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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2001

ATAS

ATA DA 148a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 241412001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Avila

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - Y Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Paulo Piau; aprovação - Chamada para verificação de quórum; existência de
número regimental para votação - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei no 14.631; votação do veto aos incisos XX, XXII e XXIII do
art. 40 ; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; renovação
da votação do veto aos incisos XX, XXII e XXIII do art. 4 0 ; manutenção;
votação do veto ao art. 30 e seu parágrafo único e aos incisos V e VI do art.
40; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei n° 14.632; votação dos § 2 0 e 30 do art. 19; manutenção; votação do
veto ao art. 18; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 14.682; discurso do Deputado Agostinho Silveira;
votação secreta; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 14.607; discursos dos Deputados Paulo Piau e
Sebastião Costa; questão de ordem; chamada para a recomposição de
quórum; existência de número regimental para discussão - Discussão, em
turno único, do Veto Total ã Proposição de Lei n° 14.604; designação de
relator; utilização pelo relator do prazo regimental para emissão do seu
parecer - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
14.605; designação de relator; emissão do parecer pelo relator - Questão de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro

Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
AíIton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrõsio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz
- Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen -



Maria Olivia - Mauro Lobo - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la Parte
-	Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 20-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 28 Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, em

que solicita a inversão da pauta, de modo que o Veto à Proposição de Lei n°
14.607 seja apreciado em 14 0 lugar. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Tendo em
vista a importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda à chamada para verificação de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. Há, portanto,

quórum para a votação.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.631,

que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e à
criminalidade no Estado. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto ao
art. 30 e seu parágrafo único e aos incisos V e VI do art. 40 e pela
manutenção do veto aos incisos XX, XXII e XXIII do art. 40, que recebeu
parecer pela manutenção. A Presidência vai submeter o veto à votação, por
escrutínio secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X,
do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto
registrarão «sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão « não". Em votação.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrõnico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito e vai renovar a votação do veto
aos incisos XX, XXII e XXIII do art. 4 0, que recebeu parecer pela
manutenção. Em votação.
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- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqülnio
- João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - Luiz Menezes
- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados, votaram "não" 15
Deputados, totalizando 42 votos. Está mantido o veto aos incisos XX, XXII e
XXIII do art. 40. Em votação, o veto ao art. 30 e seu parágrafo único e aos
incisos V e VI do art. 40, que recebeu parecer pela rejeição.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarquinio
- João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - Luiz Menezes
- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados, votaram "não" 15
Deputados. Foi mantido o veto ao art. 3 0 e seu parágrafo único e aos incisos
V e VI do arL 40 da Proposição de Lei n° 14.631. Fica, portanto, mantido, em
turno único, o Veto Parcial á Proposição de Lei n° 14.631. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.632,
que dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas
subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto ao art. 18 e pela manutenção do veto
aos § 20 e 30 do art. 19. Votação do veto aos § 20 e 30 do art. 19, que
recebeu parecer pela manutenção. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto. Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adeimo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aflton Vilela - Alberto Bejani -

Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen



Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqoinio
- Ivair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria Olivia
- Mauri Torres - Olinto Godinho - Pastor George -Paulo Piau - Pedro Pinduca
- Rogério Correia - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 28 Deputados. Votaram "não" 19
Deputados; totalizando 47 Deputados. Está mantido o veto aos § 2 0 e 30 do
ait. 19. Votação do veto ao art. 18, que recebeu parecer pela rejeição. Em
votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüinio
- Ivair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria Olivia
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 11 Deputados, votaram "não" 38
Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 50 votos . Está mantido o
veto ao art. 18. Fica, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 14.632. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.682, que
determina a inclusão de conteúdos e atividades destinados à formação de
motoristas nos currículos do ensino médio. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Agostinho Silveira.

O Deputado Agostinho Silveira - Gostaria de pedir aos nobres Deputados
desta Casa que votassem "não", fazendo com que na escola pública, no
Estado de Minas Gerais, o aluno mais necessitado tenha acesso a essa
cátedra, que é vital para a formação do jovem:

Peço aos meus pares, em nome da juventude, que rejeitem do veto do
Governador.
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O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aliton Vilela - Alberto Bejani -

Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elbe Brandão - Ermano Batista . - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely
Tarqüinio - Ivair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley
Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 15 Deputados, votaram "não" 37
Deputados, totalizando 52 votos. Está, portanto, mantido, em turno único, o
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.682. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.607,
que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por Órgão ou
entidade sob o controle direto ou indireto do Estado. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto ao art. 4 0 e pela manutenção do veto aos § 1 0 , 20

e 30 de seu art. 50. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, o meu encaminhamento é no sentido da derrubada do veto à
Proposição de Lei n° 14.607, e gostaria de justificar minha atitude. Esta Casa,
em 1997, realizou 14 audiências públicas para discutir a comunicação no
Estado de Minas Gerais. Todas as agências, os veículos de comunicação e
órgãos públicos estaduais e federais com participação em Minas estiveram
aqui discutindo a comunicação no Estado.

O que deu sustentação a essa discussão, à época, foi exatamente
constatar que as várias Minas não mais se encontravam. O Triângulo não
recebia comunicação da Zona da Mata, do Norte de Minas, estava isolado da
região Sul, e o mesmo acontecia em todas as regiões, que estavam isoladas.

Nessas audiências constatou-se que Minas estava sendo afetada na parte
cultural. Os nossos artistas estavam preferindo ir para o Rio de Janeiro ou
São Paulo, para terem acesso aos veículos de comunicação. Minas, então,
apresentava uma comunicação precária em relação ao restante do Brasil, e
isso se faz realidade até hoje. Em todos os cantos do Estado, verificamos



essa perda cultural em relação ao Pais.
Outro aspecto importante é o da invasão dos outros Estados em Minas.

Tivemos, à época, várias informações a respeito de pessoas que saem daqui
e vão a São Paulo, ao Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim,
estavam dirigindo-se a todos os Estados limítrofes para fazer compras,
porque as regiões fronteiriças estavam sendo atingidas pela mídia dos outros
Estados.

Isso é coisa séria. Embora os Deputados tenham, num primeiro instante,
votado favoravelmente a esse projeto, o Governador tem razão quando
propõe o veto ao art. 50, pois no processo de licitação não pode haver
nenhuma entidade privada, já que licitação é competência do poder público.

Quanto ao art. 4 0, nossa opinião é que o Governador não deveria ter aposto
esse veto, porque as nossas agências de comunicação do interior não
recebem recursos suficientes para que também possam ser competentes.
Quero apresentar um dado a vocês. Talvez alguns já saibam, mas muitos
podem não saber. Mais de 90% dos gastos de publicidade do Governo do
Estado estão exatamente na Grande Belo Horizonte, onde temos menos de
30% da população. Logo, menos de 10% dos recursos gastos pelo Governo
do Estado com a mídia são aplicados nos veículos de comunicação do
interior, onde se encontram mais de 70% da população.

É dever do Governo informar a população sobre seus atos. E esse projeto,
que visa atingir a imprensa do interior, é para evitar que o Govemo faça
muitas vezes propaganda na Grande Belo Horizonte, tamanho é o descalabro
que acontece quanto à definição de aplicação de recursos na mídia.

Gostaria de merecer a atenção dos Deputados para que possamos
valorizar a nossa imprensa do interior, para que também tenha voz e vez.
Assim, as várias Minas Gerais estarão realmente integradas para se tornar
um Estado uno, pelo menos na comunicação. Evitaremos, evidentemente,
que o Governo possa decidir, ao seu bel-prazer, onde aplicar os recursos da
mídia, como acontece até hoje. A partir do momento em que houver outras
pessoas participando dessa decisão, com certeza estaremos democratizando
o processo e tomando-o mais transparente.

Tentei mostrar aos Deputados que a mídia precisa desses recursos. Esse
projeto é de autoria minha e do Deputado Alberto Pinto Coelho; portanto,
fruto do trabalho desta audiência e de 14 audiências públicas. Pedimos aos
meus companheiros que votassem "não" para que a imprensa do interior não
fosse privilegiada e recebesse seu devido valor.

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Sebastião
Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados que
integram a Mesa, Sras. Deputadas, senhores e senhoras, esse projeto de lei
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e os seus autores, os Deputados Paulo Piau e Alberto Pinto Coelho,
merecem o nosso reconhecimento e o nosso respeito, por sua oportunidade
e seu conteúdo. Venho de uma região de Minas Gerais quase limítrofe com
os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, sei que Guimarães Rosa tinha
razão quando disse que Minas são muitas. As Minas desintegradas, as Minas
lá dos rincões, as Minas lá dos extremos e as Minas da região central. A
região de onde venho e onde milito politicamente com mais freqüência
recebe uma influência permanente no noticiário. Tanto é que até os times de
futebol de preferência popular muitas vezes não são de Minas Gerais. Isso
ocorre porque todo o noticiário, os meios de comunicação e jornais da região
reproduzem noticias dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo com
maior intensidade.

Isso provoca naquela região, distante da Capital de Minas Gerais, a
necessidade permanente de buscar influências e alguma maneira de se
comunicar com a Capital. Quando os autores do projeto apresentaram-no, ele
mereceu da Assembléia Legislativa todo o reconhecimento e a aprovação.
Pensava eu que o Governo do Estado, naturalmente movido pela
sensibilidade de homem público e consciente da necessidade de manter
Minas Gerais integrada, pudesse compreender, por meio desse projeto de lei,
que Minas Gerais, a Minas do interior, também faz parte das Minas Gerais.
Assim sendo, deveria merecer o reconhecimento e a sanção, permitindo que
fosse democratizado o investimento nas questões ligadas aos meios de
comunicação e, sobretudo, aos jornais.

Mas o projeto de lei 1 como tantos outros, não mereceu, por parte do
Governo do Estado, a aquiescência e sua sanção. Assim sendo, volta a esta
Casa para que os Deputados que o aprovaram possam mostrar
independência, a nossa autoridade e a consciência de que não se faz um
noticiário completo quando se discriminam os jornais e a imprensa do interior.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao cumprimentar o autor desse projeto,
quero que aqueles Deputados que não participaram da Comissão Especial
tenham conhecimento de que as razões do veto são sintéticas, são poucos
parágrafos. Diz aqui o Sr. Governador: (- Lê:)

"Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.607, que dispõe sobre a
propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidades sob o
controle direto ou indireto do Estado, vejo-me compelido a opôr-lhe veto
parcial.

O art. 40, ao determinar a aplicação de, no mínimo, 25% do total dos
recursos de propaganda e publicidade em empresa de comunicação do
interior, sem especificar se se trata de uma veiculação ou do agenciamento,
pode comprometer a execução orçamentária programada.

A iniciativa parlamentar, em seu art. 50, § 1 0, contraria o art. 51 do Estatuto



de Licitação, Lei Federal n°8.666, de 2116193, ao impor a obrigatoriedade de
participação de pessoas estranhas ao serviço público na Comissão de
Licitação para contratação da publicidade, o que é permitido somente em
licitação sob a modalidade de concurso.

Esses os motivos que me induzem a opor veto aos arts. 40, § 1, 20, 30 e
50 da Proposição de Lei n° 14.607, que devolvo à egrégia Assembléia
Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, 1 0 de dezembro de 2000".
Essas são as razões do veto que o Sr. Governador opôs à Proposição de

Lei n° 14.607. No entanto, a comissão especial constituída para examinar a
matéria, composta de diversos parlamentares desta Casa, inclusive eu, teve
o cuidado de examinar, com todas as cautelas e precauções, as razões do
veto. Muitas vezes, o espírito se sobrepõe às letras, à lei. É bom mesmo que
se sobreponha. E o espirito dessa proposição era não apenas integrar as
regiões do interior de Minas com os meios de comunicação da Capital, mas
também permitir que as pequenas localidades tivessem a possibilidade de
conviver com o noticiário oficial e com o apoio que o Governo dá à grande
imprensa. A meu ver, o espírito do projeto é mais importante e é o ponto de
equilíbrio entre o império da Lei Maior e a vontade popular.

O Deputado Alberto Pinto Coelho, da Situação, e o Deputado Paulo Piau,
nesta Assembléia Legislativa, junto à Comissão de Constituição e Justiça e
ao Plenário, entenderam que a matéria deveria ser, como foi, aprovada por
unanimidade. Portanto, o veto do Sr. Govemador merece ser rejeitado, para
que tenhamos condições de nos ater não ao que as letras da lei determinam,
mas ao que seu espírito demonstra. E o espírito que inspirou os autores é
notável, grandioso e enriquece a atividade parlamentar.

É o que tinha a dizer nesta oportunidade, Sr. Presidente. Aproveito para
lembrar que, sempre que possível, estarei nesta tribuna defendendo não as
letras, mas o espírito de cada proposição.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a V. Exa., já que

precisamos de quórum especial para prosseguir a votação, o encerramento,
de plano, da reunião, visto não haver número suficiente de Deputados para a
continuação dos trabalhos.

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 verificação de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Maun Torres) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados. Não há

quórum para votação, mas o há para discussão das matérias constantes na
pauta.
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Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n o 14.604,
que dispõe sobre procedimentos especiais para prevenção e detecção de
casos de Lesão por Esforço Repetitivo - LER. A Comissão Especial perdeu
prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento
Interno, a Presidência designa relator o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e
indaga se S. Exa. está em condições de emitir o parecer ou se fará uso do
prazo regimental.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental para emitir o meu parecer.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei n° 14.605, que dispõe sobre o Programa Permanente de Renda
Mínima para a família que se responsabilizar pela guarda de criança ou
adolescente abandonados. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. Nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência
designa relator da matéria o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:

PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.605
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição
de Lei n° 14.605, que dispõe sobre o Programa Permanente de Renda
Mínima para a família que se responsabilizar pela guarda de criança ou
adolescente abandonados.

Tendo em vista a perda de prazo por parte da Comissão Especial
designada para emitir parecer sobre o veto, foi este incluído em ordem do
dia, nos termos do art. 222, § 30 , do Regimento Interno.

Fundamentação
O Chefe do Executivo, ao opor veto total à Proposição de Lei n° 14.605,

alegou razões de ordem constitucional e de interesse público.
Inicialmente, refere-se o Governador do Estado à questão constitucional,

alegando que a proposição está em desacordo com a norma que dispõe
sobre iniciativa. De fato, a instituição de programa de ação administrativa,
objeto da proposição vetada, não encontra lastro na distribuição de
competências fixadas pela Constituição em vigor. Na verdade, os planos e
programas de governo inerentes ao exercício da administração pública a
cargo do Poder Executivo devem compor a Lei do Orçamento Anual do
Estado, sob as rubricas próprias e com os recursos correspondentes
devidamente especificados.

Desse modo, a iniciativa no disciplinamento de tal matéria cabe ao Chefe
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do Poder Executivo, por ocasião da remessa da proposta orçamentária
estadual á Assembléia Legislativa conforme determina o art. 66, III
conjuntamente com o art. 90, Xl, da Carta política mineira. Em seu art. 161, 1,
a Constituição do Estado veda, inclusive, o inicio de programa ou projeto não
incluídos na Lei de Orçamento Anual.

Com relação ao interesse público, o Governador pondera que a instituição
de programa isolado, desvinculado de uma política global de assistência à
criança e ao adolescente, tem mostrado ser prática de custo elevado, sem o
desejável retorno social.

Sem dúvida, sob esse prisma, o Poder Executivo é o detentor dos
instrumentos apropriados para criar programas governamentais, que estão
sujeitos a critérios operacionais específicos, mais afetos a procedimentos
técnicos e apoiados na pesquisa da realidade fática. Desse fato, aliás,
decorre a dificuldade de o Poder Legislativo criar programas, visto que tais
propostas muitas vezes podem carecer de estudos criteriosos que venham
estabelecer seus reais parâmetros e mensurar seus efeitos.

Com base nessas considerações, verificamos que são procedentes as
alegações do Chefe do Executivo.

Conclusão
Diante do exposta, somos pela manutenção do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 14.605.
Esse é o meu parecer, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Persistindo a falta de quórum, Sr. Presidente,

solicito a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 25, às 9 horas, e
para a reunião especial da mesma data, às 20 horas, nos termos dos editais
de convocação, bem como para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão da orador.
ATA DA 149a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 251412001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata -? Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues; discurso do Deputado João
Leite; suspensão e reabertura da reunião; aprovação do requerimento -
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei n° 14.607; discursos dos Deputadas João Leite, Amilcar Martins e Marco
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Régis; questões de ordem; votação secreta do veto aos § 1 1 , 21 e 3° do
art. 50; manutenção; votação secreta do veto ao art. 40; manutenção;
declarações de voto - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei Complementar no 64; questão de ordem; discursos dos Deputados
Sargento Rodrigues, Cabo Morais, Elaine Matozinhos, Durval Angelo,
Rogério Correia, João Leite e Miguel Martini; chamada para recomposição de
quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos
- Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Adelrno Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrôsio
Pinto - Amilcar Marfins - 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 Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - 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 Milton - Kernil Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h16min, 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 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-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.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os
vetos às Proposições de Lei n°5 14.631, 14.632 e 14.682, em virtude de sua
apreciação na reunião extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado Dimas

Rodrigues, em que solicita a inversão da pauta da reunião de modo que os
vetos à Proposição de Lei n° 14.607, à Proposição de Lei Complementar n°
64, às Proposições de Lei n

o
s 14.687 e 14.681, à Proposição de Lei

Complementar n° 65 e às Proposições de Lei n
o
s 14.691 e 14.689 sejam

apreciados em primeiro lugar entre as matérias em fase de votação, nessa
ordem. Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de fazer
um reflexão com os Líderes e demais Deputados. Estamos realizando uma
votação acordada entre os Deputados e as Lideranças, e fica difícil manter o
acordo se a cada momento somos surpreendidos com requerimentos para
mudança da pauta. Já tínhamos algumas dificuldades com essa pauta
porque não tivemos oportunidade de discutir alguns projetos que nela se
encontram. Agora fomos surpreendidos com uma nova proposta de
mudança. O Deputado Dimas Rodrigues, autor do requerimento, não está
aqui para nos informar o critério em que se baseou para propor essa inversão
da pauta.

Também temos uma expectativa quanto a vários vetos sobre os quais os
Líderes já discutiram com suas bancadas. Houve um acordo para a votação
de vários projetos, mas quero apelar para que tenhamos mais tempo para
discutir cada uma das questões. Se a cada momento em que chegarmos ao
Plenário formos surpreendidos por requerimentos de inversão de pauta, o
cumprimento dos acordos será dificultado.

Estamos também constatando que nesta manhã não temos quórum para
votar esses vetos. O Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.607, dos
Deputados Paulo Piau e Alberto Pinto Coelho, já se encontra em processo de
votação. Encaminharemos sua votação. O momento é até muito importante
para essa discussão, já que Minas Gerais foi inundada pela propaganda
oficial do Governo do Estado, que está aproveitando todas as datas: 21 de
abril e, agora, 1 0 de maio. Para o dia 1 0 de maio, o Governo do Estado
gastará R$300.000,00 em propaganda, enquanto está em dificuldades para
fazer o repasse de verbas ás creches conveniadas. A situação da criança em
nosso Estado é difícil, mas o Governo gastará, com propaganda para o dia 10

de maio, R$300.000,00.
Não tenho dúvida de que essa proposta dos Deputados Paulo Piau e
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Alberto Pinto Coelho merece uma reflexão por parte do Plenário da
Assembléia Legislativa, justamente para se decidir sobre a democratização
na utilização dos recursos. Seria necessária a utilização de R$300000,00 em
propaganda oficial? Essa é a prioridade do Estado de Minas Gerais? Ou a
prioridade deveria ser a saúde, a educação, a segurança pública? Será que
devemos continuar montando esse palanque para o candidato á Presidência
da República, Governador Itamar Franco, gastar o dinheiro do contribuinte
com propaganda? Apelo aos Líderes e Deputados para que retornemos à
discussão dos vetos que serão votados e da pauta.

