos C balançc
municípios e do Distrito Federal.
movimentação dos valores que co
Estado por venda ou doação se
explícita do Legislativo, dada em
orçamentária, quando couber. No ca
Estado, em seu art. 18, estatui lei aut

Com relação aos aspectos finano
ponderar que a proposta contida no
da despesa nem incremento de recei
negócio proposto represente uma n
balanço patrimonial do Estado, nã
orçamentário ao presente projeto de 1

Em vista do exposto, somos pela
1.32212000 na forma original.

Sala das Comissões, 29 de março
Mauro Lobo, Presidente - Rêmok

Faria - Rogério Correia.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO

feito pela Comissão de
itrou óbices legal nem
a esta Comissão apreciar
orçamentários, conforme

a necessária autorização
ssa transferir o domínio de
eradora de Minas Gerais,
ção e à conservação do
pela entidade donatária,

s Gerais - HIDROMINAS.
por preceitos de ordens

o financeiro. Na espécie,
n° 4.320, de 1713164, que
anceiro para elaboração e
União, dos Estados, dos

liploma estabelece que a
TI o ativo permanente do
somente com autorização
special ou através da lei
questão, a Constituição do
va específica.
e orçamentários, devemos

de lei não causa aumento
contas públicas. Embora o

o do ativo permanente do
ontramos óbice financeiro-

do Projeto de Lei n°

se, relator - Luiz Fernando

ETO DE LEI N°1.415/2001
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o art. 65 da Constituição

Estadual, o Governador do Estado fez encaminhar a esta Casa, por
meio da Mensagem n° 18312001, para exame e deliberação, o projeto
de lei em epígrafe, que visa a autorizar o Poder Executivo a doar
imóvel de sua propriedade ao Município de Caxambu.

Nos termos regimentais, a proposição foi examinada
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu
parecer concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
da matéria.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre agora a este colegiado
examinar a proposição quanto à repercussão financeira, conforme
estabelece o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise trata da destinação do imóvel constituído

de terreno urbano medindo 183,90m2, a ser desmembrado da área da
Escola Estadual Domingos Gonçalves de Mello, para permitir o
alargamento da Rua José Juvêncio Sacramento, benefício
amplamente reclamado pela comunidade, tendo em vista o aumento
de fluxo de veículos no logradouro.

A medida proposta no projeto de lei sob comento está determinada
por normas de natureza constitucional, administrativa e de Direito
Financeiro. Na espécie, devemos atentar para o estatuído pela Lei
Federal n° 4.320, de 1713164, que estabelece as normas gerais de
Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
prescrevendo a edição de lei autorizativa quando da venda ou doação
de bens imóveis do Estado, ou seja, quando da movimentação dos
valores do seu ativo permanente. Estamos tratando, a bem da
verdade, da fiscalização patrimonial, que tem por objeto o controle da
situação e das modificações dos bens que compõem o patrimônio,
controle prévio necessário ao aperfeiçoamento da realização do
contrato aqui referido.

No que concerne aos aspectos financeiro e orçamentário, cumpre-
nos salientar que a efetivação da pretendida doação, além de revestir-
se de caráter social, não acarretará despesas para os cofres
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estaduais, só representando red	ativo permanente do
balanço patrimonial do Estado

Em face do exposto, somos pela
1.41512001, na forma original

Sala das Comissões, 29 de março d
Mauro Lobo, Presidente - . Luiz Fei

Correia - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA 02° TURNO DO

Comissão de Turismo. In

De autoria do Deputado Chico Rafi
dispõe sobre os procedimentos
estabelecimentos que comercializam
providências.

Aprovado no 1 1 turno, com as Eme
proposição a esta Comissão rara rec

do Projeto de Lei n°

Faria, relator - Rogério

:TO DE LEI N°493/99
e Comércio

o projeto de lei em epígrafe
a serem adotados pelos

no varejo e dá outras

n°s 1, 2 e 3, vem agora a
arecer no 2 0 turno.

A proposição em tela visa restb
principalmente dos estabelecimentos d
grande porte: a de manter um funcipn
embalagem dos produtos. A ação prpc
traz mais comodidade e conforto para
sempre, ao passar pelo caixa, vê-se iitp'
registro dos itens adquiridos, por e
mercadorias.