Não há como continuarmos o processo de votação se a cada momento que
a Oposição vem a Plenário é surpreendida por um pedido de inversão de
pauta. Esperamos continuar a votar uma pauta que tenha sido discutida,
definida entre os Lideres, com cada uma das bancadas e com todos os
Deputados da Assembléia.

Queremos encaminhar contra o requerimento do Deputado Dimas
Rodrigues, porque sua proposta é votar imediatamente o veto à Proposição
de Lei n° 14.687, que trata da segurança pública em Minas.

A Oposição, na Assembléia, não aceita que a segurança pública continue a
ser tratada pelo Governador do Estado da maneira que pretende, nessa
inversão de pauta, também trazendo a inversão do beneficio securitário dos
policiais civis e militares se votarmos imediatamente.

O telespectador da TV Assembléia, o contribuinte de Minas e nós sabemos
que, se votarmos esses projetos importantes com o número de Deputados
que há nesta manhã, serão mantidos os vetos, e perderemos a oportunidade
de a Assembléia influenciar na segurança pública caótica do Estado- Nossa
população está à mercê dos criminosos. Essa proposta tem de ser mais bem
discutida. A Assembléia não pode, simplesmente, manter esse veto e tirar a
possibilidade de a segurança pública ter mais recursos, mais equipamentos e
condições para agir mais efetivamente em Minas.

Também não dá para Minas continuar discriminando policiais. As vidas do
Capitão, do Major, do Soldado, do Sargento, do Detetive, do Delegado têm
de ter o mesmo valor. Não aceitamos a lógica do Governador do Estado, que
acha que as vidas do Capitão e do Tenente valem mais que a do Soldado.
Acha que a vida do Delegado vale mais que a do Detetive. São todos iguais,
estão defendendo a segurança pública no Estado. Não dá para aceitarmos o
pagamento que o Governador quer oferecer à família do policial que dá a
vida combatendo o crime, pois é aviltante. Enquanto São Paulo paga
aproximadamente R$80.000,00, o Governador, no caso dos Soldados, quer
pagar R$12.000,00 ou R$14.000,00.

Não aceitamos a inversão de pauta, é simplificar muito a pauta da
Assembléia, a discussão, que é muito mais profunda que sentarmos aqui e
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apertarmos um "não" ou "sim". Tem de haver uma discussão profunda
desses projetos sobre segurança pública, seguro de vida para os policiais e
várias questões colocadas aqui.

Gostaria de encaminhar a votação solicitando que não apenas os Lideres,
já que estamos buscando sempre o acordo, mas todos os Deputados votem
contrariamente ao requerimento do Deputado Dirnas Rodrigues, que propõe
inverter a pauta e acabar com um acordo que procuramos estabelecer na
votação e na própria pauta. Encaminho contrariamente ao requerimento do
Deputado Dimas Rodrigues. Obrigado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 3 minutos,

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Em votação, o

requerimento do Deputado Dimas Rodrigues. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 14.607, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas
por órgão ou entidade sob o controle direto ou indireto do Estado. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto ao art. 4° e pela manutenção
do veto aos § 1°, 2° e 30 do art. 50. Com a palavra, para encaminhar a
votação do veto, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputados, Deputada Elaine
Matozinhos, telespectadores da TV Assembléia, o veto do Governador do
Estado à proposta dos Deputados Paulo Piau e Alberto Pinto Coelho chega à
apreciação do Plenário desta Casa em um momento interessante, quando
acompanhamos a aplicação, por parte de S. Exa., dos recursos públicos em
propaganda. Realmente, essa discussão vem em um momento interessante
para a avaliação dos Deputados e da sociedade mineira. Será que o Governo
do Estado está aplicando de maneira adequada os recursos para a
propaganda? Será que os recursos públicos, no Estado de Minas Gerais,
estão sendo bem aplicados? Se fizéssemos uma consulta aos 77 Deputados
da Assembléia Legislativa, representantes do povo de Minas Gerais, estariam
eles de acordo com a maneira como estão sendo utilizados esses recursos -
em propaganda? Estariam de acordo com o que foi gasto na programação do
dia 21 de abril, com toda aquela festa em Ouro Preto? Estariam de acordo
com a utilização, pelo Governador, de R$300.000,00 para fazer propaganda
sobre o dia 1° de maio? Essa é a maneira correta de se utilizar o recurso
público?

Outro dia mesmo, aqui no Plenário, a Assembléia Legislativa manteve o
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veto do Governador a uma proposta do Deputado Mauro Lobo que
concedia ao servidor público estadual o pagamento de férias não gozadas.
Algo comum. Todo trabalhador brasileiro que não goza as suas férias recebe
pelas férias não desfrutadas, pelas férias não gozadas. E o Governador vetou
a possibilidade de o servidor público receber, mas, ao mesmo tempo, gasta
R$300.000,00 em propaganda do dia 1 0 de maio.

Vinha dirigindo meu carro hoje, vi estampada na traseira de um ônibus uma
grande propaganda do Governo de Minas Gerais: "Aqui se constrói um pais".
Mais à frente, outra: "Aqui se respira liberdade". Agora temos todas as novas
peças para o dia 1 0 de maio.

O Governo do Estado gasta dinheiro com propaganda, mas há essa
discussão com o Ministério Público. Fez bem o Promotor Or. Eduardo
Nepomuceno ao indagar de S. Exa o Governador sobre a utilização dos
recursos, ao mostrar que, constitucionalmente, está equivocado ao utilizar os
recursos públicos, ao utilizar o Governo do Estado para propaganda pessoal,
para campanha presidencial.

E direito do Governador ser candidato a Presidente da República, mas não
é direito utilizar os recursos públicos, utilizara Governo, utilizar o órgão oficial
do Estado de Minas Gerais para a sua propaganda, como vimos dias atrás,
no "Minas Gerais". Agora temos a propaganda do dia 1 0 de maio com os
recursos que deveriam estar sendo utilizados para outros fins.

Nesta manhã, o Deputado Rêmolo Aloise mostrava um relatório, de quando
era l - Secretário desta Casa, sobre a utilização das verbas de subvenção
social. Ele mostrava como essas verbas foram distribuídas em todo o Estado.
Veio o Governador Itamar Franco e acabou com as verbas de subvenção
social. Apoiei, creio que está correto. Mas qual era a minha expectativa, do
Deputado Rémolo Aloise, de todos os Deputados que viam naqueles
recursos a oportunidade de criação de creches no Norte de Minas, de asilos
no Sul de Minas, de desenvolvimento de trabalhos com jovens dependentes
químicos de diversas regiões de Minas Gerais?

Não existe a subvenção social na Assembléia Legislativa, está extinta.
Tudo bem; que seja utilizada pelo Governo para alcançar as creches, os
asilos, orfanatos, trabalhos de assistência social, de saneamento básico,
como os Deputados indicaram para a assinatura dos convênios com a
Assembléia Legislativa.

O que temos hoje? Zero. Ninguém recebe mais nada. E vem o Governo
utilizar R$300.000,00 em propaganda do dia 1 0 de maio. É inaceitável. Tem
de ser dito.

O Governador diz que uma parte do Ministério Público age bem, a outra,
não. Qual a parte que não age bem? Aquela que levanta a voz e diz que está
errado?
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Quero dizer, Deputado Durval Ângelo, que esperamos muito mais. O

Deputado Rêmolo Aloise traz um relatório substancial. Creio que a
participação de V. Exa. é fundamental, e gostaria de vê-lo na tribuna
encaminhando a votação do veto, porque sei que trará uma grande
contribuição para a reflexão da Assembléia Legislativa. E é um momento
delicado, porque agora não pára mais. Só vamos ver propaganda e mais
propaganda utilizando os recursos públicos, enquanto as crianças e os
idosos do nosso Estado estão abandonados.

Apoiamos a extinção da subvenção social na Assembléia Legislativa, mas
não no Estado de Minas Gerais. As instituições não recebem mais nada? O
Estado não repassa mais nada? E ainda se vai gastar R$300.000,00 em
propaganda para o Governador no dia 1° de maio? E inaceitável.

Sr. Presidente, queríamos ver derrubado esse veto do Governador à
proposta dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Paulo Piau, porque teríamos
a oportunidade de acompanhar a aplicação dos recursos em publicidade, o
que é responsabilidade nossa. Vamos comparar o que o Estado gasta com
propaganda pessoal do Governador e do Vice-Governador e o que está
gastando com o social. Por essa razão, encaminho a votação pela derrubada
do veto do Governador. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o
Deputado Amilcar Martins.

O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, é uma
vergonha atrás da outra. Minas hoje é um Estado que se envergonha do
Governador que tem, porque não respeita os interesses do povo. Minas
Gerais faz hoje uma propaganda que, na verdade, é o início de uma
campanha para Presidente da República, E a sugestão que surgiu, à boca
pequena, é que, em vez de se dizer que, "em Minas, se constrói um país", a
propaganda do Governo deveria dizer que, 'em Minas, se constrói uma
candidatura com o dinheiro do povo'.

É a isso que nós, mineiros, assistimos indignados, envergonhados,
revoltados contra o mau uso do dinheiro público. Isso é desvio! Governador
Itamar Franco, isso é uma forma de corrupção. Governador Itamar Franco,
essa campanha do 21 de abril, desvirtuada com o pagamento de ônibus para
estudantes assistirem a um "show" em praça pública, para garantir claque a
V. Exa., é um gesto de corrupção que tem de ser apurado pelo Ministério
Público de Minas Gerais, que, apesar de todas as dificuldades, tem
demonstrado independência e autonomia nas suas ações.

Estaremos, desta tribuna, cobrando do Ministério Público que ele cumpra a
sua função constitucional. Quanto se gastou do dinheiro do povo mineiro
nessa campanha do Governador Itamar Franco à Presidência da República!
E quanto se pretende continuar gastando, são mais R$300.000,00 no dia 1°
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de maio? É disso que o povo de Minas Gerais precisa e merece? E as
necessidades básicas da nossa gente, Governador? Isso é uma forma de
corrupção. Digo, desta tribuna, com a responsabilidade que tenho de
representar uma parcela do povo de Minas Gerais, que o uso de dinheiro
público na campanha do Governador Itamar Franco como candidato a
Presidente da República é um gesto de corrupção do Governador Itamar
Franco. Ele está desviando dinheiro do povo mineiro. Ele o está usando
indevidamente. E as viagens que ele faz para Cuiabá, para Curitiba? Hoje ele
está em Brasília e amanhã estará em São Paulo. Isso representa os
interesses do povo de Minas Gerais ou é desvio do dinheiro público?

É nessa linha que subo a esta tribuna para encaminhar pela rejeição do
veto, pela derrubada do veto parcial do Governador à Proposição de Lei n°
14.607, de autoria de dois dos mais ilustres Deputados desta Casa, Alberto
Pinto Coelho e Paulo Piau. Eles pretendem fazer um pouco de justiça com a
imprensa do interior do Estado, com a mídia do interior, que vive à míngua,
que vive momentos de extrema dificuldade.

Eu me sinto à vontade para fazer isso porque, quando fui do Governo de
Minas, fui a Brasília, procurei pessoalmente o Governo Federal e fiz isso ao
lado de representantes da imprensa do interior mineiro. Provo o que digo, fui
pessoalmente a Brasília solicitar que o Governo Federal reservasse uma
parcela importante de seus recursos destinados a publicidade para os
veículos do interior de Minas. Portanto, tenho moral, tenho o direito de fazer
essa reivindicação.

O que se propõe, o que o Deputado Alberto Pinto Coelho propõe é justo e
correto, é assegurar que, pelo menos, 25% dos recursos destinados a
publicidade do Governo de Minas Gerais sejam alocados e garantidos para
os veículos do interior. Isso é fazer justiça, é fazer redistribuição de renda, é
assegurar que a interior de Minas tenha unia imprensa independente,
vigorosa, uma imprensa que cumpra o seu papel na democracia. É por isso
que estou aqui, irmanado nesse esforço, a partir de um parecer notável, que
ficará registrado nos anais da Assembléia como um dos mais brilhantes que
esta Assembléia já teve, o parecer do nobre Deputado Sebastião Costa. É
um parecer isento, um parecer firme e correto. É injusta a forma como é feita
a distribuição de recursos.

Então, garantia, apenas, 25% para os veículos do interior... Vejo na minha
frente Deputados que representam todas as regiões de Minas Gerais,
Deputados do Sul de Minas, Deputados de Montes Claros, Deputados de
todas as cidades da Zona da Mata, de todo o Estado de Minas Gerais. Eles
sabem o que estou dizendo, as dificuldades da pequena imprensa, as
dificuldades do jornal do interior, as dificuldades das rádios do interior, as
dificuldades das estações de televisão do interior. Temos que fazer justiça e
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não compactuar com o desvio de recursos públicos que o Governador, de
uma forma vergonhosa, faz hoje. Vamos dizer "não" ao Governador, não
aceitamos isso. Esta Assembléia é autônoma, tem altivez para levantar a voz
e dizer "basta, Governador, pare com essa covardia de usar dinheiro do povo
para fazer campanha como candidato à Presidência da República".

Não é esse seu compromisso com o povo de Minas Gerais, não é esse o
compromisso assumido, por escrito, quando candidato ao Governo de Minas,
no documento que tenho em mãos, datado de 6 a 9 de agosto de 1998, em
Diamantina. Quando candidato ao Governo, fez uma declaração pública de
compromisso perante o 14° Congresso Mineiro de Jornais e Revistas do
Estado de Minas Gerais. Ele disse: "Assumo publicamente o compromisso,
se eleito Governador deste Estado, etc., etc., etc., programar para os jornais
e revistas do interior do Estado de Minas Gerais". Prestem atenção, Srs.
Deputados, aqui está um compromisso por escrito. Sabemos que a palavra
do Governador vale muito pouco ou nada. A sua assinatura, também, não
vale nada? E lixo? Podemos rasgar isso? É a assinatura de quem não tem
nenhum compromisso com o que escreve. Este, ele assumiu por escrito. Esta
aqui, em minhas mãos, o compromisso do Governador do Estado com os
jornais, com a imprensa do interior. Ele assumiu o compromisso de
programar os jornais e revistas do interior com as campanhas de publicidade
das secretarias e órgãos do Governo, sem discriminação. Atenção, Srs.
Deputados: sem discriminação. Esse é um compromisso difícil para o
Governador, porque o que ele mais gosta de fazer é discriminar, perseguir.
Dessa vez, ele assumiu o compromisso por escrito.

O povo de Minas Gerais tem o direito de cobrar do Governador esse
compromisso. Governador, pare de praticar corrupção, fazendo sua
campanha à Presidência da República com o dinheiro do povo. Comece a
exercer o seu mandato com o mínimo de dignidade. Não peço o máximo,
porque as pessoas não podem dar o máximo. Peço o mínimo de dignidade,
de compromisso. Mantenha esse compromisso com os jornais do interior.

Então, sou pela derrubada desse veto ao projeto de lei dos Deputados
Alberto Pinto Coelho e Paulo Piau. Pelo menos, 25% dos recursos
destinados a publicidade devem ser assegurados aos veículos de
comunicação do interior. Sou pela derrubada do veto. Vamos juntos,
Deputados. Vamos mostrar que esta Casa tem altivez, tem autonomia, tem
independência. Não somos lacaios do Governador de Minas. Muito obrigado.

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

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos
encaminhando a votação relativa ao veto eposc à Proposição de Lei n°
14.607, dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Paulo Piau. Junto com a
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bancada do meu partido, o PPS, queremos pedir a rejeição do veto aos
incisos 1, II e III do art. 50. Vamos pedir a derrubada do art. 40 , porque
estamos de pleno acordo com os Deputados Alberto Pinto Coelho e Paulo
Piau. É preciso que mantenhamos 25% das verbas destinadas a publicidade
para a imprensa do interior, que é uma das mais pujantes do Brasil.

Não posso admitir que, nesse jogo de publicidade com a imprensa mineira
e brasileira, tenhamos discriminações. Sabemos que a imprensa não é tão
santinha como quer parecer. Sabemos que muito do que publica, do que
divulga é às custas de dinheiro. Nem sempre a imprensa produz suas
matérias livre de pensamentos. Muito do que publica tem o peso do dinheiro.

Nossos jornais do interior são criticados porque publicam matérias de
Deputados, mas queremos dizer que a grande imprensa não é diferente.
Sabemos que a imprensa da Capital permanentemente publica matérias às
custas de dinheiro, sim, senhor. Queremos defender esses 25% que vão para
o interior e a derrubada do veto ao art. 4 0 , porque a imprensa do interior
também é atuante. Conhecemos o "Jornal da Mantiqueira", de Poços de
Caldas; a "Folha da Manhã", de Passos; os jornais de Uberaba, e o "Jornal
da Região", de Guaxupé, assim como "A Folha Regional", de Muzambinho,
sua terra, Sr. Presidente. Eles também precisam entrar nessa disputa pelo
dinheiro- Sabemos que o espírito da proposta dos Deputados Alberto Pinto
Coelho e Paulo Piau não é acabar com a concorrência. Vai existir a
concorrência para que os jornais do interior dela também participem.

Quero, ainda, repelir o massacre promovido contra a publicidade feita no
dia 21 de abril e que se poderá dar no dia 1 0 de maio. O PPS não está aqui
para fazer massacre político, de um lado ou de outro. Desde o inicio desta
legislatura, assistimos, com preocupação, à disputa ocorrida nesta tribuna
entre a Situação e a Oposição. Sempre digo que a vida é uma grande roda-
gigante: hoje estamos em cima, amanhã estaremos embaixo. Portanto, não
compactuamos com essa guerra nefasta entre Situação e Oposição, nos
níveis em que se dá. Achamos que o dia 21 de abril deve ser comemorado,
porque se trata de uma data cívica e precisamos despertar esta Nação.
Nesse ponto, temos que louvar o Governador Itamar Franco, porque
precisamos mostrar que, em Minas, construímos um país, defendemos o
País. Não podemos compactuar com a diretriz do Governa Federal de
destruir o patrimônio público por orientação do Fundo Monetário
Internacional. Temos que defender o que foi feito no dia 21 de abril. Se houve
gastos com publicidade, essa é uma questão para ser apurada pelo
Ministério Público.

Mas temos que despertar a juventude e estimulá-la a defender o Pais. E o
"slogan" do Governo do Estado foi apropriado, porque a defesa de Minas e
do Brasil estava nos cartazes publicitários. Temos a certeza de que o dia 10
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de maio não será comemorado somente pelo Governo Estadual, mas
também pelas associações de municípios do lago de Furnas, da região Sul
de Minas, que estão tomando a iniciativa de promover uma grande
comemoração do Dia do Trabalho e de protesto contra a venda do nosso
setor elétrico: Fumas, Tucuruí e CHESF. Essa solenidade será realizada na
cidade de São José da Barra, no Sul de Minas, por iniciativa dos municípios
próximos ao lago de Furnas - a ALAGO - e o movimento chamado Frente de
Integração Regional, composto por municípios que não são lindeiros do lago
de Furnas, mas pertencem à região, como Passos, Cássia, ltaú de Minas e
outros.

Queremos defender o slogan Aqui se constrói o País". Minas Gerais, neste
momento, é a autêntica defensora do Brasil. É o Estado que se colocou na
vanguarda da defesa do País. Nesse ponto, defendemos o Governo de Minas
por estimular os brasileiros, principalmente a juventude, a construir valores
cívicos. Se deixarmos esse encargo por conta do Governo Fernando
Henrique, não teremos mais Bandeira nacional nem símbolos quaisquer da
Pátria, que tanto veneramos. Parabéns, Governador, pela defesa de Minas
Gerais. Vamos defender a rejeição do veto ao art. 4 0, porque queremos
privilegiar os jornais do interior do Estado. Obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como vamos votar vetos e

essa votação exige quórum qualificado, solicito que V. Exa. faça a
recomposição de quórum.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, de plano, vemos que há
quórum. Temos compromisso nas comissões, e esse processo vai demorar.

O Deputado Anderson Adauto - Gostaria de saber se os Deputados que
estão nas comissões serão chamados para vir a Plenário para que possamos
fazer a votação dos vetos.

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao ilustre Deputado Anderson
Adauto que as reuniões de comissões estão suspensas, tendo em vista a
votação em Plenário.

A Deputada Maria José Haueisen - As comissões estão suspensas, mas os
convidados estão lá. Fomos chamados com urgência, porque em 2 minutos
começaria a votação de, no mínimo, dois vetos. O pessoal está esperando,
estamos aqui, mas há constantemente essa demora. Queríamos saber se vai
haver votação, obstrução ou se vamos voltar e dar atenção a nossos
convidados. Acho uma falta de cortesia e respeito eles ficarem meia hora
esperando; nos disseram que nc?sa ausência das comissões seria por 5
minutos, mas estamos aqui há muito mais tempo.

O Deputado Miguel Martini - Não estamos fazendo processo de obstrução.
Há equivoco se se pensa assim. Estamos querendo que seja feita a
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verificação, no Plenário, da presença dos Deputados. Sugiro a V. Exa.,
para termos um processo mais ágil, que todos registrem novamente a
presença, para que saibamos quantos estão em Plenário-

0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini que
poderíamos colocar o veto em votação; se não houver quórum, tomaremos a
votação sem efeito. Há muitos Deputados do lado de fora, conversando, mas,
assim que começar o processo de votação, estarão em Plenário.

O Deputado Carlos Pimenta - Entendo que a forma mais sensata seria uma
recomposição no Plenário, porque, se formos votar, der 39 votos e o acordo
não surtir o efeito que esperamos, o projeto ficará prejudicado. Que se faça a
verificação de plano ou no painel eletrônico.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano que há quórum para
votação e, portanto, vai colocar a matéria em votação Em votação, o veto
aos § V a 30 do art. 50 , que recebeu parecer pela manutenção. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de
conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão «sim", e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A Presidência vai dar início ao
processo de votação e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto -

Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Doutor Viana - Edson Rezende - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - José Braga - José Milton - Luiz Femando Faria - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados; votaram "não" 8
Deputados. Está mantido o veto aos § 1 0 a 30 do art. 50 da Proposição de
Lei n° 14.607.

Votação do veto ao art. 40, que recebeu parecer pela rejeição. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de
conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A Presidência vai dar início ao
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processo de votação e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem
seus lugares. Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto -

Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meto -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Elaine Matozinhos - Emiano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Gtycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - José Braga - José Milton - Luiz Fernando Faria - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues
-Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 20 Deputados; votaram "não" 32
Deputados. Está mantido o veto ao art. 40. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.607, Oficie-se ao Governador
do Estado.

-	Declarações de Voto
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, vamos ter de chamar os dois

Senadores do Senado Federal, para que nos ensinem a ter acesso á lista de
votação secreta.

A emenda em questão trata de tema fundamental para os militares no que
diz respeito ao seguro de vida. Havíamos acertado que, no primeiro
destaque, seria mantido o veto e que, no segundo, seria derrubado o veto.
Não foi o que aconteceu. Houve quebra de acordo; desrespeitou-se um
acerto.

Se os Deputados não honrarem a palavra empenhada, que respeito haverá
entre nós? Havia clara certeza de que o Governo sozinho não conseguiria
desembaraçar a pauta. O acordo político para o bem de uma categoria
garantiria que o processo de votação continuasse, e, a partir de agora, não
vai mais ser permitida a continuação da votação.

O Deputado Hely Tarqüinio - Lamento o resultado da votação, que veio
prejudicar sobremaneira a imprensa escrita, falada e televisiva do interior.

A noticia, em Minas Gerais, não tem unidade, porque todos os Governos a
têm centralizado nos órgãos de divulgação da Capital. O interior também
merece 25% da verba para fazer a propaganda do Governo e mostrar o que
ele é.

0 Triângulo divulga, primeiro, as noticias de São Paulo, e a Zona da Mata,
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primeiro as do Rio. Por isso é que nosso Estado está, cada vez mais,
esvaziado pela guerra fiscal. O Governador está centralizando tudo em suas
mãos, com vistas à sua candidatura à Presidência da República.

O Plenário não seguiu o melhor caminho, rompendo o acordo.
Lamentamos. O PSDB e vários companheiros queriam apenas que a
divulgação do trabalho do Governo e deste parlamento pudesse ser feita em
todo o interior do Estado. Mas o Sr. Governador retém e centraliza a noticia,
o que é lamentável. Votamos pela derrubada do último item do veto.
Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Meu voto foi pela derrubada do veto. Como
Deputado do interior, entendemos que, muitas vezes, o processo de
informação, o processo de pleno exercício da cidadania acontece apenas nos
grandes centros e na Capital. O projeto promovia eqüidade na informação
jornalística no nosso Estado. Meu voto foi claro pela derrubada do veto,
porque temos a convicção de que o projeto era importante.

Quando V. Exa. lançou sua candidatura à Presidência da Mesa, recebeu
meu total apoio, porque acredito em V. Exa. Hoje, vivemos um momento
difícil para o parlamento. A análise desse veto foi motivo de acordo entre as
bancadas de oposição e a bancada de sustentação do Governador nesta
Casa. E ruim quando um acordo é quebrado dessa forma.

Estamos praticamente no final do mês de abril. Até agora esta Casa só
votou seis projetos. Há 300 projetos para serem analisados. E está provado
que, se não houver bom-senso e consenso, se não nos sentarmos à mesa,
se não cumprirmos acordos, certamente a produtividade deste parlamento
deixará a desejar.

Espero, sinceramente, que esse tenha sido um episódio isolado. Confio no
poder do diálogo, confio muito nas Lideranças desta Casa e sei perfeitamente
do trânsito que o Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, tem em
todas as bancadas. Queremos acreditar que tenha sido um fato isolado, que
não se repetirá, porque, senão, certamente, não vão querer imputar às
bancadas da Oposição a pecha de obstruir apenas por obstruir. Espero,
sinceramente, que possamos chegar a um consenso. O Líder da Minoria,
Deputado João Leite, os Líderes do PFL e do PSDB certamente estão
propensos ao diálogo. Gostaríamos que esse episódio servisse como lição
para estabelecermos acordos e, principalmente, para cumpri-los. Obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, nosso Líder do Governo,
Deputado Antônio Andrade, não descumpriu o acordo. Ouvi a conversa do
Líder da Minoria, Deputado João Leite. Esse veto foi liberado para votação. O
acordo foi cumprido. Não foi questionado se era para aprovar o veto ou não.
Não houve acordo para se votar a favor ou contra. O que houve foi um
acordo para votar o veto. 0 Líder do Governo, Deputado António Andrade,
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tem cumprido seus compromissos para com todos os Deputados. Nessa
questão, o Deputado Carlos Pimenta está sendo injusto com nosso Líder,
porque o acordo foi cumprido. Não foi acordado se era para votar "sim" ou
"não". Era para colocar em votação. O próprio Líder da Minoria, Deputado
João Leite, reafirmou isso agora há pouco.

O Deputado Mauro Lobo - Esta votação foi um equivoco. Temos 853
municípios em Minas Gerais e 39 regiões definidas pelas associações
microrregionais. Quando o Governo investe, aproximadamente, 10% em
comunicação no interior, está fazendo uma concentração de recursos
exatamente para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Se o Governo
tivesse uma política de regionalização, de descentralização, tal fato não
ocorreria. É justamente pela inexistência dessa política que continua a haver
uma concentração de recursos na área de comunicação em Belo Horizonte.
É claro que os meios de comunicação de que dispomos atingem todo o
Estado. Um exemplo é a TV Assembléia, que hoje tem uma grande audiência
no interior. Então, por que não prestigiar essa imprensa, os nossos jornais, as
nossas redes de rádio e de televisão, para que elas possam, inclusive,
sobreviver?

A votação de hoje reforça essa concentração. Lamentamos, mas perdemos
uma grande oportunidade de valorizar a nossa imprensa do interior e corrigir
essa distorção. Não em detrimento da imprensa da Capital, que, obviamente,
já tem apoio, mas pela valorização daquilo que é mais genuíno no nosso
Estado, o nosso interior. Temos de parar de agir sempre pensando em
concentração. Fala-se na concentração de renda que existe neste Pais. Isso
por causa da mentalidade de investimento em um pequeno número de meios
de comunicação em detrimento do grande número que temos em todo o
interior do Estado. Mais uma vez, lamentamos a oportunidade perdida de
uma desconcentração de recursos, levando para a nossa imprensa do interior
condições de sobrevida, de crescimento, enfim, condições de atuar junto ás
bases de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Députado Miguel Martini - Sr. Presidente, apesar de o voto ser secreto,
declaro que votei "não", votei pela derrubada do veto. Quero que fique claro o
entendimento ocorrido entre a Oposição e a base do Governo. Há projetos
que concordamos que deveriam ser mantidos. Há projetos que concordamos
que deveriam ser derrubados. Há projetos sobre os quais cada Deputado
interessado no veto deveria trabalhar junto aos companheiros para a votação,
uma vez que o Governo não tinha posição formada em relação a isso. Daí
porque o processo vai correr livremente.

Agora, o que vimos aqui nesta manhã foi que o Líder do Governo trabalhou
para que o veto fosse mantido. Dessa maneira, fica difícil para a Oposição
derrubar o veto. Dependemos da base de apoio do Governo - e queremos
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trabalhar -, mas sabemos que, na medida em que o Líder do Governo diz
"sim", é claro que a base governista, fiel ao Governo, vai acompanhá-lo. Já
tivemos essa conversa com o Líder do Governo. Então, vamos discutir um
por um novamente, definindo o que, de fato, o Governo quer manter ou
derrubar, porque esse conceito de liberdade foi entendido de uma maneira
pela base do Governo e de outra pela Oposição. Não estamos dizendo que
houve quebra de acordo, mas que o conceito livre" precisa ficar bem
esclarecido. Se é livre, que cada Deputado procure trabalhar. O Governo e a
Oposição não têm questões fechadas. Então, que cada um trabalhe de
acordo com sua consciência. Pode ser até que, na Oposição, alguém vote
por manter determinado projeto porque considera que deve ser mantido. Ao
passo que, quando é para derrubar, há uma questão fechada.
Independentemente de sua posição individual, o Deputado concorda em
acompanhar a Maioria. Então, é preciso esclarecer essa questão. Não se
pode entender por "livre" quando o Líder do Governo trabalha, porque, se
trabalha, é para manter, já que a base governista tem maioria nesta Casa, e,
para se derrubar um veto, é preciso haver 39 votos "não", o que não se
consegue facilmente. Assim, repito que não houve quebra de acordo, mas é
preciso que nos seja explicitado - e acho que já houve esse entendimento - o
que significa dizer, em um acordo, que é "livre".

Em segundo lugar, quero dizer que esta Casa perdeu uma grande
oportunidade de distribuir melhor a informação - não digo nem os meios de
comunicação. Não estou pensando na lógica do recurso econômico, mas na
facilidade de acesso à informação. Em Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, por
exemplo, acompanha a mídia de São Paulo; o Jequitinhonha e o rio Doce, a
mídia do Rio de Janeiro; o Sul de Minas, a mídia de São Paulo. Ou seja, os
mineiros têm dificuldade de receber informação sobre aquilo que é do seu
interesse. Então, acho que ainda é oportuno que esta Casa - até por
consenso, em um acordo de lideres ou coisa parecida - refaça o projeto,
corrigindo as falhas porventura existentes aqui, e obrigue o Governo a
distribuir as informações na mídia de modo que cheguem a todos os rincões
do Estado, que não fiquem concentradas apenas na mídia da Capital.

Finalmente, ontem, fizemos um requerimento, que está protocolizado na
Mesa, por meio do qual queremos saber quanto gastou o Governo de Minas
na campanha presidencial de Itamar Franco, que fez agora o primeiro
palanque em Ouro Preto e, não satisfeito, quer fazer novo palanque. A
pergunta que fica no ar é a seguinte: os mineiros concordam em pagar a
campanha eleitoral do Sr. Itamar Franco?

O Deputado João Leite - Votamos pela derrubada de mais um veto do
Governador, por entender, concordando com o Deputado Miguel Martini, que
esse é um tema que precisa ser discutido. A Assembléia Legislativa precisa
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debruçar-se sobre esse tema, relativo à propaganda no Estado, que já
tivemos a oportunidade de abordar nesta manhã. Creio que o projeto dos
Deputados Paulo Piau e Alberto Pinto Coelho nos dava essa oportunidade.

Mas há mais uma coisa que me cabe dizer, Presidente. Hoje, pela manhã,
tive a oportunidade de participar dos entendimentos feitos - não dos
entendimentos de votação, mas dos relativos à pauta, cuja inversão proposta
pelo Deputado Dimas Rodrigues foi por nós questionada. Depois, juntamente
com o Deputado Sebastião Costa; Líder do PFL, discutimos, também sobre a
pauta, com o Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade. É exatamente o
entendimento que estamos buscando nesta Casa, até com a contribuição de
V. Exa., Presidente. Mas devemos ter cuidado, porque o entendimento que
está sendo feito é relativo à pauta, aos vetos que nela serão colocados. Em
relação ao voto, creio que devemos ter muito cuidado, porque está reservada
a cada Deputado esse direito. A bem da verdade, gostaria de dizer que foi
esse o entendimento, nesta manhã, com o Líder de Governo, Deputado
Antônio Andrade, por mim e pelo Deputado Sebastião Costa, com o
consentimento do Deputado Miguel Martini, Líder do PSDB, e do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, Líder do PT.

Creio que é dessa maneira, discutindo, que poderemos votar projetos
importantes. Creio que todos nós devemos guardar nossas energias para a
votação de projetos, como o que, em razão da inversão da pauta, votaremos
a seguir. Ele é importante e trata da vida dos nossos policiais civis e militares,
estão descobertos do seguro, desde outubro de 1999. Nesta manhã, temos a
oportunidade de dar a esses policiais segurança para estar nas mas
trabalhando.

No nosso entendimento, temos de votar esse projeto pela manhã. E esse
apelo que faço, na expectativa de que avancemos em relação a isso.

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que temos uma extensa pauta de vetos e
projetos, uma pauta de propostas de emenda à Constituição. Só com o
entendimento poderemos votar.

Queremos que os Líderes levem às bancadas o entendimento conseguido
com muito diálogo. Espero que questões de menos interesse sejam deixadas
de lado para avançarmos na votação de projetos mais importantes.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, também fiquei preocupado,
porque concordo com a posição do Deputado Miguel Martini. Acho que não
houve rompimento de acordo. O Líder do Governo tem razão.

Quero perguntar ao Líder do Governo qual é a diferença de um projeto a
ser votado o deixar livre, ou um projeto em que ele vai querer a manutenção
do veto do Governador. A sua posição clara foi de orientar as bancadas,
talvez nem todas, mas bastava orientar uma ou duas bancadas para que o
veto fosse mantido.
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Não vejo, Deputado Toninho Andrada, diférença quando se trata de ser
livre, em seu comportamento. Para manter desse jeito, a Oposição não vai
levar nenhuma aqui. Há assuntos fundamentais que às vezes não interessam
ao Governo, mas interessam à sociedade. Nem tudo que é feito pelo
Executivo e pelo Governo interessa à sociedade.

Oposição existe para defender a sociedade mineira. Há projetos, nesta
pauta de votação, de que não abrimos mão, definitivamente. Podemos perder
no voto, porque ele é livre e consciente, mas sabemos que orientação de
bancadas é importante, porque nem sempre todos os Deputados se
debruçam sobre os assuntos de maneira profunda. É claro que a orientação
dos Lideres das bancadas e, sobretudo, do Líder do Governo têm peso.

Para que não cometamos mais equívocos, é extremamente importante o
comportamento do Líder do Governo. Há outros vetos nessa mesma
condição. Se o Líder do Governo quiser ganhar todas aqui, Sr. Presidente, é
claro que vamos partir para um processo de obstrução, que não é o que está
acordado nesta Casa. Queremos votar, cumprir essa pauta, acabar com
esses vetos. Há projetos importantes a serem votados. Queremos avançar
esse processo nesta Casa, porque é muito importante. Mas esse acordo tem
de ficar mais bem estabelecido, senão vamos continuar nesse esquema de
perda-e-perda, e o Governo no esquema de ganha-e-ganha, com o que não
podemos concordar.

Quero lamentar a decisão desta Casa hoje, porque tivemos a oportunidade
de fazer Minas se encontrar, e se encontrar até mesmo com o Governo do
Estado. Achar que o jornal "Estado de Minas" chega a Uberaba é um ledo
engano. Lá, como em várias regiões, os jornais lidos são os da cidade; as
rádios ouvidas são as da cidade, e diria que os canais assistidos são os
regionais. E, quando o Governo não investe a sua verba de publicidade no
interior e vem fazer propaganda de febre aftosa na Grande Belo Horizonte,
isso realmente me deixa estarrecido. E não estou querendo dizer que essa é
uma falha só do Governo Itamar Franco. Não estou aqui com posições
simplesmente partidárias. Estou dizendo que é uma falha dos governos que
por aqui passaram, o comportamento é o mesmo. Perdemos a oportunidade
de dar um instrumento para que o Governo de Itamar Franco tivesse uma
melhor relação com a mídia do interior.

Fica, portanto, o meu lamento e, quem sabe, o desafio de costurarmos algo
que venha a suprir essa grande lacuna, que são as várias Minas Gerais
isoladas, que gostaríamos que fosse una, integrada. Mas, na verdade, a
comunicação de Minas não integra. Com  isso, Minas perde no seu processo
de desenvolvimento, porque não tem expressão na comunicação do Pais.
Expressão de comunicação no Pais é Rio de Janeiro e São Paulo. Minas tem
de se encher de brio por meio do Governo, da iniciativa privada. É um Estado
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importante e histórico, mas não basta dizer que Minas tem Tiradentes. O
que quero ver é Minas Gerais dentro do processo de desenvolvimento,
atraindo empresas, fazendo a economia desenvolver-se e gerando empregos
para a nossa população. E a comunicação, sem dúvida, é um processo
importante.

E a sua região, Toninho Andrada, o Noroeste de Minas, é invadida por
Brasília, sim. As pessoas da sua região saem de lá para fazer compras no
Distrito Federal, em Goiás. Essa é uma realidade, e quero deixar aqui o meu
protesto, o meu lamento, por perdermos a oportunidade de mudar esse triste
quadro, que é a posição de Minas no cenário nacional com relação à
comunicação. Muito abrigado.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
pronunciamento do Deputado Paulo Piau confirma que não houve nenhuma
quebra de acordo. Ê importante essa sua confirmação, porque foi com ele
que estivemos, na quinta-feira passada, até às 18 horas, acompanhados do
Líder Adelmo Carneiro Leão, quando fechamos o acordo sobre a votação.
Inicialmente, conversamos com os Lideres João Leite e Miguel Martini, mas
eles tiveram de se retirar porque tinham outros compromissos na Comissão
de Direitos Humanos. Fechamos o acordo com os Deputados Adelmo
Carneiro Leão e Paulo Piau. E ficou acertado que alguns vetos seriam
rejeitados, quanto aos outros, seria estudada a possibilidade de se verificar a
sua constitucional idade, depois teríamos uma posição futura para saber se os
manteríamos ou se seriam rejeitados. Esses vetos que ficaram livres seriam
passíveis da sua manutenção, e o autor teria livre trânsito para encaminhar e
para pedir a sua derrubada. Mas não houve acordo no sentido de que o
Governo não manifestaria a sua posição. E o que fiz foi manifestar a posição
do Governo 1 pela manutenção desse veto.