Assim, o que se pretende com o proj,et
desses direitos, além de se tentar traer
trabalho parte da mão-de-obra que ficoi i

A Emenda n° 2, do Deputado Olinto Go
determina que os estabelecimentos 1 c
obrigados, apenas, a fornecer a embalaç
o acondicionamento dos artigos adcku
traduz, de forma mais realista, a situç
varejista, formado, principalmente, por
quais ficariam muito prejudicados com

A Emenda n° 3, da Deputada Maria VE

r uma antiga prática,
ércio varejista de médio e
auxiliando o cliente na
além de criar emprego,

consumidor, que, quase
Dilitado de acompanhar o

ocupado em embalar

tentar resgatar um pouco
volta para o mercado de
sa nos últimos anos.

ho, aprovada em Plenário,
erciais do Estado ficam
, cabendo ao consumidor

)s. Esse posicionamento
atual do nosso mercado

quenos comerciantes, os
medida.
a Lara, estabelece que o
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Estado criará incentivos para que os comerciantes, por meio da
política de apoio ao portador de deficiência, contratem pessoas
portadoras de deficiência física para exercer tal função, o que
contribuiria sobremaneira para a inserção desse segmento no
mercado de trabalho Assim, o projeto, acrescido das emendas,
representa um avanço na defesa dos direitos do consumidor e na
política de geração de emprego, tendo, pois, relevância social.

Contudo, o seu art. 3 0 pode e deve ser aperfeiçoado, com a
extensão dos benefícios aos menores e às pessoas da terceira idade,
igualmente sacrificados no atual mercado de trabalho, onde poucas
oportunidades encontram.

Dessa forma, apresentamos a Emenda n° 1, buscando aperfeiçoar o
projeto

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°493199, no

21 turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1 0 turno, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 31 a seguinte redação:
"Art. 31 - O Estado concederá a extensão de trinta dias no prazo

para o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias -
ICMS - aos comerciantes e varejistas estabelecidos em Minas Gerais
que contratarem portadores de deficiência física, menores e idosos
para exercerem as funções de embalador e de atendimento ao
consumidor.".

Sala das Comissões, 28 de março de 2001.
Fábio Avelar, Presidente - Maria Olivia - Pastor George.

Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N° 493199

Dispõe sobre a colocação de produtos em sacos plásticos por
comerciantes varejistas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - É obrigatório que os comerciantes varejistas estabelecidos

no Estado de Minas Gerais forneçam embalagem, que contenha ou
não o nome, a marca ou a logomarca do estabelecimento vendedor,
para que o consumidor acondicione os produtos adquiridos.

Art. 2° - 0 descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
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às multas estabelecidas na Lei F'	n o 8.078, de 11 de
setembro de 1990, regulamentada p	reto Federal n° 2.181, de
20 de março de 1997.

Art. 31 - O Estado incentivará i os 1 comerciantes	varejistas
estabelecidos a contratar pessoas	doras de deficiência física,
participando da política de apoio ao p	or de deficiência.

Art. 4° - O Poder Executivo regu	ntará esta lei no prazo de
sessenta dias contados de sua public

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na d	e sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposiçõe	contrário.
PARECER PARA O2° TURNO DO

	
JETO DE LEI N° 95412000

Comissão de Política Agro	ria e Agroindustrial

De autoria do Deputado José MDtc
dispõe sobre o Certificado de Prod
CANT.

Aprovada no 1 1 turno na forma do
n° 1, a proposição retorna a esta Cor
o 20 turno A redação do vencido, em

O projeto em análise tem por bje
protejam o consumidor quanto à utiliza ç
contenham ou que utilizem, em qalc
produtivo, organismos geneticamente
transgênicos. Especificamente, cria Um
pelo Estado, que atesta que determinado
material alterado por qualquer método de

Conforme se depreende dos agun
Comissão durante a discussão da mátéri
produtos transênicos pode, por ui
agronômicas fantásticas, com a possibil
de produtividade e rentabilidade por par
outro, não se tem, até o momento, a
efeitos dessa utilização não sejam prej
ambiente. Diante dessa incerteza, te'm-s
cautela por parte dos consumidores, e
Comunidade Européia, onde há uma Jen

Projeto de Lei n° 95412000
grícola Não Transgénico -

utivo n° 1, com a Emenda
para receber parecer para
é parte deste parecer.

o criar mecanismos que
de produtos agrícolas que

er fase de seu processo
odificados - OGMs - ou
?dificado, a ser concedido
roduto agrícola não contém
ngenharia genética.
ritos apresentados nesta
no 1 0 turno, a utilização de

lado, trazer vantagens
ade de excelentes ganhos
dos agricultores, mas por

rantia científica de que os
liciais á saúde e ao meio
observado uma atitude de
ecialmente nos países da
nda crescente por produtos
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livres de OGMs, da mesma forma que cresce a procura por
produtos que não utilizem agroquímicos, os chamados orgânicos.