Agradeço ao Deputado Paulo Piau quando diz que não houve nenhum
rompimento de acordo, como agradeço a intervenção do Deputado João
Leite, que também confirma isso. Quero deixar bem claro que os acordos
serão cumpridos pelo Líder do Governo, sem nenhum rompimento.

E quero pedir ao Deputado Paulo Piau que, quando for se referir a Antônio
Andrade, não confunda com Antônio Carlos Andrada, porque sou do
Noroeste, e o Deputado Antônio Carlos Andrada é de Barbacena.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria
manifestar uma certa perplexidade em relação a alguns pronunciamentos
sobre quebra de acordo, de manter a palavra Esse tipo de pronunciamento
não pode ser impessoal, usando-se sempre as técnicas de indeterminação
do sujeito que a nossa querida língua portuguesa está sempre a nos ofertar.
Acho que quando esse tipo de coisa for trazido ao microfone e ao
conhecimento público, ela deve ser sempre acompanhada da denominação
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ou, como se diz na linguagem popular, deve-se dar nome aos bois. Do
contrário, isso submete todos a uma constrangedora suspeição que,
pessoalmente, repudio, não aceito. Não posso deixar de manifestar essa
estranheza em que se queira, de maneira genérica, imputar a todos quebra
de compromisso, etc. Isso não pode ficar desse jeito.

Queria também aproveitar esse tempo de declaração de voto para corrigir
uma informação equivocada que foi dada pelo Deputado João Leite quando
da sua declaração de voto. Ele afirmou que os nosso policiais civis, militares
e agentes penitenciários estão, desde outubro, sem cobertura securitária.
Quero dizer o seguinte: no Governo passado foi feito um seguro altamente
vantajoso para a seguradora que chegou, durante o correr da apólice, a
receber dos cofres públicos cerca de R$3.000.000,00 enquanto pagou de
prêmios cerca de R$190.000,00. O que o Governo fez ao não renovar essa
apólice de seguro foi, imediatamente, substitui-Ia por um projeto de lei que foi
enviado a esta Casa, que permitiu ao Governador baixar leis delegadas. Na
lei delegada baixada pelo Governador, ele, imediatamente, substituiu essa
cobertura securitária. Agora o Estado tira o recurso do seu próprio Tesouro
para fazer a cobertura sem haver esse, digamos, sobrelucro gigantesco, que
foi propiciado à seguradora no Governo passado. Portanto, em nenhum
momento policiais civis, militares e agentes penitenciários ficaram a
descoberto, em Minas Gerais, no Governo Itamar Franco. Pelo contrário, o
que houve foi a manutenção da cobertura, sem dar tanto lucro para a
seguradora. Quando foi baixada a lei delegada que incluiu essa cobertura
securitária, pela delegação que a Assembléia concedeu, ela retroagiu até o
término da apólice. Insisto, portanto, que ninguém ficou sem cobertura e o
que se pretende, com a derrubada desse veto, não é restabelecer uma
cobertura securitária, mas melhorá-la e aprofundá-la. Com isso estamos de
acordo, mas não podemos deixar que se perpetue uma informação
equivocada que, tenho a certeza, foi trazida por equivoco e não por má-fé por
parte do Deputado João Leite. Muito obrigado.

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria
manifestar não uma palavra de denúncia, de não-cumprimento de acordo,
não se trata disso, mas de decepção com o resultado de uma votação. O que
se propôs, o que os Deputados Alberto Pinto Coelho e Paulo Piau
propuseram, naquele projeto, era que se fizesse um mínimo de justiça com
os jornais do interior. Mesmo não havendo descumprimento de acordo,
manifesto a minha profunda decepção com o resultado da votação, porque
esse Governo que veta o esforço de fazer justiça, redistribuir a renda,
viabilizar a pobre imprensa do interior do Estado, esse mesmo Governo tem
coragem de, sem licitação, investir pesadamente, fazendo campanha,
propaganda da Loteria do Estado de Minas Gerais em um pasquim de São
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Paulo, em um jornal de quinta categoria, se é que pode ser chamado de
jornal o que tem a alcunha de "Hora do Povo", em troca de abrir espaço de
propaganda para o Governador Itamar Franco.

Todos sabem a que estou me referindo. Já fui à tribuna denunciar o
contrato do jornal. E é ainda pior, porque o responsável por esse contrato,
esse mesmo Rubió, é acusado de corrupção na FUNED. Ele é o responsável
por esse contrato, porque é do conselho editorial desse pasquim chamado
"Hora do Povo'. Ele faz um contrato com o Governador, que tem a coragem
de não prestigiar jornais do interior de Minas Gerais e soltar urna "baba" de
dinheiro para assegurar um jornal de quinta categoria, em detrimento dos
interesses dos jornais das cidades dos Deputados Chico Rafael, Marco
Régis, Jorge Eduardo, Paulo Piau, Durval Angelo, João Pinto Ribeiro, Dalmo
Ribeiro Silva. Todos os municípios que representamos não merecem um
tostão de verba de publicidade do Governo de Minas, mas um jornal vendido,
uma imprensa marrom, pasquim de quinta categoria de São Paulo recebe
meia página de propaganda da Loteria do Estado de Minas Gerais. Essa é a
justiça social do Governador Itamar Franco.

Fico bobo em ver que há Deputados que ainda têm coragem de não
apenas apoiar esse Governo, mas também votar contra os interesses que
representam. Isso é uma vergonha. Respeito a autonomia, a soberania, a
independência de cada Deputado, mas não posso deixar de manifestar
minha indignação, Deputado Ambrósio Pinto. Os jornais do Sul de Minas, da
sua região foram preteridos pelo Governador. Um jornal de São Paulo que
não tem circulação em Minas Gerais recebe anúncios da Loteria de Minas
Gerais. Essa é a política de comunicação do Governador Itamar Franco. Fora
fazer propaganda da sua candidatura à Presidência da República, cujo lema
agora já não é "Aqui em Minas se constrói um país", mas "Aqui em Minas se
constrói uma candidatura com o dinheiro do povo mineiro", ainda investe em
jornais de fora, em detrimento dos interesses dos jornais de Minas Gerais.

Era isso o que tinha de dizer.
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de

Lei Complementar n° 64, que dispõe sobre a concessão de benefícios
securitários aos policiais civis e militares, aos militares do Corpo de
Bombeiros e aos Agentes Penitenciários do Estado. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, temos um problema

regimental, ou seja, não temos número regimental para encaminhamento, 39
Deputados, até o processo de votação. Minha sugestão é que façamos os
encaminhamentos. Parece-me que foram pedidos quatro encaminhamentos.
Depois, entraríamos no processo de votação, à tarde. Assim, ganharíamos
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agilidade na apreciação do veto. Se for constatado que não temos os 39
Deputados necessários, teremos que fazer o encaminhamento à tarde. Pode
ser até que, durante o encaminhamento, venhamos a ter um número maior
de parlamentares presentes, mas o projeto teria que estar em condições ser
votado à tarde, sem nenhum encaminhamento.

O Sr. Presidente -Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o
Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia, gostaríamos de
encaminhar a votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
Complementar n° 64, que dispõe sabre a concessão de benefício securitário
aos policiais civis e militares, aos militares do Corpo de Bombeiros e aos
agentes penitenciários do Estado. Durante esses dois primeiros anos de
mandato, temos ocupado esta tribuna constantemente, para falar sobre o
enfrentamento diário desses servidores, que correm risco de vida e de
invalidez, por causa da função desempenhada em sua lida diária.
Entendemos que o seguro de vida é a coisa mais justa que pode ser votada
para essas categorias.

Para que possamos entender melhor essa matéria, Sr. Presidente,
precisamos fazer um retrospecto. No Governo Azeredo, foi instituído um
seguro de vida de acordo com o qual era paga uma indenização às famílias
dos policiais militares, civis, agentes penitenciários e bombeiros de
R$25.000,00 no caso de falecimento em atividade. Passados três anos, já no
Governo Itamar Franco, houve o entendimento de que o valor pago à
seguradora era muito oneroso para o Estado. O Governo pagava à
seguradora cerca de R$3.000.000,00. Feito um balanço dos primeiros três
anos em que o seguro vigorou, constatou-se que as indenizações eram
infinitamente inferiores ao valor pago pelo contrato com a seguradora.

O contrato venceu no dia 20110199, e, buscando um entendimento com o
Governo, solicitamos que enviasse a esta Casa um projeto de lei
estabelecendo que o próprio Estado assumiria essa responsabilidade. Assim
foi feito, buscando-se um entendimento melhor e economia com o pagamento
dessas indenizações, ou seja, o próprio Estado pagará as indenizações, em
caso de morte, a esses servidores e a seus familiares e fará, com isso, uma
economia enorme.

O entendimento é correto. O Governo enviou para cá o Projeto de Lei
Complementar n° 21. Em debate com os pares nesta Casa, tivemos a
oportunidade de apresentar um substitutivo na Comissão de Administração
Pública, quando foi apreciado o mérito da matéria. O Governo não havia feito
previsão para o caso de invalidez, e posso garantir que, em outros Estados,
existem seguros de vida muito mais aperfeiçoados do que o nosso. No caso
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de São Paulo, além do caso de morte do servidor, o seguro inclui invalidez,
auxilio-funeral, auxílio-cesta básica e auxilio-educação.

Buscando a justiça e o direito de igualdade previsto em nossa Carta Maior,
em seu art. 50, apresentamos o Substitutivo n° 1: no 1 caso de morte do
servidor, a família receberá do Estado indenização no valor de R$50.000,00.
No caso de invalidez - introduzimos esse instituto que o projeto inicial não
trazia -, a família receberá em tomo de R$25.000,00. Assim procedemos para
fazer uma correção. Da forma que o projeto veio a esta Casa, deixou a
desejar, pois, pelo Governo, o servidor iria receber 20 vezes o salário dele.

Fica nossa indagação: será que a vida de um servidor público vale mais do
que outra? Se houver falecimento de um Agente Penitenciário em serviço, a
família receberá indenização de R$12.000,00. Se for Carcereiro da Policia
Civil, a família receberá R$14.000,00, porque o salário de um é R$600,00 e
de outro R$700,00. Do Soldado da Policia Militar, do Corpo de Bombeiros e
do Detetive, com menos de cinco anos de serviço, as famílias receberá
R$18.000,00. Nas graduações e funções citadas, no caso da Secretaria da
Justiça, a família receberá indenização de R$25.000,00.

Tenho um levantamento estatístico de policiais que morreram e posso dar o
seguinte exemplo, para o assento ser mais bem compreendido por meus
pares, que, tenho certeza, apreciarão esta matéria com muito carinho:
Soldado Luís Carlos Cotta, do BME, no dia 311212000, faleceu fazendo
segurança do Prefeito. Sua família recebeu como indenização um valor" x".
Mas, no dia 1011212000, sete dias depois, faleceu o 2°-Ten. Rui Malta Rabelo
Júnior; com certeza, a família receberia a indenização de R$25.000,00.

O projeto, em sua forma original, era discriminatório. Por isso,
apresentamos esse substitutivo, tratando a coisa de forma igualitária, justa e
coerente.

Gostaria de apresentar o oficio que encaminhamos ao Deputado Cabo
Wilson  Morais, de São Paulo, solicitando informações sobre como era tratada
a questão do seguro de vida dos policiais e bombeiros de São Paulo. Em
2411012000, recebemos a resposta: foi feito convênio com seguradora do
Estado de São Paulo, ainda no Governo Mário Covas, datado de 2915196,
com vigência renovada anualmente. (- Lê:)

"Temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V. Sa. um resumo
do estudo realizado para o seguro coletivo de acidentes pessoais. Para tanto,
seguem abaixo algumas características do seguro ora proposto.

Garantias seguradas: morte acidental, R$50.000,00; invalidez permanente,
total ou parcial por acidente, R$50.000,00; auxílio-funeral, R$10.000,00;
auxilio-cesta básica, por um período de seis meses, R$600,00, totalizando
R$3.600,00; e auxílio-educação no valor de R$1.600,00, totalizando o valor
do seguro em R$65.200,00". Isso, no caso de falecimento ou invalidez do
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policial ou bombeiro do Estado de São Paulo. Em Minas, não pode ser
diferente.

O Governo já está fazendo economia, pois pagava R$3.000.000,00 do
contrato com a seguradora. A partir do momento em que o Governo manda o
projeto de lei e assume a responsabilidade de pagar, a indenização sairá por
cerca de 10%. Aqui temos o levantamento de morte de policiais nos anos de
1998, 1999 e 2000. Se o Governo pagasse a quantia de R$50.000,00, da
forma proposta em nosso substitutivo - tenho certeza de que será acatado
por esta Casa, pois há um entendimento com o Líder do Governo -, teria uma
indenização a ser paga às famílias de policiais em torno de R$250.000,00 a
R$300.000,00, por causa do número de agentes falecidos em serviço.

Entendemos que nosso substitutivo é coerente, tem o objetivo de buscar
igualdade e tratamento isonômico, um dos princípios pelos quais a
administração pública tem de se nortear.

É mais do que justo destinarmos seguro de vida a essa categoria de
servidores. Lembro-me de uma experiência que tive como policial em
1413193. Participei de uma troca de tiros no Bairro Jardim América, na Zona
Oeste de Belo Horizonte. Um dos patrulheiros foi baleado e ficou paraplégico.
À época, não existia indenização. Pergunto: como aquele indivíduo pôde se
adaptar à nova vida sem indenização por invalidez, que é o que está previsto
na forma original?

O projeto não poderia ter sido baixado por lei delegada. Quando os
Deputados deram autorização legislativa ao Governador para proceder ao
reajuste salarial, o Governo baixou o seguro de vida.

A Casa, ao rejeitar o veto, faz uma correção justa e coerente. Conceder
indenização a policiais é o que há de mais justo, porque esses servidores
lidam com alto grau de risco na atividade que desenvolvem no dia-a-dia,
principalmente, como guardiães da população de Minas Gerais.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Com a palavra, para
encaminhar a votação do veto, o Deputado Cabo Morais.

O Deputado Cabo Morais - Ocupo a tribuna para encaminhar a votação, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 64, que
dispõe sobre a concessão de beneficio securitário aos policiais civis e
militares, aos militares do Corpo de Bombeiros e aos Agentes Penitenciários
do Estado.

Nossa grande preocupação é não entrar, neste momento, na questão
técnica do projeto, até porque o Deputado Sargento Rodrigues foi feliz ao
explanar sobre o assunto. Iremos direto ao que é importante: como fica a
família do servidor da área de segurança pública que falece no exercício da
atividade?

0 Estado de São Paulo vem nos dando exemplo em seguridade na área de
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segurança pública. O modelo que Minas Gerais usa está bem próximo do
que aquele Estado efetivou

Fizemos contato com o Governo de Minas Gerais, que entendeu
perfeitamente o que o veto provocaria e assegurou a todos que pertencemos
à bancada militar nesta Casa que estaria, a partir de então, de acordo com a
derrubada do veto.

Assim sendo, solicitamos aos parlamentares que votem conosco pela
derrubada do veto, uma vez que o próprio Governo entende que, mesmo que
aconteçam inúmeras fatalidades durante o ano - as quais esperamos que não
aconteçam -1 o Governo estará fazendo uma economia brutal. Convocamos
os companheiros a derrubar um veto que o próprio Governo entende deve
ser derrubado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, a
Deputada Elaine Matozinhos.

A Deputada Elaine Matozinhos - Ocupo a tribuna para - como Líder do
PSB, que conta com dois policiais em sua bancada, e como colega de outro
policial militar, o Deputado Sargento Rodrigues - dizer que nossa proposta é
a dérrubada do veto do Governador. Alguns de nossos companheiros
passaram mais de 15 anos à frente do serviço operacional da Policia Militar.
Esta Deputada passou 21 anos à frente do serviço operacional da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais- É lamentável que o Governo de Minas
deseje que esta Casa aprove projeto pelo qual a vida vale salários. A vida do
policial tem de ser vista no conjunto, sem nenhuma discriminação,
independentemente de ser Carcereiro, Agente Penitenciário ou Soldado.
Temos de tratar a vida como um todo. Grande parte dos nossos policiais,
sobretudo os de base, os que ganham menos, os Soldados, os Carcereiros,
os Detetives, pagam aluguel. Não têm sequer casa própria.

É muito triste que um projeto do Governo proponha, apenas, 20 salários do
funcionário falecido em virtude de sua atividade funcional, no valor máximo
de R$25.000,00. Desejamos que o substitutivo encabeçado pelo Deputado
Sargento Rodrigues, que estipula R$50.000,00, a serem corrigidos pelo
IGPM, seja votado nesta Casa Que esse veto seja derrubado.

Ano passado, esta Casa trabalhou muito a questão da segurança pública,
fez seminários, trouxe convidados até de fora do Pais, levou Deputados para
além das fronteiras do Brasil, para entender a seguránça pública. Que seja
feita justiça aos profissionais da segurança pública, de forma especial aos
que morreram no exercício da função.

No dia em que comemoramos o aniversário da Policia Civil, no mês de
maio, a maior parte de nossa fala foi dedicada a demonstrar quantos policiais
civis morreram em serviço somente no ano passado e quantos membros da
Policia Militar têm, lamentavelmente, morrido no exercício de sua árdua
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profissão, que depende de tanta abnegação. Cada policial, quando sai de
casa, tem a certeza de que pode não voltar. Os bandidos e traficantes, os
assaltantes de cargas, todo o crime organizado está cada vez mais bem
aparelhado para enfrentar as áreas de segurança.

Fica o nosso apelo, o apelo do PSB, o apelo da bancada da segurança, por
meio dos Deputados Sargento Rodrigues, Cabo Morais e desta Deputada,
que é Delegada de Policia, para que a Casa se sensibilize e derrube o veto,
mantendo o substitutivo, que estabelece o valor de R$50.000,00. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o
Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
particularmente os colegas Deputados Sargento Rodrigues, Cabo Morais e
Elaine Matozinhos, durante a legislatura passada, a Comissão de Direitos
Humanos sempre teve interlocução com a atual ASPRA, a fim de que leis
fossem feitas para a proteção da atividade policial. Poderíamos enumerar
muitas, a questão do seguro de vida foi uma delas, inclusive, apresentada em
mais de um momento. No último, o projeto do Deputado João Leite foi vetado
pelo Governador.

Durante o movimento reivindicatório de 1997, a Comissão de Direitos
Humanos esteve na linha de frente, defendendo os policiais que lutavam
pelos seus direitos- O Deputado João Leite deve se lembrar que num debate,
com a presença de vários representantes da sociedade, como o
representante da OAB, D. Décio Zandonade, revelamos aqueles documentos
reservados de Comandantes de unidades do Batalhão, os quais mostravam a
situação caótica dos baixos salários, de policiais com problema de moradia,
de dividas de policiais, etc. Lembro-me de um documento do Comandante
José Guilherme que falava de todo esse horror e da falta de apoio aos
policiais.

O interessante é que, dois meses depois, a imprensa começou a divulgar
aqueles debates na Comissão de Direitos Humanos, e o movimento
reivindicatório estourou no Estado. O Deputado Sargento Rodrigues se
lembra muito bem de que dezenas de policiais foram proibidos de fazer uso
da palavra na Comissão de Direitos Humanos; se não me engano, ele próprio
também foi. A Comissão de Direitos Humanos discute a questão dos direitos
individuais, mas também a questão dos direitos coletivos sociais. Não é,
como alguns querem apregoar, coisa de bandido, de defesa de bandido.
Nessa Comissão, os policiais, que estavam em • péssimas condições de
trabalho, vivendo as maiores dificuldades, tinham o seu espaço para fazer as
suas reivindicações. Sabemos que esse reconhecimento existe no meio de
muitos e muitos policiais no Estado e também no meio dos bombeiros
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militares.

Na quinta-feira da semana passada, estive em Juiz de Fora para visitar o
Batalhão de Bombeiros. A recepção que tivemos, por parte dos oficiais, das
praças, é um sinal claro de reconhecimento, não a este Deputado, mas à
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa. Quando foram
informados de que eu estava na Câmara dos Vereadores, vários policiais
militares foram até lá para me conhecer.

Deputado Sargento Rodrigues, aplaudimos, desde o inicio, a apresentação
da lei que trata do seguro de vida. V. Exa. a explicitou bem, fazendo a
comparação com o Estado de São Paulo. O entendimento é pela derrubada
do veto. Como você bem disse, o Governo gasta R$3.000.000,00 pagando
seguro de vida em condições desfavoráveis, porque é 20 vezes o valor do
salário, o que é discriminatório, de alguma forma, e faria uma economia,
gastaria só 10% disso se realmente pagasse R$50.000,00 para cada policial
que tombasse em serviço e R$25.000,00 no caso de invalidez.

Temos de trabalhar as pQ!iticas sociais para que haja uma melhor estrutura
da policia, um melhor tratamento, treinamento e armamento e um melhor
processo educativo. Talvez, assim, possamos diminuir esses números. Esse
é o nosso objetivo. Não queremos seguro de vida por acharmos que isso
pague uma vida humana, mas a família fica, os filhos ficam. E como você
disse, estamos vivendo a dor da família do Soldado Cota, da sua esposa
Heloisa e dos seus filhos. Estive lá com V. Exa., com o Deputado Adelmo
Carneiro Leão e com a viúva, e um Delegado nos informou, oficiosamente,
que o inquérito do Soldado Cota havia sido paralisado. V. Exa. deve se
lembrar que o Dr. Paulo Bittencourt disse que ele terminaria no final de março
e que teríamos grandes surpresas. Já estamos no final de abril e, pela
informação que tenho, a apuração está paralisada porque fere interesses de
corporações. E vemos a dificuldade em que ficou a família do Cota. O bom
seria que ninguém tombasse no cumprimento de seu dever, mas também
defendemos a vida dos que ficam. Aqui, gostaria de me dirigir aos Agentes
Penitenciários, que serão beneficiados, aos bombeiros militares e aos
policiais militares aos policiais civis em suas diferentes categorias: esse
projeto é o mínimo que pode fazer o Poder Legislativo por aqueles que estão
defendendo a sociedade, como dever, obrigação e ação de servidores
públicos. Acho até que deveríamos pensar no que acontece no Estado de
São Paulo, onde o seguro é o mesmo nos casos de morte e invalidez,
partindo-se do princípio de que a pessoa não vai conseguir se adaptar a
outra atividade e que alguns tipos de invalidez permanente são quase como a
morte, pois a pessoa fica totalmente imobilizada. Além do mais, o auxilio-
funeral, o auxílio-educação e o auxilio-cesta básica são questões em que nos
deveríamos aprofundar em outros projetos.
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Também gostaria que olhássemos para outra questão, que poderíamos

apresentar em conjunto, Sargento Rodrigues. Nos últimos dois anos, tenho
acompanhado algumas famílias de policiais que tombaram, que receberam
indenização muito insuficiente. Então, que entrássemos com um projeto
específico para corrigir essa questão. No caso do Soldado Cota, ia entrar
com um projeto, tratando da promoção, pois não se tinha compreensão
quanto a se tinha tombado em serviço ou não. De qualquer forma, ali estava
em cumprimento a uma escala de serviço feita pelo Capitão. Mas parece que
isso já foi superado e que essa questão da promoção será resolvida. Mas
ainda há problemas de outros, que não foram promovidos quando de seu
falecimento. Assim, acho que essa é uma questão que temos de analisar e
tentar corrigir.

Finalmente, aproveitando a benevolência do Presidente, gostaria de fazer
um registro sobre a licitação do transporte alternativo em Belo Horizonte.
Apesar de todo o boicote das entidades, foram inscritos quase 1.300
perueiros no processo licitatôrio. Entendemos que a BHTRANS está no
caminho certo. Não podemos chegar à desorganização total do transporte.
Mas existe a realidade de um vácuo, e a regulamentação é necessária. E a
BHTRANS está trilhando o caminho certo, pelo que parabenizo o amigo
Wagner.

Para concluir, apresentei a esta Casa um requerimento em que solicitava
uma moção de aplauso ao jornalista Wilson Lima e a mais dois jornalistas do
"Estado de Minas", por matérias sobre o transporte em Lima, no Peru, em
que mostraram a desorganização - que sabemos ser igual à do México -I

quando o poder público deixou de regulamentá-lo, ficando o maior prejuízo
para a população, e levantaram até mesmo a questão do narcotráfico.
Também solicito o registro nos anais desta Casa das reportagens corajosas,
firmes e na busca da verdade do jornalista Wilson Lima, em relação a uma
máfia que está agindo, hoje, no transporte alternativo. Sabemos que muitos
são trabalhadores desempregados, que estão buscando o seu ganha-pão. A
esses, o processo licitatório vai atender. Mas àqueles que se utilizam de
métodos escusos e violentos, não. O Wilson Lima tem razão: não podemos
admitir isso. Então, quero fazer esse registro e esse elogio à BHTRANS I pela
seriedade, firmeza e preocupação com a questão pública com que vem
tratando o assunto. Deixo também o elogio ao amigo pessoal, colega de
diretoria do Sind-UTE, Prof. Wagner.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Com a palavra, para
encaminhar a votação do veto, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei breve neste
pronunciamento, apenas para colocar novo aspecto sobre a discussão e a
necessidade da derrubada desse veto.



38
O Governador, através de lei delegada, procurou instituir essa

providência, que é mais que justa. Mas existe, além de tudo que já foi feito,
além da justiça do projeto enviado pelo próprio Governador, mas que sofreu
emendas nesta Casa, inclusive ampliando o valor para R$25.000,00 em caso
de invalidez e R$50.000,00 no caso de morte, o aspecto da legalidade.

O Governador procurou tomar essa providência através da lei delegada. No
meu entendimento e também no da Procuradoria desta Casa, essa lei
delegada tem o fator de ilegalidade. O Governador extrapolou aquilo que lhe
competia na lei delegada, que era para que ele pudesse dar reajuste e
elaborar planos de carreira. Portanto, nada dizia a delegação a respeito
daquilo de que trata esse projeto.

Caso nós não derrubemos o veto, provavelmente até para dar aspecto de
legalidade, para não ferir a Assembléia Legislativa - porque o Governador
extrapolou a sua função -' teríamos de apresentar um projeto de resolução
para que parte dessa lei delegada não fosse cumprida. Por isso, a
necessidade da derrubada do veto está ligada à legalidade desse processo
da lei delegada. No caso, sanaríamos essa falha, porque já existiria projeto
de lei.

É bom ressaltar esse ponto, porque nesse aspecto o Governador exerceu
uma função que não lhe delegamos, ao contrário de outras delegações que
esta Casa lhe deu, mas ele não cumpriu. Esse é o caso dos planos de
carreira do funcionalismo público: o Governador havia se comprometido, na
lei delegada, a fazer esse plano de carreira. Quero ater-me ao plano de
carreira do pessoal da educação. Com o reajuste diferenciado dado pelo
Governador aos trabalhadores da educação, ele basicamente terminou com a
carreira existente, porque aqueles que estavam no inicio da carreira
receberam um reajuste maior, enquanto os que estavam no final da carreira
receberam menor ou nenhum reajuste. Isso achatou a carreira dos servidores
da educação e criou um problema na época em que os professores e demais
trabalhadores da educação estavam em greve.

O Governador se comprometeu, já que havia delegação para isso, a
eleborar essa lei delegada até o final do ano passado, prazo delegado ao
Governador para que esse plano de carreira passasse a existir.

Houve uma comissão paritária do Sind-UTE com a Secretaria da
Educação, e chegaram a um acordo sobre esse plano de carreira. Acordado
esse plano, ele acabou sendo engavetado - penso que por ordem do pessoal
das finanças do Governo -, e não foi implementada a carreira, para o que
delegamos ao Governador, que sequer enviou esse plano de carreira da
educação para a Assembléia Legislativa.

Por tudo isso, entrei com um projeto de lei instituindo esse plano de
carreira, mesmo sabendo de seus vícios de origem, para forçar o Governador
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a discuti-[o, já que ele havia se comprometido a enviá-lo à Assembléia
Legislativa.

Sr. Presidente, no caso do plano de carreira do funcionalismo público, em
especial o da educação, não houve o cumprimento daquilo que delegamos
ao Governador, conforme ele havia solicitado. Ao contrário, neste caso, em
que não havia delegação para o Governador do Estado, ele instituiu, por via
de delegação, e não, através desse projeto de lei.

Encaminho favoravelmente à derrubada do veto por esses dois motivos.
Primeiro, pela justiça: o projeto de lei aumenta o valor para R$25.000,00 e
R$50.000,00, em relação à lei delegada em que o Governador instituiu essa
questão. Em segundo lugar, para dar legalidade ao próprio ato do
Governador do Estado, pois, derrubando o veto, daríamos guarida a uma lei
e superaríamos o problema de o Governador ter extrapolado as funções da
lei delegada. O meu encaminhamento é nesse sentido.

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de
encaminhar pela derrubada do veto. Infelizmente, o Deputado Sávio Souza
Cruz não está presente, mas, em sua grande vontade de defender o
Governo, cometeu alguns equívocos. O Deputado, diz que em momento
algum os policiais militares e civis estiveram descobertos. Mas é claro que
estiveram. A lei delegada é de junho de 2000. Se o convênio do Estado com
a seguradora se extinguiu em 1999, eles estiveram descobertos, porque
durante todo esse tempo estiveram em ação nas ruas, os Agentes
Penitenciários estiveram trabalhando, etc. No afã de defender o Governo, às
vezes acontecem equívocos, essa é a verdade.

Serei breve, porque creio que os Deputados estão preparados para
derrubar esse veto. Não tenho dúvida de que, neste momento grave que
vivemos na questão da segurança pública, temos de dar todas as condições
para os nossos policiais. O Deputado Durval Angelo se lembrou, na
Comissão de Direitos Humanos, de apresentarmos aqui a proposta de se
conceder uma remuneração a mais para o policial que está nas mas e,
também, indenização para ele.

E queria mencionar o tratamento que o Governo Mário Covas deu aos
policiais de São Paulo. Existe um programa especifico para eles, que distribui
premiação e seguro de acidentes pessoais, com cobertura de invalidez total
ou parcial, morte por acidente, acrescida dos benefícios da cesta básica, do
auxilio-educação, conforme os convênios do Estado. Muito mais do que
indenização, o Governo de São Paulo trata de questões básicas para os
policiais que foram vitimados, com cesta básica e auxilio-educação.

Percebemos a distância entre as propostas do Governo de São Paulo e a
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proposta do Governador Itamar Franco, que fere os direitos humanos,
porque cuida separadamente dos policiais. Se o Capitão se ferir, receberá
diferentemente do Soldada Colocam-se valores diferentes para a vida,
ferindo de morte os direitos humanos.

O Deputado Rogério Correia levantou a questão, mas o que a Assembléia
permitiu ao Governador? Atribuiu a ele a função de elaborar leis destinadas a
proceder à revisão da remuneração dos servidores públicos estaduais e à
reestruturação de carreiras de quadro de pessoal das administrações direta e
indireta do Poder Executivo, em 171512000. O que fez o Governador no dia
71612000? Dispôs sobre a reestruturação do sistema remuneratório da Policia
Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. No art. 6 0, o que fez o
Governador? "Os militares estaduais, os servidores policiais civis e os
servidores de classe da guarda penitenciária em atividade e vitimas de
acidente em serviço que ocasione aposentadoria por invalidez nos termos da
lei previdenciária receberão do Estado a quantia equivalente a 20 vezes o
valor da remuneração mensal percebida na data do acidente, a titulo de
indenização securitária, até o limite de R$25.000,00. Em caso de morte, a
indenização securitária será paga aos beneficiários da pensão da vitima. Se
o Estado for responsável pela ocorrência, a indenização prevista nesse artigo
será considerada no cálculo da indenização total devida".

Este Governo, para propor leis, é um desastre. Trata da Policia Militar, do
Corpo de Bombeiros Militar e, no meio da lei, em um dos seus artigos, fala na
Policia Civil, no guarda penitenciário, faz uma verdadeira salada e descumpre
o que a Assembléia permitiu. A Assembléia não liberou o Governador para
tratar de seguro de vida de policiais nem para fazer uma injustiça como essa.
Depois, vem o posto e graduação, o que recebem os policiais em cada uma
das graduações. Portanto, pela listagem dos valores da remuneração dos
policiais, o Soldado de segunda classe está bem distante do Tenente, do
Major, do Capitão, e a sua vida vale muito menos. O Governador do Estado
feriu direitos humanos, feriu a legalidade, feriu a jurisdicidade. A Assembléia
Legislativa deveria tomar uma atitude em relação aos atos do Governador do
Estado. Eles são todos ilegais no tocante a essa matéria. Por isso,
encaminhamos pela derrubada do veto. Creio que ajudará até contra a
injustiça cometida pelo Governo e contra todas as ilegalidades que ele
cometeu nesse ato. Muito obrigádo.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Com a palavra, para
encaminhar a votação do veto, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui,
também, para, na qualidade de Líder do PSDB, dizer que, mais uma vez,
apesar de o voto ser secreto, há um entendimento dos Deputados da
Bancada do PSDB de que devemos votar e encaminhar pela derrubada
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desse veto, por todas as razões já mencionadas. Por exemplo, por essa
ilegalidade que o próprio Governador alega na hora do veto. Ele comete um
crime e o confessa. Diz que veta porque já fez por lei delegada. Ele sabe
que, pela lei delegada, não poderia fazer. Então, ele admite isso. Acho até
que isso mereceria desta Casa uma representação contra o Governador, que
exorbitou, extrapolou na autorização que este Poder concedeu para que ele
fizesse aquela lei delegada.

Estou bem tranqüilo porque fui um dos que queriam que a lei delegada que
fosse dada ao Governador, como prevê a Constituição do Estado, no art. 72,
pudesse voltar para esta Casa, após o Governador ter feito os ajustes que
julgasse convenientes quanto à remuneração. Mas também fornos
derrotados, e lhe deram amplos poderes. Apesar de a Assembléia ter lhe
dado amplos poderes para legislar sobre aquela questão específica, ele
exorbitou.

Mas tem-se a impressão, Deputados Sebastião Navarro Vieira e Marco
Régis, de que este Governador gosta de cumprir leis, quer legislar. A
impressão que se tem é a de que ele quer fazer no lugar do Poder
Legislativo. Na verdade, parece-me que sua vocação era para imperador,
ditador, de modo que o Poder Legislativo não tivesse lugar. Ele deu
demonstração disso quando nem indicou Líder por muito tempo nesta Casa.
Ele dá demonstração disso quando opõe 22 vetos, quando o Poder
Legislativo lhe dá uma demonstração, e ele exorbita. Enfim, ele dá
demonstração disso quando não se interessa pela transparência. Aí ele
descumpre a lei do Poder Legislativo, lei de nossa autoria, que determinou
que ele disponibilizasse para a sociedade aquilo que a lei determina no SIAF-
Cidadão.

Se fosse um Governo ético, honesto, transparente, teria feito isso, para que
a sociedade pudesse acompanhar o que está sendo arrecadado, quanto está
sendo arrecadado, quanto está gasto, em que está sendo gasto, numa
linguagem compreensível. Ele deveria disponibilizar tudo pela Internet, mas
não o fez. Por quê? O Sr. Governador está escondendo o quê? O que a
sociedade não pode saber? Aí, ele descumpre claramente essa lei. Ao
mesmo tempo, estamos encerrando a CPI das Licitações, já que ele também
descumpriu a lei numa série de licitações, lei que ele mesmo sancionou
quando Presidente. O seu Governo a descumpre acintosamente. O que
queremos com isso? E vejam: foi um projeto de sua iniciativa, mas ele o veta.
Não dá para entender. Ele diz que fez por uma lei que não podia fazer. Essa
é a razão do veto. Ora, achamos que é obrigação do Estado dar garantias
naquilo que for possível, para que a família, o policial, o servidor da
segurança pública possam exercer, com tranqüilidade, tanto quanto possível,
a sua missão. Não está tranqüila a família do policial, do bombeiro, de
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qualquer servidor que vai às ruas para combater o crime. Se algum fato
ocorrer, esse servidor estará completamente desprotegido. A derrubada
desse veto, pelo menos, vai minimizar esse problema em relação à família do
policial. Isso dará um pouco mais de tranqüilidade a esse servidor, apesar de
considerar esse valor irrisório. Nós, do PSDB, vimos valores muito maiores,
garantias de segurança muito maiores que esse tão insignificante recurso
que vai ser dado. Este valor que colocamos aqui não foi o proposto pelo
Governador. Este valor foi aprimorado pela Assembléia Legislativa, porque o
Governador queria o máximo de R$25.000,00, além do fato de fazer
diferenças.

Gostaria de dizer para o Governador - talvez ele tenha se esquecido, mas
acho que sabe disso - que a vida humana não tem diferença Todos temos
dignidade como pessoa humana, e o valor da vida não pode ser mensurado.
Se já é difícil mensurar, imaginem diferenciar.

Quero registrar aqui um fato que me marcou positivamente, tendo
acontecido na semana passada. A convite do Cel. Silva Lobo, Comandante
do Centro de Instrução da Aeronáutica, estive na Base Aérea da Pampulha.
Ele fez questão de nos levar ao refeitório. Ali chegando, constatamos que a
cozinha é a mesma. A mesma refeição servida ao Coronel é servida ao
Soldado. A diferença está apenas nos recintos. Ai, sim, o homem é diferente
em razão de sua função. Um é Soldado, outro é Sargento, outro é Capitão e
outro, Coronel. Então, há uma diferença funcional que é admitida de acordo
com a hierarquia. Mas, naquilo que é inerente ao ser humano, todos têm
direitos iguais. Como pessoa, o Soldado tem o mesmo valor do Coronel.

Quero registrar, nesta Casa, voto de congratulações com o Cel. Silva Lobo,
pela sua sensibilidade no trato com seus comandados, de Soldado a Coronel,
enquanto pessoas humanas. Enquanto gente, enquanto cidadãos, o
tratamento é igual, apesar de as funções serem diferentes e de a hierarquia
precisar ser mantida. Talvez o nosso Governador precise visitar a Base
Aérea para aprender com o Cel. Silva Lobo como as pessoas devem ser
tratadas. No que diz respeito à vida humana, ao ser humano, todos são
iguais, inclusive perante a lei. Parece que o Governador não percebeu isso.

Então, é preciso que esta Casa, que já aprimorou esse projeto corrigindo
essa falha, recoloque os valores em seus devidos lugares. Ainda
consideramos irrisório o valor proposto, mas essa proposta já é muito melhor
que ado Governador. A derrubada desse veto vai restaurar, pelo menos em
parte, a justiça, principalmente porque a lei retroagirá a 1999. Aqueles que
foram vitimados nesse período terão também seus direitos reconhecidos.