A concessão de um certificado governamental que ateste a
qualidade do produto, garantindo tratar-se de material não
transgénico, conforme se propõe, parece-nos medida extremamente
salutar e que agrega valor ao produto agrícola mineiro.

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

95412000 na forma do vencido em 1 0 turno.
Sala das Comissões, 28 de março de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira,

relator - Paulo Piau - Kemil Kumaira.
Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N° 95412000

Dispõe sobre o Certificado de Produto Agrícola Não Transgênico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituído o Certificado de Produto Agrícola Não

Transgênico, a ser concedido pelo Estado, por meio da Secretaria de
Estado de Agricultura e Abastecimento, a produtor rural, pessoa física
• jurídica, e a associação de produtores rurais legalmente constituída
• previamente cadastrada, conforme o disposto nesta lei e em sua
regulamentação.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se produto
agrícola não transgénico o organismo cujo material genético não
tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética,
nos termos da Lei Federal n° 8.974, de 5 de fevereiro de 1995.

Art. 2° - São condições a serem cumpridas pelo interessado para a
obtenção do Certificado:

- submeter à aprovação do órgão responsável pela emissão do
certificado projeto de produção agrícola que especifique:

a) o responsável técnico pela execução do projeto;
b) o produto a ser certificado e o volume de produção;
o) a localização e a dimensão da área de cultivo;
d) as medidas de precaução a serem tomadas para evitar a

contaminação do produto em todas as fases de implantação do
projeto;

e) a origem da semente ou da muda a ser utilizada;



f) a previsão do custo financeiro de
g) a estimativa do valor da safra;

- armazenar e beneficiara produç
destinado exclusivamente à safra;

III - manter, pelo período mínimo
produtos coletados ou os laudos d
execução do projeto;

IV - zelar pelo perfeito desenvolv
impedir a ocorrência de falha qi
Certificado;

V - utilizar, no processo de produç
máquinas e equipamentos isentos c
geneticamente modificado;

VI - pagar as despesas realizadas
a análises laboratoriais e do projetc
vistorias, perícias, deslocamentos e
selo;

VII - ressarcir ao erário o valor das
decisão judicial condenatória em c
desta lei e de sua regulamentação;

VIII - pagar multa equivalente ao
casos de descumprimento dos
regulamentação.
§ l O - Fica vedada, pelo prazo d

Certificado de que trata esta lei ao in
o projeto de produção agrícola nos t
poder público

§ 20 - A Secretaria de Estado de Ag
estabelecer outras exigências para ai
agrícola.

Art. 30 - A cada projeto de
desenvolvido conforme o disposto ne
será concedido, por safra, um Ceril
Transgên ico.

Art. 40 - O produtor rural, pessoa fís
de produtores rurais legalmente cor
Certificado, sob a forma de selo, para

-	 n
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cecução do projeto;

o em estabelecimento ou local

de cinco anos, amostras dos
análises realizadas durante a

nento do projeto, de modo a
irviabilize a expedição do

, beneficiamento e transporte,
cdrntaminação por organismo

Io poder público relativamente
de produção agrícola, laudos,
xp dição do Certificado e do

idenizações pagas por força de
c06ência de descumprimento

lor estimado para a safra, nos
rmbs desta lei e de sua

co anos, a concessão do
sado que deixar de cumprir
s em que foi aprovado pelo

ira e Abastecimento poderá
LçãO do projeto de produção

ção agrícola aprovado e
i e em sua regulamentação

D de Produto Agrícola Não

u jurídica, e as associações
idas poderão fazer uso do
de comercialização de seus
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produtos, nos termos da regulamentação desta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.20812000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em epígrafe

pretende alterar a Lei n o 6.763, de 26112/75, autorizando o Poder
Executivo a reduzir a carga tributária nas operações com energia
elétrica.

Aprovado no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n°1 e com a Emenda
n° 1, retoma o projeto para exame desta Comissão no 2 0 turno.

Nos termos do art. 196, 1 0 , do Regimento Interno, apresentamos
em anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei é de natureza autorizativa, e a pretendida redução

da carga tributária alcançará apenas as atividades rurais da área
mineira da SUDENE, que passam a ser taxadas com 12% se o
consumo for superior a lOOkwh/mensais. Terão alíquota zero aquelas
operações cujo consumo for igual ou inferior a 100 kwh/mensais.