Tenho a certeza de que esta Casa demonstrará sensibilidade para com o
setor de segurança pública do Estado de Minas Gerais, reconhecendo o
direito de todos terem suas famílias amparadas no caso de alguma coisa
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grave acontecer em serviço, no exercício de sua função- O PSDB vai votar
pela derrubada desse veto, e temos a certeza de que esta Casa irá mostrar
para o Governador como fazer leis justas, e não, essas coisas que ele está
propondo. Pedimos também a ele que comece a cumprir as leis: a lei do
SIAFI e a Constituição, no que diz respeito à sabatina dos indicados para
fundações e autarquias. Eles não estão vindo a esta Casa e estão exercendo
muitos desses cargos ilegalmente, descumprindo acintosamente a legislação
e a Constituição do Estado de Minas Gerais. Isso é lamentável. Mas, nesse
caso, vamos corrigir e encaminhar um pedido à Mesa diretora, para que tome
providências, porque o Governador não pode exorbitar no cumprimento de
suas funções e precisa ser repreendido por isso.

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 Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada oito Deputados. Não há,

portanto, número regimental para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião especial de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2001

ATA

ATA DA 2372 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21512001
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho. Ivo José e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: V Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: Ofícios - 2 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n as 1.517 a 1.52112001 - Requerimentos n°5
2.166 a 2.17112001 - Requerimentos da Comissão de Fiscalização Financeira
e dos Deputados Geraldo Rezende e Maria José Haueisen - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Política Agropecuária e dos Deputados Bilac
Pinto, Sávio Souza Cruz (2) e Marco Régis - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Dinis Pinheiro, Fábio Avelar, Carlos Pimenta, Sargento
Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva 22 Parte (Ordem do Dia): I a Fase: Abertura
de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Maria José
Haucisen, do Deputado Geraldo Rezende e da Comissão de Fiscalização
Financeira; aprovação - Requerimento do Deputado Miguel Martini;
deferimento; discurso do Deputado Miguel Martini - Requerimento do
Deputado Márcio Cunha; deferimento; discurso do Deputado Márcio Cunha -
22 Fase: Chamada para verificação de quórum; existência de número
regimental para discussão - Discussão de Proposições: Prosseguimento da
discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.661;
discurso do Deputado Paulo Piau; questão de ordem; chamada para
recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Torres - Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Genaro - Aden
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
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 - 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 - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
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Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen
- Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 0-Secretário, para proceder à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

i a Parte
V Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Fábio Avelar, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Walfrido Mares Guia, Deputado Federal, agradecendo o convite

para a audiência pública sobre a paralisação das obras do trecho da rodovia
que liga os Municípios de Itacarambi, Manga e Montalvânia. (- À Comissão
de Transporte.)

Do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça,
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Direitos Humanos,
que o pedido contido no Requerimento n° 2.04712001 foi encaminhado à
Corregedoria-Geral do Ministério Público para as providências cabíveis.

Do Sr. José Benedita Miranda, Procurador-Geral da Fazenda Pública
Estadual, encaminhando cópia de documentação relativa a transações
realizadas pela Fazenda Pública a partir do exercício de 1998, em atenção a
pedido contido no Requerimento n°1.690/2000, do Deputado Miguel Martini.

Do Sr. Francisco José de Oliveira, Secretário de Indústria e Comércio,
prestando informações a ele transmitidas pelo Presidente do INDI, relativas
aos Projetos Irrigados do Jaiba, Pirapora e Gorutuba, em atenção a pedido
contido no Requerimento n° 1.87112001, da Comissão de Política
Agropecuária.

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, informando que
essa Secretaria está repassando verba, no valor que menciona, para escolas
estaduais executarem obras em seus prédios. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Armando Mariante Carvalho, Presidente do INMETRO,
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comunicando, em atenção a requerimento da Comissão Especial das
Multas, encaminhado por meio do Ofício n° 52712001/DLE, que o expediente
foi enviado ao IPEM-MG, delegatário, no Estado, das atividades de
verificação metrológica de instrumentos de medição.

Do Sr. José Maria de Oliveira, Prefeito Municipal de Brás Pires, prestando
contas relativas a convénio firmado entre essa Prefeitura e a Assembléia.

Do Sr. Leonardo Monteiro, Presidente da Câmara Municipal de Governador
Valadares, encaminhando cópia de requerimento de sua autoria, aprovado
por essa Casa, no qual se manifesta pela rejeição do Projeto de Lei n°
1.41612001, relativo à desverticalização da CEMIG. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n°1.416/2001.)

Do Sr. José Elcio S. Monteze, Chefe do 6 0 Distrito Rodoviário Federal do
DNER, comunicando, em atenção a requerimento da Comissão Especial das
Multas, encaminhado por meio dos Ofícios n°s 519 e 52812001/DLE, que a
documentação solicitada está disponível na sede local desse órgão.

Do Sr. Marcelo Resende de Souza, Superintendente Geral Fundiário do
Instituto de Terras de Minas Gerais - ITER-MG -, encaminhando, em atenção
ao Requerimento n° 1.72612000, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, cópias
de contratos de arrendamento celebrados pela RURALMINAS.

Do Sr. Augusto Pimenta de Portilho, Secretário-Geral da Junta Comercial
do Estado, em atenção a requerimento da CPI da Saúde encaminhado por
meio do Oficio n° 41012001/DLE, enviando cópias de documentos referentes
às empresas que menciona. (- À CPI da Saúde.)

Do Sr. Aderlan Gonçalves, Assessor Especial do Prefeito Municipal de
Itagimirim, BA, solicitando providências em relação à demarcação de limite
territorial entre os Municípios de ltagimirim e Salto da Divisa. (- À Comissão
de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Arthur Lopes Filho, Presidente da FEDERAMINAS, agradecendo
convite para a reunião destinada a discutir o processo de privatização de
Furnas.

Da empresa Vallourec & Mannesmann Tubes do Brasil, comunicando, em
atenção a requerimento da Comissão de Transporte (relação das
transportadoras de cargas credenciadas a realizar transporte de bobinas de
aço), que tal credenciamento não é conferido por essa firma.

23 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°1.517/2001

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Mícrorregião
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do Vale do Rio Piranga - AMAPI -, com sede no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Municípios da

Microrregiáo do Vale do Rio Piranga - AMAPI -, com sede no Município de
Ponte Nova.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2001.
Mauri Torres
Justificação: A Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio

Piranga - AMAPI -, com sede no Município de Ponte Nova, é uma sociedade
civil, sem fins lucrativos, de duração indeterminada e que tem como
finalidades precipuas estabelecer programas de modernização
administrativa; apoiar a execução de trabalhos de reorganização
administrativa; assessorar as Câmaras Municipais na adoção de medidas
que concorram para o aperfeiçoamento das técnicas legislativas; estimular a
conservação e a utilização racional dos recursos naturais; promover a
elevação das condições de bem-estar social e econômico das populações
rurais da região; prestar assessoramento na elaboração e execução de
planos, programas e projetos de desenvolvimento; encaminhar à SEPLAN-
MG, por meio da SUPAM, plano de desenvolvimento da microrregião, para
compatibilização e inclusão no plano estadual de desenvolvimento e no
orçamento estadual, até o mês de julho de cada ano civil; incentivar e
promover o estabelecimento de sistema intermunicipal de transportes e
comunicação e promover a cooperação intermunicipal e intergovernamental,
visando a ampliação e fortalecimento da capacidade administrativa, técnica e
financeira dos municípios integrantes, tais como Ponte Nova, Abre-Campo,
Acaiaca, Amparo do Serra, Barra Longa, Diogo de Vasconcelos, Guaraciaba,
Jequeri, Matipã, Oratórios, Pedra Bonita, Piedade de Ponte Nova, Raul
Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santa Margarida,
Santo Antônio do Grama, São Pedro dos Ferros, Sericita, Urucânia e
Vermelho Novo.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.51812001
Dá a denominação de Rodovia Prefeito Geraldo Alves Rodrigues ao trecho

da rodovia que liga o Município de São Tomás de Aquino à divisa do Estado
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de São Paulo - Município de ltirapuã.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Passa a denominar-se Rodovia Prefeito Geraldo Alves Rodrigues o

trecho de estrada que liga o Município de São Tomás de Aquino à divisa do
Estado de São Paulo - Município de ltirapuã.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Rêmolo Aloise
Justificação: Notório homem público, Geraldo Alves Rodrigues foi dono de

um comércio de secos e molhados por vários anos e cativou a clientela com
seu jeito simples e humilde de tratar a todos.

Em 1958 iniciou a sua carreira política, como Prefeito Municipal de São
Tomás de Aquino, permanecendo no cargo por mais de uma legislatura.

Homem dinâmico e decidido, trabalhou a maior parte de sua vida em prol
das pessoas mais necessitadas. Idealizador, pautando sua conduta pela ética
e moral, deixou marcado na memória da comunidade seu nome e seus
ideais.

Faleceu em 418184, deixando, além de suas muitas obras, o exemplo de
homem lutador e principalmente o de um político dotado de retidão e firmeza
nas decisões em favor da população de seu município.

Justa, portanto, a homenagem que desejamos prestar-lhe. Assim,
esperamos o apoio dos nobres Deputados à aprovação deste projeto de lei.

- 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°1.519/2001
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Educacional Santo

Afonso, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural e

Educacional Santo Afonso, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2001.
Ivo José
Justificação: A Fundação Cultural e Educacional Santo Afonso é uma

entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivos primordiais a
educação, a assistência social e cultural e a orientação da sociedade dentro
dos princípios patrióticos e cristãos, promovendo também a formação
artística, literária e científica, especialmente da juventude, em qualquer parte
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do território nacional.
Diante disso, julgamos mais que procedente que esta Casa acolha a justa

reivindicação da Fundação de ser declarada entidade de utilidade pública, já
que de fato exerce esse papel.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103.
IflCj5O 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.52012001
Cria a Comissão Estadual de Transportes sobre Trilhos e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída no Estado de Minas Gerais a Comissão Estadual de

Transportes sobre Trilhos, incumbida de zelar pela qualidade dos serviços
ferroviários, metroviários e de bondes prestados no território estadual,
notadamente quanto aos aspectos de regularidade, eficiência, segurança e
impacto ambiental, além de outros constantes nos contratos de concessão,
quando for o caso, devendo ainda incentivar e promover a preservação da
história ferroviária.

Art. 20 - A Comissão Estadual de Transportes sobre Trilhos será composta
por:

- representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas;
II - representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável;
III - representante da Secretaria de Estado da Cultura;
IV - representante da Secretaria de Estado do Turismo;
V - representante da Secretaria de Estado da Segurança Pública;
VI - um representante de cada empresa operadora de serviços de

transportes sobre trilhos no Estado de Minas Gerais;
VII - representante do Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil;
VIII - representante do Sindicato dos Ferroviários de Conselheiro Lafaiete;
IX - representante do Sindicato dos •Metroviários de Belo Horizonte,

Contagem e Betim;
X - representante da Associação de Engenheiros Ferroviários do Centro-

Oeste- AENCO -;
XI - representante da Associação de Engenheiros Ferroviários - AENFER -,

Núcleo de Juiz de Fora;
XII - representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura -

CREA-MG-;
XIII - representante eleito pelo conjunto dos municípios de cada região

administrativa do Estado de Minas Gerais onde exista tráfego de veículos
sobre trilhos;
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XIV - representante da Comissão de Defesa do Consumidor da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
§ ? - A função de membro da Comissão Estadual de Transportes sobre

Trilhos não será remunerada, sendo de relevante interesse público.
§ 21 - As despesas realizadas para o cumprimento do disposto nesta lei

serão custeadas pelo Estado de Minas Gerais, ficando a cargo da Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas a regulamentação do repasse
das verbas necessárias.

Art. 30 - Compete à Comissão Estadual de Transportes sobre Trilhos:
- zelar pela qualidade dos serviços de transportes sobre trilhos prestados

no território estadual, recomendando ao poder concedente, quando for o
caso, as providências que visem a sua expansão e melhoria;

II - promover estudos, perícias e avaliações técnicas dos transportes sobre
trilhos, submetendo-os às disposições do poder concedente;

III - receber denúncias e reclamações dos usuários relacionadas com o
descumprimento das normas de segurança, eficiência, custos, regularidade e
respeito ao meio ambiente, decorrentes da prestação dos serviços de
transportes sobre trilhos, tomando as providências devidas para a apuração
dos fatos, cientificando os usuários, no prazo de trinta dias, das providências
tomadas;

IV - articular-se com o Conselho Estadual de Transportes e a
Superintendência de Transportes Terrestres, objetivando um melhor controle
sobre os transportes sobre trilhos de Minas Gerais, zelando pelos bons
serviços e pela integração com os demais meios de transporte;

V - articular-se com o poder concedente federal visando a celebração de
convénios ou instrumentos congêneres que possibilitem a função
fiscalizadora dos serviços de transportes sobre trilhos no Estado, mediante
autorização da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas;

VI - articular-se com as associações de usuários dos transportes de carga e
passageiros sobre trilhos, objetivando a intermediação dos conflitos de
interesses entre elas, o poder concedente e as concessionárias;

VII - participar direta e independentemente nas perícias necessárias, sendo
possível solicitar a contratação de serviços especializados, mediante
autorização da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas;

VIII - opinar sobre as tarifas de fretes e passagens;
IX - opinar sobre a expansão dos sistemas;
X - estabelecer medidas visando a resgatar o patrimônio histórico e cultural

das ferrovias mineiras, incentivando sua preservação e exibição;
Xl - zelar pela observação dos limites, índices e valores estabelecidos nos

editais de concessão, buscando informações junto ás operadoras e outros;
XII - elaborar relatório semestral de suas atividades para o Governador do



51
Estado, remetendo cópia para a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e para o Ministério Público Estadual;

XIII - elaborar seu Regimento Interno.
Art. 40 - Compete às concessionárias dos serviços de transportes sobre

trilhos:
- permitir, mediante solicitação, livre acesso dos membros da Comissão

de que trata esta lei a suas instalações físicas e, de imediato, aos locais onde
tiverem ocorrido acidentes;

II - fornecer prontamente índices e dados relativos à produção dos
transportes, investimentos, quadro de pessoal, relatórios de acidentes e
programas de manutenção, além de outros que se julguem necessários, na
medida do solicitado pelos membros da Comissãd de que trata esta lei.

Art. 5° - As despesas com a execução desta lei correrão por conta de
dotação orçamentária própria.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias contados da data de sua publicação.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2001.
Bancada do PT
Justificação: Os últimos acidentes ferroviários ocorridos na Região

Metropolitana de Belo Horizonte tiveram grande repercussão na mídia.
Entretanto, vários acidentes vêm ocorrendo nos municípios do interior
atravessados pela malha ferroviária, sem, contudo, merecer o mesmo
destaque e divulgação. Uma precipitada análise levaria à errónea conclusão
de que esses acidentes são fruto do "acaso", quando, na verdade, a União,
após promover a privatização das ferrovias em nosso Estado, não vem
promovendo a adequada fiscalização dos serviços prestados. Prova disso
são esses lamentáveis acidentes. O que propomos com este projeto é a
criação de uma Comissão Estadual incumbida de zelar pela qualidade dos
serviços ferroviários em nosso Estado, podendo, inclusive, articular-se com a
União para exercer a fiscalização adequada, conforme faculta o parágrafo
único do art. 30 da Lei n° 8.987, de 1995. Com tal proposta, acreditamos
estar contribuindo para a qualidade dos serviços ferroviários e, assim,
contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação do
projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.521/2001
Inclui as rádios e televisões comunitárias como beneficiárias de programas
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de incentivo à cultura no Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Acrescentem-se os seguintes inciso XIII e parágrafo único ao art.

81 da Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de 1997:
"Art. 80 - .................................................................
XIII - serviços de radiodifusão e televisões comunitárias.
Parágrafo único - O recebimento de incentivos pelos beneficiários a que se

refere o inciso XIII fica condicionado à instituição dos Conselhos Municipais
de Comunicação, observada a composição paritária entre a sociedade civil e
os poderes do município.".

Art. 2 0 - O funcionamento de rádios e televisões comunitárias observará a
legislação pertinente, cabendo aos municípios a regulamentação em âmbito
local.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias, contados a partir de sua publicação.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Bancada do PT.
Justificação: A democratização dos meios de comunicação propicia o

aperfeiçoamento da cidadania. È um instrumento inovador, capaz de
contribuir para o desenvolvimento cultural e social, uma vez que proporciona
o acesso a campanhas e programações voltadas para o combate ao
analfabetismo, à discriminação racial, ao desemprego, ao fornecimento de
informações sobre doenças contagiosas, entre outros.

A Constituição Federal de 1988 privilegiou a referida democratização,
notadamente em seus arts. 220, § 1°, e 221 1 assegurando a plena liberdade
de pensamento, expressão e informação, sob qualquer forma. As rádios e
televisões comunitárias são o reflexo direto dessa democratização. São
veículos de comunicação de pequeno alcance e, em gemi, são administrados
por associações civis e comunitárias. Ao poder público, cabe incentivar e
apoiar o funcionamento desses veículos de comunicação, entendendo sua
inegável importância cultural.

Este projeto visa incluí-los como possíveis beneficiários da lei que concede
incentivos fiscais para quem apóia financeiramente projetos culturais no
Estado. Para tanto, devem instituir Conselhos Municipais de Comunicação,
de composição paritária, a fim de que os projetos desenvolvidos ocorram com
controle daqueles que convivem na comunidade e dela participam,
preservando-se, assim, os princípios e objetivos estabelecidos na Lei Federal
n° 9.612, quais sejam promoção de atividades artísticas e jornalísticas,
voltadas para finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, com
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respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, favorecendo a
integração dos membros da comunidade atendida.

Por estas razões, contamos com o apoio dos demais Deputados à
aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
N°2.166/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja consignado

nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Vanjosé Ursine Fudoli,
Presidente do jornal "Gazeta Norte Mineira", pelo lançamento do suplemento
"Gazeta Agropecuária".

N°2.167/2001, do Deputado Eduardo Hermeto, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com a Rede Globo de Televisão
pelo transcurso de seu 36 0 aniversário. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

N°2.168/2001, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Décio Goldfard, Presidente
Voluntário da Associação de Assistência á Criança Deficiente, pela
inauguração do Novo Centro de Reabilitação de Uberlândia, (- A Comissão
do Trabalho.)

N° 2.16912001, do Deputado Pedro Pinduca, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à construção
de uma passarela sobre a Av. Amazonas. (- A Comissão de Transporte.)

N°2.170/2001, do Deputado Eduardo Hermeto, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com as entidades e os médicos
que menciona pelo recebimento do Certificado de Qualidade em Assistência
à Saúde. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.17112001, do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com os jornalistas Ilson Lima,
Guilherme Aragão e Maria Clara Prates pela publicação de matérias sobre
transporte alternativo no "Estado de Minas". (- A Comissão de Transporte.)

- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de
Fiscalização Financeira e dos Deputados Geraldo Rezende e Maria José
Haueisen.

Comunicações
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Política Agropecuária e dos Deputados Bilac Pinto, Sávio Souza Cruz (2) e
Marco Régis.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
• Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
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imprensa, amigos das galerias, há alguns dias assistimos a uma grande
divulgação do Governo Federal, no que diz respeito à implantação do
Programa Brasil Legal.

Nessa oportunidade, Minas Gerais, mais precisamente Belo Horizonte e
sua Região Metropolitana, ficou sem explicação, alijada desse programa,
que, sem sombra de dúvida, todos nós consideramos de suma importância.

Na quinta-feira passada, os jornais "Estado de Minas" e t Tempo"
divulgaram na primeira página, depois de unia manifestação de
parlamentares estaduais, de Vereadores, Deputados Federais e lideranças, a
inclusão, principalmente, da Região Metropolitana de Bela Horizonte no
Programa Brasil Legal.

Mas, observando com cuidado essa reportagem, tivemos a oportunidade
de comprovar que a notícia estampada no jornal 'O Tempo" não corresponde
à realidade. Vejamos: se é que está com a predisposição de ajudar os mais
humildes e carentes, aqueles que realmente precisam, o Governo Federal
não se pautou por esse critério; sem a sensibilidade e o cuidado necessários,
achou por bem não ajudar as cidades mais pobres, mais carentes, mais
necessitadas. Sem critério e sem fundamentação, prestigiou, sim, as cidades
poderosas, ricas e afortunadas, como Betim e Contagem. Então, pergunto
aos Deputados e Deputadas: em se tratando de um projeto importante como
esse, o Governo Federal está demonstrando preocupação com os mais
humildes e carentes? Ele poderia colocar em prática esse discurso tão bonito
e priorizar verdadeiramente os mais pobres, carentes e necessitados-
Observem que as cidades mais pobres da Grande BH não foram
contempladas pelo Programa Brasil Legal. lbirité, com quase 150 mil
habitantes, ficou excluída; Ribeirão das Neves, que tem o nosso querido
amigo Eduardo Brandão a representá-la, também foi excluída, assim como as
cidades de Santa Luzia e Sabará, todas com mais de 100 mil habitantes.
Todas ficaram sem a colaboração do Governo Federal.

Observo que o Deputado Miguel Martini solicita aparte e fico muito feliz,
pois vou precisar muito da ajuda e do prestigio do nobre Deputado, pois,
conforme li no jornal "O Tempo", sua participação foi muito valiosa para que
essas cidades fossem incluídas.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Dinis Pinheiro, ouvindo
seu pronunciamento, gostaríamos de dizer que concordamos com V. Exa. no
que diz respeito às áreas mais carentes e pobres do Estado de Minas Gerais.
Mas somamos em relação ao que já se tinha, até mesmo contrariando um
grupo que estava organizado e que queria incluir apenas Belo Horizonte.
Como V. Exa. comentou, pude participar de urna reunião em Brasília, na casa
do Presidente Meio Neves, que havia convocado o Assessor Especial e ex-
Governador Moreira Franco para prestar esclarecimentos sobre essa
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questão. Ali estava a Bancada do PSDB, e a informação que nos foi dada
pelo ex-Governador Moreira Franco foi bem objetiva e simples: o Programa
Brasil Legal é o resgate de um compromisso de campanha do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Como foi feito o estudo? Foram escolhidas as
cidades de São Paulo, que tem a maior favela do Pais; do Rio de Janeiro,
que apresenta a maior complexidade que temos, e uma cidade do Nordeste,
onde a Bahia representa a maior complexidade. Feito o estudo, isso vai se
desenvolver no Brasil inteiro. Na discussão, ele informou que, em Minas
Gerais, no primeiro momento, estariam incluídas Belo Horizonte, Contagem e
Betim. Mas não é um programa de apenas um ano e de apenas
R$700.000.000,00. Isso é apenas para iniciar o programa. Ele garantiu que
todos os municípios, dos maiores para os menores, serão beneficiados,
porque é um projeto que não tem prazo para terminar. Acho justa a
reivindicação de V. Exa. Acho justo que Santa Luzia e Ribeirão das Neves
sejam incluídas, porque têm problmas gravíssimos. Mas a lógica é começar
a implantar pelos grandes problemas, até que cheguemos a todos os
mineiros. V. Exa., como defensor de lbirité, tem todo o direito de fazer a
reivindicação. Tenho certeza de que o município será atendido dentro desse
programa. Talvez não o seja agora, mas daqui a pouco certamente o será.
Muito obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro* - Fico feliz com a contribuição do Deputado
Miguel Martini. Logicamente, se estivesse lá, na posição do Assessor Moreira
Franco, ficaria mais satisfeito e aliviado em iniciar esse projeto pelos mais
carentes, pelos mais necessitados, por aqueles que realmente necessitam do
nosso apoio, da nossa colaboração, da nossa ajuda. Lamento que esse
projeto se inicie, aqui em Minas Gerais, pelos mais ricos, pelos poderosos.
Betim, por exemplo - não tenho nada contra Betim -, tem uma receita de
R$25.000.000,00 mensais. lbirité e Ribeirão das Neves são
aproximadamente do mesmo tamanho, mas têm arrecadações irrisórias.
Quero fazer um apelo ao Deputado Miguel Martini. Gostaria que ele ajudasse
essas cidades, que apoiasse a nossa reivindicação, para que este nosso
pedido se tome realidade. Pelo que ficou exposto, o Governo Federal não
adotou critério algum. Se há algum critério, é o da exclusão dos mais pobres
e da indicação discricionária dos municípios mais ricos.

Portanto, faço uso desta tribuna para demonstrar a nossa posição de
clamor, de súplica, de pedido e de indignação. Essas cidades pobres não
merecem ficar na situação em que se encontram.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria de participar, por meio
deste aparte, para cumprimentá-lo. Entendo que a tese que V. Exa. está
defendendo aqui, há algum tempo, precisa urgentemente de um apoio
maciço das autoridades metropolitanas de Belo Horizonte. Entendemos que
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tudo que se relaciona a Minas Gerais sempre tem um ponta de discórdia,
uma dificuldade a mais. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos. É
necessário, acima de tudo, que os Deputados Estaduais e a bancada de
Deputados Federais engrossem o movimento que V. Exa. habilmente
desencadeou. Se assim não for, Belo Horizonte vai ficar de fora desse
programa. É um programa importante, vai atender à população mais carente,
mais excluída. Esses recursos do Governo Federal são fundamentais. Não
queremos que nesse Programa Brasil Legal, programa de apoio â infra-
estrutura das favelas, venha a acontecer o que aconteceu com o metrô de
Belo Horizonte. Toda ano havia a promessa de dinheiro, mas ele vinha
pingado, a conta-gotas. Infelizmente, de dais anos para cá praticamente não
se investiu no metrô de Belo Horizonte. Então, queria parabenizar V. Exa.
pelo movimento que está levando adiante, com firmeza, com muita ênfase.

Hipotecamos-lhe, portanto, o nosso apoio e a nossa solidariedade. É muito
importante que a bancada dos Deputados Federais mineiros venha a Belo
Horizonte, a esta Assembléia, a fim de iniciarmos esse movimento
suprapartidário, principalmente por aquelas pessoas que, embora votadas na
Capital, não dão o retorno necessário, ou seja, o apoio a essa campanha que
V. Exa., com muita bravura e firmeza, está fazendo em favor de Belo
Horizonte e de sua área metropolitana. Parabéns pelo trabalho.

O Deputado Dinis Pinheiro - Agradeço a colaboração do Deputado Carlos
Pimenta e deixo registrada a minha queixa em nome dessas cidades, dessas
pessoas carentes, deserdadas da sorte, que precisam do nosso apoio e da
nossa mão amiga.

Aproveito esta oportunidade para mais uma vez reafirmar ao nosso
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, que, como pude observar, está
muito atento às nossas palavras, a necessidade da criação dessa comissão
especial - fruto de um acordo entre os Lideres, no ano passado - para a
rediscussão do ICMS. Essa situação não pode continuar. É inconcebível que
a Assembléia Legislativa fique de braços cruzados. E necessário que o
Presidente tome a iniciativa de instalar rapidamente a comissão especial,
devido à complexidade do tema, que requer tempo para uma discussão
profunda, detalhada e mais precisa.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, meus senhores, minhas senhoras, ocupo esta tribuna para
manifestar a nossa preocupação com o sistema energético brasileiro. O jornal
"Folha de S. Paulo", por meio de matéria publicada hoje, alerta sobre a
questão energética nacional, fazendo, de forma competente, uma avaliação,
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informando-nos aquilo que já esperávamos, isto é, a necessidade de
racionamento de energia elétrica. Segundo a reportagem, o nível de água
dos reservatórios está abaixo do previsto pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico - ONS -, órgão que regulamenta a matéria. Os reservatórios que
abastecem as Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste se encontravam
abaixo do nível de segurança, ou seja, 49%. Com o término do período de
chuvas, a previsão era de que se conseguisse chegar pelo menos a 32,9%
nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste. Para a Região Nordeste, a previsão
era de 33,5%. Em ambos os casos, essa previsão não se concretizou. Esses
reservatórios, que já se encontravam em nível abaixo do de segurança,
mostraram uma queda ainda maior.

Então, hoje, não temos dúvida de que vamos viver momentos difíceis de
racionamento. E, como sempre, o consumidor é o mais prejudicado. Nessa
mesma reportagem temos a matéria com o subtítulo "Energia Mais Cara".(-
Lê:)

"Com o risco de colapso no fornecimento, o preço de energia do mercado
atacadista de energia disparou de abril para este mês. Nas Regiões Sudeste,
Centro-Oeste e Sul o aumento foi de 82,37% no ano, com alta de 700,96%,
com o megawattlhora subindo de 56,92 em janeiro para 459,89". Realmente,
é um absurdo.

Outro dado apurado é que medida de racionamento já anunciada para o
próximo mês é o sistema de cotas, o que significa que, baseado no consumo
do ano passado, no mesmo período, avalia-se a quantidade que a empresa
gastou, coloca-se um redutor naquele patamar, e, se o consumo for maior,
paga-se uma tarifa mais cara de até 15 vezes o consumo. Esse é o sistema
de cotas anunciado para o mês de junho. Outra preocupação apurada pela
"Folha" é que, no operador nacional do sistema elétrico, existe quantidade
muito grande de técnicos que não acreditam que essa medida seja suficiente
para atender à necessidade de racionamento. Então, já existe uma corrente
que nos informa que mesmo com a implantação desse sistema de cotas não
vamos alcançar o objetivo de racionar e atender ao patamar esperado. Vários
técnicos já informam sobre o inevitável colapso do sistema elétrico.

Por essa razão, visando dar uma solução mais prática para a questão,
gostaria de apresentar a esta Casa uma modesta contribuição para evitar o
colapso: um projeto de lei que visa isentar a aquisição de lãmpadas
fluorescentes do ICMS. Sabemos que a utilização dessas lâmpadas reduz
em até 80% o consumo doméstico. Não tenho dúvida de que os colegas nos
darão o apoio necessário para aprovar esse projeto de lei. Desse modo
estaremos contribuindo num dos momentos mais difíceis que a Nação
enfrentará.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Nobre Deputado, gostaria de
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parabenizá-lo pela iniciativa, mas acho que poderemos ir além, pedindo a
tramitação em regime de urgência desse projeto, em face do momento
emergencial que vive o Pais e o Estado.

E quero deixar claro para esta Casa e para Minas Gerais que da reunião
com a Agência Nacional de Águas, em Janaúba, saiu a definição da
implantação do primeiro escritório da Agência, em nível nacional, em
Janaúba e a consolidação da bacia do rio Verde Grande como plano piloto
nacional. V. Exa. estará coordenando uma das partes do debate sobre água
que teremos na semana que vem, no qual contaremos com a presença do
Presidente da AMDA. Nesse momento, poderemos fazer um relatório mais
claro e completo do que ocorreu no Norte de Minas.

Parabenizo V. Exa. por esse projeto. Tenha certeza de que contará com
esta colega e também com o meu esforço junto à bancada para que o projeto
de autoria de V. Exa. tramite em regime de urgência.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço as palavras da ilustre Deputada Elbe
Brandão e também a cumprimento pela iniciativa de levar até Janaúba,
cidade-pólo de toda a região, a discussão de assunto da maior gravidade.
Acho que vai ser necessária a presença da ANA cada vez mais
constantemente entre nós. Volto a dizer que, hoje, a questão da energia
elétrica é grave. Ficamos preocupados, pois os técnicos já afirmam que as
medidas de racionamento anunciadas pelo Governo poderão não alcançar o
objetivo esperado.

Como pessoa que já atuou na área de saneamento por mais de 28 anos,
na COPASA, sei que várias empresas enfrentarão dificuldades em fazer o
rodízio, medida que também vem sendo anunciada. Sabemos que várias
empresas não podem ter o seu processo paralisado. Achamos que essa
medida de rodízio também nãô vai alcançar os objetivos. Achamos que
temos de avançar mais. No momento em que a ANA tiver uma participação
mais descentralizada, sabendo participar dessas ações, em nível regional,
com certeza teremos um alcance maior de nossas ações.

Concedo aparte, com muita honra, ao nosso Líder, Deputado Márcio
Kangussu, do PPS, nosso partido.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte) - Deputado Fábio Avelar, como
sempre, V. Exa. sobe a esta tribuna para falar sobre assuntos importantes
para todos os mineiros. Parabenizo V. Exa. e lhe dou o meu apoio.

Mas peço este aparte para chamar a atenção do parlamento. Agora na
parte da manhã, o Presidente da República Fernando Henrique Cardoso
anunciou a extinção da SUDENE e da SUDAM. O que Minas pode perder
com isso? Recentemente, o vale do Jequitinhonha entrou na área mineira da
SUDENE. Os ganhos foram poucos, mas tivemos ganhos. Com essa
agência, é preciso que Minas Gerais, principalmente o Norte de Minas, o
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Nordeste de Minas e o vale do Jequitinhonha estejam alertas para que, ao
ser criada essa agência, não tenhamos perda nenhuma do que foi
conquistado.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, estou apresentando requerimento à Mesa
da Assembléia a fim de que se dirija ao Presidente da República para saber
quais serão as ações, atribuições, orçamento e como ficarão os projetos da
SUDENE que já se encontram implantados ou em andamento, para que
Minas não perca. Deputado Fábio Avelar, que também é votado no vale do
Jequitinhonha, é importante que a Casa esteja vigilante e alerta para que, ao
ser criada essa agência de desenvolvimento, Minas seja reconhecida no
valor e no peso político e econômico que tem no País. E, sobretudo, que o
vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas não fiquem à margem
prejudicados com a criação dessa agência. Esse era o alerta que gostaria de
fazer a este parlamento e a todos os Deputados: hoje acaba a SUDENE, e
uma agência é criada. Não sabemos a caixa-preta que vem ai e o que há
dentro dela, que é essa agência de desenvolvimento.

O Deputado Fábio Avelar* - Cumprimento o ilustre Deputado, que traz
nesta tarde o importante assunto da extinção da SUDENE, que muito nos
preocupa. Sempre tenho dito como é impressionante como o Governo tem
tomado as ações. Enfrentamos hoje problemas seriíssimos na SUDAM e na
SUDENE. Já temos conhecimento da comprovada fonte de corrupção que
são esses dois organismos. Mas, infelizmente, em vez de salvar o paciente, a
primeira medida é matar o paciente. Acho que o Deputado Márcio Kangussu
tem razão. Até sugiro que façamos o que foi feito pela Casa no IDH 14,
quando Minas foi excluída do programa federal. Fizemos uma reunião para
que fosse a Brasília uma comissão fazer um apelo aos Ministros
responsáveis, naquela oportunidade, por aquele importante programa.
Deveríamos agir, neste momento, da mesma maneira, solicitando à
Presidência que designe alguns Deputados para ir a Brasília e, juntamente
com o Deputado Márcio Kangussu, aprofundar essa questão tão séria para
toda a região atingida pela SUDENE.

Concedo aparte, com muito prazer, ao ilustre Deputado Marco Régis, meu
colega de partido muito combativo.

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Agradeço a gentileza de V. Exa.
Quero cumprimentá-lo pela sua permanente preocupação com as águas. V.
Exa. é um engenheiro sanitarista de carreira da COPASA e tem dado valiosa
contribuição a esta Casa nessa área especifica, além da sua participação em
outras comissões importantes, como a de Turismo e Meio Ambiente. Quero
parabenizá-lo.

Estamos atônitos com o problema do racionamento. O Brasil é um pais que
tem mais de 90% da sua energia oriunda do sistema hidrelétrico, ao contrário



60
de muitos países do mundo que quase não possuem hidrelétricas, porque
recebeu muitas dádivas da natureza, com grandes rios e desníveis em sua
estrutura geográfica. Temos, por isso, essa energia barata e abundante. Mas
sabemos do descaso que há com os investimentos nessa área. As empresas
que já foram privatizadas se comprometeram a produzir mais energia e
investir, o que não foi feito. No caso de Furnas e de outras empresas, o
Governo até se omitiu para facilitar a privatização.

Quero chamar a atenção para um outro aspecto, que é o desperdício de
água na nossa Capital, nas grandes Capitais. Tenho visto, permanentemente,
em Belo Horizonte, as pessoas lavando calçadas de prédios e empresas,
com a água jorrando em abundância. Fico preocupado com a engenharia,
que constrói edifícios de luxo, com muito gasto em banheiras e torneiras, em
que corre fartamente água. Vamos chegar a um momento, Deputado Fábio
Avelar, que é engenheiro, em que teremos de nos preocupar com projetos de
construção de prédios com contenção de água- Há ainda o desperdício de
prédios com a lavação de carros nas calçadas. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte de V. Exa.
Para concluir, Sr. Presidente, quero registrar da tribuna desta Casa o meu

projeto, que passarei a ler rapidamente. (- Lê:)
"Acrescenta dispositivo à Lei n° 9.944, de 4 de setembro de 1989, que

alterou artigos das Leis n°s 9.758, de 10 de fevereiro de 1989, e 6.753, de 26
de dezembro de 1975.

Art. 1 0 - Fica acrescentado ao art. 4 0 da Lei n° 9.944, de 4 de setembro de
1989, o seguinte inciso VIII:

'Art. 40 - ...............................................
VIII - as operações para aquisição de lâmpadas fluorescentes compactas

(LFCs), na forma, no prazo, nas condições e disciplina de controle
estabelecidas em regulamento;'.

Art. 20 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução do
disposto nesta lei no prazo de trinta dias, a contar da data de sua
publicação."

Agradeço a paciência da Mesa e aos ilustres colegas os apartes. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Wanderley

Ávila, Srs. e Sras. Deputadas, imprensa e povo de Minas Gerais, tenho em
mãos dois ofícios que, na verdade, são fruto de um trabalho sistemático de
defesa das estradas norte-mineiras, em especial da BR-135, o qual
desenvolvemos ao longo do ano passado e neste ano. Gostaria de fazer a
leitura deles e, logo após, relatar uma audiência fantástica e objetiva que
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tivemos na cidade de Manga, no último dia 27, para debater a continuidade
das obras de asfaltamento da BR-135 no trecho entre Itacarambi, Manga e
Montalvânia. (- Lê:)

"Exmo. Sr. Deputado, venho encaminhar-lhe cópia do ofício enviado a esta
Procuradoria-Geral pelo DNER, alusivo às providências que vêm sendo
tomadas relativamente ao estado precário em que se encontra a BR-1 35, que
liga Belo Horizonte a Montes Claros, em resposta a pedido feito por V. Exa.
Atenciosamente, Rômulo de Carvalho Ferraz, Procurador de Justiça
Secretário-Geral".

Eis, na integra, o ofício do Ministério dos Transportes à Procuradoria de
Justiça de Minas Gerais: (- Lê:)

"Sr. Procurador-Geral, reportamo-nos ao Oficio CARIl .487/2000, de
1111212000, por meio do qual V. Exa. encaminha cópia de expediente
subscrito por vários Deputados Estaduais denunciando a precariedade em
que se encontra a rodovia BR-135, que liga Belo Horizonte ao Município de
Montes Claros.

A esse respeito, vimos informar-lhe que está sendo executada uma
operação emergencial de tapa-buracos na referida rodovia, no trecho do
trevo de Curvelo-Montes Claros, em parceria com o DER-MG.

Informamos, ainda, que, para este ano, será providenciado um contrato
definitivo de manutenção e conservação desse trecho, sendo que o DER-MG
já recebeu autorização do Banco Mundial e deste DNER para elaborar
projeto de restauração do trecho do entroncamento da BR-040, o "trevão",
até Joaquim Felicio, obra essa que deverá ser licitada logo após a conclusão
do projeto, com 100% de financiamento do Governo Federal e do BIRD.