O impacto da redução na receita do ICMS será compensado com a
majoração nas operações com armas e munições até o limite
suficiente para recomposição da perda de receita, pelo que a
proposição atende ao disposto no art. 14, inciso II, da Lei
Complementar Federal n° 101, de 415/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal).

o Substitutivo n° 1, acolhido em Plenário , bem como a Emenda n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça, cuidaram de adequar o
projeto à técnica tributária.

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

Lei n°1208/2000, no 2 1 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rogério Correia -

Rêmolo Aloise.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 120812000
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Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dez

Poder Executivo a reduzir a carga
energia elétrica nas situações q
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado
Art. 1 0 - O art. 12 da Lei ° 6.763

passa a vigorar acrescido dos seguint
"Art. 12- ............................
§ 18 - Fica o Poder Executivo autor

condições previstos em regulamento,
carga tributária nas operações ir
destinadas às atividades rurais da á
consumo seja igual ou inférior a li
mensais, e para até 12% (doze por
superiora lOOkwh (cem quilowatts -

§ 19 - Para fins de compensação
resultante do disposto no parágrafo
autorizado a aumentar a carga tribut
armas e munições, devendo o aumen
direta até o limite suficiente para recoi
ICMS, na fomia, no prazo e rias cond
sem prejuízo do disposto no § 14 dest

Art. 20 - O Poder Executivo regul;
sessenta dias contados da data de su;

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na dE
Ad. 4°- Revogam-se as disposições

PARECER SOBRE A EMENDA
PLENÁRIO, AO PROJETO

Comissão de Fiscalização Fir

De autoria do Deputado Ermano
dispõe sobre o período de cobrança
Veículos Automotores - IPVA.

A Comissão de Constituição e J'
constitucional idade e legalidade do p

As Comissões de Administraç
Financeira e Orçamentária opinaram

de 1975, autorizando
iria nas operações com
;pecifica, e dá outras

mas Gerais decreta:
26 de dezembro de 1975,
18e 19:

na forma, no prazo e nas
duzir até à aliquota zero a
s com energia elétrica
mineira da SUDENE, cujo
i (cem quilowatts - hora)
1, na hipótese de consumo

da iperda de receita tributária
nterior, fica o Poder Executivo
ia nas operações internas com

atingir percentuais de alíquota
poição da receita tributária do

tri5tos em regulamento,

esta lei no prazo de

sua publicação.
)ntrário.
APRESENTADA EM
El N° 1.00212000
ira e Orçamentária

o projeto de lei em tela
osto sobre Propriedade de

concluiu pela juridicidade,

e de Fiscalização
ão do projeto, tendo
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esta última apresentado a Emenda n° 1.

Encerrada a discussão no 1" turno, o Deputado Alencar da Silveira
Júnior apresentou a Emenda n° 2, cabendo a esta Comissão emitir
parecer sobre ela.

Fundamentação
A Emenda n°2 acrescenta parágrafo ao art. l°do projeto, visando a

conceder aos veículos utilizados no transporte coletivo metropolitano e
no transporte escolar e aos táxis o beneficio fiscal de parcelamento do
IPVA em seis vezes mensais e sucessivas, com vencimento de
acordo com o final da placa de cada veículo, observada a escala
prevista no § 1 0 do art. 10.

Trata-se, portanto, de concessão de benefício ou incentivo fiscal de
caráter não geral, correspondendo a tratamento tributário diferenciado,
ou seja, que abrange apenas alguns proprietários, incluindo danos de
táxis e de veículos para transporte escolar.

Com relação aos motoristas profissionais autônomos da categoria
de aluguel - táxi, a emenda tem conteúdo restritivo e não pode
prosperar, eis que essa categoria já está isenta do pagamento do
IPVA, nos termos do art. 3 0, inciso V, da Lei n° 12.735, de 30112177,
não havendo porque se cogitarem parcelamento.

Em relação às demais categorias, nos termos do art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 2000), é de se
observar que o parcelamento do IPVA significará redução indireta da
receita tributária, alongando os prazos de recolhimento, com reflexos
no fluxo de caixa da Fazenda Pública Estadual. Daí entendermos que
a emenda não pode prosperar, por não estar acompanhada de
medida de compensação da receita tributária.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição da Emenda n°2 ao

Projeto de Lei n° 100212000.
Sala das Comissões, 29 de março de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio -

Rogério Correia.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- 0 Sr. Presidente despachou, em 291312001, a seguinte
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comunicação:

	

Do Deputado Marcelo Gonçalves	• ciência à Casa do

	

falecimento do Sr. Oliviê Vasconcelos	ocorrido em 271312001,
nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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