Acrescentamos, ainda, que, em resposta ao oficio do Deputado Carlos
Pimenta, está sendo estudada a possibilidade de liberação de
R$1.200.000,00 para os serviços de conservação e manutenção da BR-135,
além de R$2.200.000,00 do Programa Conservar. Respeitosamente, Ivamar
Goulart da Silva, Chefe do Gabinete do Ministério dos Transportes".

Faço questão de fazer a leitura desses ofícios, apesar de o trabalho
desenvolvido pela recuperação da BR-135 ter tido a importante participação
dos Deputados norte-mineiros Dimas Rodrigues, Wanderley Ávila, Elbe
Brandão, Doutor Viana, Luiz Tadeu Leite, Arlen Santiago e José Braga, que,
com um esforço sobre-humano, conseguiram que o capitulo da novela dessa
BR pudesse ter um ponto final. O projeto já está sendo executado, e quem
transita por lá já pode ver o levantamento topográfico.

É importante salientar que, quando pretendemos algo do Governo Estadual
ou Federal, é necessário trabalho conjunto e soma de esforços. Nada neste
Estado e neste Pais vem de mão beijada. Tudo é muito difícil de se
conseguir. Os recursos são escassos, e os interesses são muitos. A nossa
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região, que tem bancada de dez Deputados, tem de entender que é
necessário um trabalho suprapartidário, deixando de lado as pretensões
pessoais e individuais e os problemas menores que porventura venham a
atrapalhar o engrandecimento e o desenvolvimento da região do Norte de
Minas. Caso não estejamos unidos e não tenhamos, como denominador
comum, a bandeira dos interesses do Norte de Minas, certamente
observaremos o trabalho sendo realizado em outras regiões e Estados.

No último dia 27, na cidade de Manga, verificamos, acima de tudo, uma
tomada de posição. A BR-135, que será recuperada pelo Governo Federal
em convênio com o DER-MG, clama pela continuidade do asfaltamento do
trecho Itacarambi-Manga até o Município de Montalvânia e desse município
até Cocos, na Bahia. Estivemos presente e mostramos que o Tribunal de
Contas da União, ao reconhecer a ocorrência de irregularidades por parte
das empresas que estavam executando as obras nessa BR, simplesmente
paralisou o processo e não deixou que os recursos, que defendemos com
muita garra junto ao Governo Federal, no Ministério dos Transportes, fossem
aplicados na pavimentação dessa BR, que é fundamental para o Norte de
Minas e para a região do vale do Peruaçu. Lançamos o movimento e
chamamos as autoridades e lideranças para participar. O Deputado Dimas
Rodrigues estava presente. Ouvirei V. Exa. daqui a pouco.

Demos um prazo até o dia 15 de maio para que o Tribunal de Contas da
União sane essas irregularidades e acate os recursos do Governo do Estado
e das firmas executoras. Senão, iremos até Brasília, em dois ônibus, com
Prefeitos, Vereadores e Deputados. Se for preciso, armaremos uma barraca
em frente ao Ministério dos Transportes. Como disse o Vereador de Manga,
foi lançado, naquela manhã, o MSE I Movimento dos sem-Estradas, fazendo
alusão à força e ao movimento que se iniciou em Manga.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta,
parabéns pela sua fala e pelo seu requerimento para sediar aquela reunião
da Comissão de Transporte na cidade de Manga. Falarei sobre a grande
necessidade da continuação da obra da BR-135. Faço um apelo ao TCU para
que desembargue essa obra, pois é importantíssima para o Norte de Minas,
para Minas Gerais e para o nosso Pais. Não podemos mais aceitar que uma
cidade com 30 mil habitantes, como Manga e como Montalvánia, não tenha
suas estradas pavimentadas. Estive com V. Exa. e com o Ministro Eliseu
Padilha em Brasília. Estamos dispostos a, novamente, juntamente com V.
Exa., que é um defensor do Norte de Minas, voltar a Brasília, para mostrar ao
Ministro que precisamos de providências imediatas na construção da BR-135.

O Deputado Carlos Pimenta - As audiências já estão marcadas, e é
importante a presença de V. Exa. Se houve irregularidades, que sejam
levados á cadeia aqueles que as cometeram, aqueles que promoveram as
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falcatruas e maracutaias. Lugar de ladrão e traficante é na cadeia. Mas o
povo daquela região não pode pagar por um erro cometido, e o Tribunal de
Contas tem, em mãos, a oportunidade de sanar o problema.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Concordo com V. Exa., pois
não podemos deixar uma obra embargada por falcatruas de diversas
empresas que disputaram sua concorrência. Lutaremos juntos para que essa
estrada seja imediatamente recomeçada, a fim de levar o progresso àquela
região.

O Deputado Carlos Pimenta É bom saber que V. Exa. apóia o movimento,
e, se for necessário acampar em frente à porta do Ministério dos Transportes,
gostaríamos de contar com a sua participação, para exigir o retorno dessa
BR.

Sr. Presidente, cumprimento o Prefeito de Jaiba, pela realização da VII
Festa Nacional da Banana; estive lá, durante os festejos, a par dos trabalhos
apresentados. O Prefeito Giovani Fonseca, médico, recém-eleito, veio dar
uma nova força a esse município, com a realização de festa que chamou a
atenção do Estado e do Pais. Além das atividades festivas, houve reuniões
de trabalho, mostrando a importância do Projeto Jaíba, a importância de se
iniciar o asfaltamento da MG-401, ligando Jaiba ao Município de Matias
Cardoso, para atender à área empresarial. Estiveram presentes Secretários,
Deputados e a comunidade empresarial. No dia 17 de maio, a Comissão de
Saúde estará reunida em Jaiba, para analisar a abertura definitiva do hospital
e os problemas sociais enfrentados pelo colono.

Or. Giovani, o senhor está de parabéns. Diante do povo mineiro, quero
mostrar que, na Jaíba, o que importa, para nós, são atitudes responsáveis,
como a de V. Exa. Estamos cansados de demagogos e de políticos
populistas, que usam e abusam do Projeto Jaíba, deixando-o à mercê da
sorte. Temos uma linha de trabalho que conta com o respaldo dos colegas
Deputados Estaduais e Federais.

Convido os parlamentares para a reunião do dia 17, quando mostraremos a
outra face: a face do progresso, da oportunidade do Projeto Jaíba. Mas é
importante, também, mostrar a necessidade de o Governo do Estado asfaltar
essa rodovia e de o Governo Federal continuar dando apoio, para que Jalba
deixe de ser o projeto da esperança e se transforme no projeto da realidade.
Parabéns aos Prefeitos de Jaíba e de Matias Cardoso e aos coordenadores
da VII Festa Nacional da Jaíba, que marcou uma nova época para o maior
projeto de irrigação da América Latina. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores, na semana passada, decidimos pela manutenção do veto do
Governador no que diz respeito ao seguro de vida dos policiais civis,



64
militares, bombeiros e agentes penitenciários.

Vários companheiros foram favoráveis à derrubada do veto, e não
poderíamos deixar de ressaltar os 34 que votaram por sua rejeição e pelo
substitutivo proposto por nós na Comissão de Administração Pública.

Infelizmente, não obtivemos aprovação num primeiro momento, mas
gostaria de deixar claro que tivemos entendimento com o Líder do Governo e
estamos apresentando um projeto de resolução para anular a forma como se
encontra hoje o seguro de vida dos policiais, bombeiros e agentes policiais. A
Assembléia Legislativa autorizou o Governo a promover os reajustes
salariais, e, àquela época, o Governo aproveitou e, destoando da matéria,
baixou o seguro de vida de forma indevida, incoerente com o que determina o
texto constitucional.

Entendemos que esse projeto de resolução vem em bom momento,
porque, assim que essa matéria for votada, estaremos solicitando o apoio
dos demais parlamentares e Lideres de bancadas para que o projeto possa
tramitar em regime de urgência. Assim que for votado, anula-se o que o
Governador baixou por lei delegada - a questão do seguro de vida -, e,
certamente, o Governo será obrigado a enviar a esta Casa um novo projeto
de lei, em regime de urgência, para que não fiquem desguarnecidos tanto os
policiais civis e militares quanto os bombeiros e os agentes penitenciários.

Não poderia deixar de mencionar isso porque tivemos calorosas
discussões em relação a esse veto do Governador. Gostaríamos de deixar
claro o grau de compromisso que essa classe tem com o seu trabalho. O
Cabo PM Marcelo de Almeida Baiense evitou um assalto a um ônibus que faz
a linha do Bairro Esplanada. Segundo reportagem publicada pelo jornal 'Hoje
em Dia", no dia 28 de abril, o Cabo Marcelo estava de férias - e é bom que
ressaltemos essa condição -; mesmo assim, com espírito cívico,
compromissado com o seu trabalho, com a defesa da sociedade e a
promoção da segurança pública, impediu um assalto a um ônibus da linha
8202, que faz o trajeto Pompéia - Jardim América.

Isso ocorreu na última quinta-feira. O ônibus havia chegado ao ponto final,
na Praça Abadia, no Bairro Esplanada; Dalmem Vaner Castro Júnior, de 20
anos, tentou entrar no coletivo armado com uma pistola 635, e foi
surpreendido pelo policial, que estava à paisana. De acordo com o relato do
Cabo, publicado no jornal, quando viu o assaltante entrar no ônibus para
render o motorista e o trocador, aproximou-se e apontou a arma para o
bandido. Identificou-se como policial, e o assaltante, num momento de
distração, foi dominado pelo Cabo.

Havia um menor de 17 anos que aguardava esse marginal a bOm do
ponto do ônibus; ele, também, foi preso em flagrante.

Por que fizemos questão de trazer esse assunto à tribuna? Alguns diriam:
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esse assunto não é de tamanha relevância. Mas é, porque aqui tivemos a
oportunidade de derrubar o veto do Governador, no que diz respeito ao
seguro de vida de policiais, bombeiros e agentes penitenciários. E a atitude
desse Cabo é um exemplo do grau de compromisso que essa classe tem
com a sociedade.

É esse mesmo grau de compromisso que é cobrado de todos os servidores
públicos. Estando de férias, pelo amor á profissão, pela dedicação, pelo
respeito à sociedade que paga seu salário, da mesma forma que paga os dos
Deputados, porque esses salários saem do bolso do contribuinte, teve a
coragem de prestar tal serviço à segurança pública.

Esse fato ocorreu, exatamente, no momento em que decidiámos de manter
o veto do Governador. Infelizmente, apesar dos 34 votos pela derrubada, 8
parlamentares não tiveram a coragem de enxergar a profundidade, a
grandeza e o reflexo que a derrubada desse veto teria para com essas
classes de funcionários públicos. Diria que quem não votou pela derrubada
desse veto, certamente, não tinha conhecimento do que esse projeto
abrangia, não apenas para resguardar as famílias dos servidores públicos,
que seriam amparadas com o seguro de vida, mas também para contribuir
com a segurança pública do Estado.

Como podemos falar em segurança pública se aquele que deveria ter
amparo do Estado, na forma de indenização á família, não o tem? Ou, se
tem, na forma como está hoje, baixado pela lei delegada pelo Governador, é
discriminatório: se um agente penitenciário falecer em serviço, a família será
indenizada em cerca de R$12.000,00: se for carcereiro da Polícia Civil, a
indenização será cerca de R$14.000,00; se for soldado ou detetive em inicio
de carreira, cerca de R$18.000,00.

Será que podemos pensar que a vida de um funcionário público de valer
mais do que a de outro? Teríamos graduações diferentes, ou seja, se morre
um servidor de patente ou de cargo mais alto, a família tem indenização
maior. Isso é um absurdo, e o Poder Legislativo não pode permitir que essa
aberração continue constando na lei delegada, porque é discriminatória. O
Governador não poderia ter feito isso.

Gostaria de deixar claro para os companheiros das galerias que este
Deputado já fez cerca de cinco pronunciamentos a favor da UEMG e deu o
testemunho de que não teve condições de estudar anteriormente porque o
Estado não lhe facultou o ensino público superior. Somente hoje, como
Deputado, tenho condições de pagá-lo.

Mas gostaria de ressaltar, novamente, a importância desse projeto, que,
infelizmente, não foi aceito por oito companheiros, que não reconheceram a
grandeza de seu objetivo: dar maior tranqüilidade. Qual é o policial, agente
penitenciário, soldado ou bombeiro que quer que a família seja indenizada? A
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não ser que queira falecer. E não há ninguém interessado em falecer.
Então, isso seria, apenas, para resguardar as famílias, que, com certeza,
devem ter esse reconhecimento por parte do Estado. Entendemos que os
Deputados tiveram a oportunidade de derrubar o veto, mas não o fizeram.

Mas há outra matéria de fundamental importância principalmente para os
policiais militares e para os bombeiros do Estado, que diz respeito à Lei
Complementar n° 66, que trata da organização do Poder Judiciário do
Estado. No art. 125, § 40, diz-se que o Tribunal de Justiça é O órgão
competente para tratar da perda de graduação de praças e do posto e da
patente dos oficiais. O texto do art. 111 da Constituição é, "ipsis litteris", o que
está na Constituição Federal.

Queremos fazer um apelo, porque entendemos que os Deputados
precisam estar alertas. Não podemos permitir que a injustiça na Justiça
Militar continue. Por que os oficiais ou parte do Tribunal de Justiça Militar têm
um tratamento, e os praças têm outro? As Constituições Federal e Estadual
determinam uma coisa, mas, infelizmente, a administração da Polícia Militar
age de outra forma.

Senhores parlamentares, principalmente aqueles que não tiveram um
esclarecimento maior, uma vez que esta Casa tem um volume de trabalho
intenso, vamos ter a oportunidade de colocar a mão na consciência e refletir
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 66, no que diz
respeito aos arts. 185 a 212, que tratam do Capítulo IV da Justiça Militar.
Gostaríamos que os parlamentares refletissem bastante e analisassem a
proposta, para que não deixássemos o Tribunal de Justiça Militar continuar
praticando essa grande injustiça.

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Quero cumprimentar V. Exa. por
estar nesta tribuna defendendo, com muita convicção e lealdade, aqueles
propósitos, resgatando os compromissos que tem não somente com a Polícia
Militar, mas também com o Corpo de Bombeiros e com a sociedade mineira.
Acho muito importante o trabalho de V. Exa.

Alguém das galerias acena e me diz que também os interesses da UEMG
são legítimos. Certamente, as pessoas que aqui se encontram e as que não
puderam comparecer serão contempladas na votação a que procederemos.

Mas gostaria, Deputado Sargento Rodrigues, de fazer um pedido a V. Exa.
Percebo ali uma faixa agressiva aos parlamentares e a esta Casa. Ela diz:
"Senhores parlamentares, não decepcionem os praças da PM e do Corpo de
Bombeiros Militar novamente". Naquela votação de interesse da Polícia
Militar, dias atrás, conseguimos 34 votos favoráveis às pretensões da Polícia
Militar, conseqüentemente da sociedade, e apenas 8 votos contra. Acho que
esses 8 votos não deveriam pesar na formulação do conceito que se tem a
respeito da votação realizada nesta Casa. As faixas foram produzidas por
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uma mesma pessoa, com a mesma inspiração. Pediria a V. Exa., em nome
desta Casa, em nome dos seus ideais, que essa faixa fosse retirada, bem
como aquela outra que não vejo em sua totalidade, porque estamos aqui
sempre muito sensíveis aos clamores da população, inclusive aos da Polícia
Militar. Nunca negamos atendimento às justas reivindicações da Polícia
Militar, por quem tanto V. Exa. intercede reiteradamente. Proporia a V. Exa. e
aos militares aqui presentes que retirassem essas duas primeiras faixas,
porque são agressivas e injustas. Elas estão bradando por justiça, mas que
não façam injustiça conosco. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - O pedido do nobre companheiro João
Paulo é coerente e, portanto, faremos contato com a Presidência da ASPRA.
Essa entidade não teve o intuito de generalizar, pois acompanharam a
votação e sabem perfeitamente que foram apenas oito parlamentares que
votaram pela manutenção do veto. Acredito que tais mensagens estão
dirigidas a esses parlamentares. Esperamos que o Presidente da ASPRA as
refaça, direcionando-as àqueles oito parlamentares.

Sr. Presidente, apesar de oito votos contrários, pois alguns podem ter
receio do Palácio da Liberdade, não tenho receio algum. Sou Deputado da
base de Governo, mas votarei a favor da UEMG. Todo projeto que beneficia
o povo de Minas deve estar à frente de qualquer tipo de sentimento ou de
interesse próprios. Não tenho nenhum tipo de apego às destinações de
verbas ou a cargos que me impeçam de votar a favor da UEMG, pois a
reivindicação é justa e coerente. Portanto, votaremos a favor daquele projeto.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, amigos das galerias, agradeço ao ilustre Deputado Márcio Cunha
por me ceder seu lugar, para fazer meu pronunciamento.

Quero registrar, com muita alegria, a realização, no espaço cultural desta
Casa, de uma exposição que exibe o relevante trabalho de nossos
inventores. Numa demonstração de que é sensível às diversas
manifestações emanadas de nossa sociedade, a Assembléia Legislativa
toma-se sede de exposição que mostra as mais variadas formas de invenção
que realçam a capacidade criadora do ser humano, dotado de habilidades
que se aplicam na cooperação para o aperfeiçoamento de técnicas que se
prestarão, sem sombra de dúvida, à melhoria da qualidade de vida de todos.

Um invento é resultado de horas a fio de pesquisa e dedicação. A
conquista obtida pelo inventor certamente indica persistência e trabalho
árduo no sentido de produzir algo que contribua para o progresso e
desenvolvimento da humanidade.
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São várias as áreas de atuação do inventor. Podemos verificar na feira

aqui realizada inúmeras inovações no campo da eletrônica, da construção
civil, de alimentos, informática, utilidades domésticas, entre outras.

Contudo, é evidente a carência de organismos que apóiem e prestem
orientação ao inventor, permitindo-lhe acesso a informações que possam
subsidiar o seu trabalho, tomando-o mais ágil e fazendo com que traga
benefícios efetivos para toda a população.

Preocupados com esse aspecto, apresentamos o Projeto de Lei n°
1.42312001, que viabiliza a criação de um Centro de Orientação e Apoio aos
Inventores, com o objetivo de desenvolver efetiva assistência aos inventores
e entidades por eles criadas. A proposição busca a construção de um ponto
de referência para o inventor, eliminando os obstáculos enfrentados na
elaboração d9 reu invento.	 -

Acredito ser uska a oportunidade ideal para enfatizarmos esse assunto e
reivindicarmos melhores condições para a atuação do inventor, tendo em
vista que 2001 foi declarado Ano da Ciência e Tecnologia no Estado.

E certo que, se desejamos que o nosso Estado experimente considerável
avanço no campo da pesquisa científica e tecnológica, é indispensável a
criação de instrumentos facilitadores desse processo, o que, com certeza,
nos credenciará a ser modelo para o país e para o mundo.

Quero congratular-me com todos os expositores presentes em nosso
espaço cultural, na certeza de que será da união de todos os esforços que
encontraremos um caminho sedimentado para a busca de novas tecnologias
bem como a construção de condições ideais para a atuação do inventor
mineiro.

Dessa forma, caríssimos colegas, quero convidá-los para que passem no
nosso espaço cultural e acompanhem de perto o sentimento do inventor
mineiro na busca de desenvolver um trabalho em beneficio da ciência e
tecnologia de Minas Gerais. São essas as nossas considerações nesse
momento. Muito obrigado.

2 a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa à 2a Parte da reunião, com a V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e

aprovado, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9,
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requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita a
retirada de tramitação do Requerimento no 2.11412001, de sua autoria.
Arquive-se o requerimento.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Política Agropecuária -
aprovação, na (30a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.31612000, do
Deputado Paulo Piau; e dos Requerimentos n°s 2.121 a 2.123 e 2.13412001
desta Comissão; 2.07612001, do Deputado João Leite; 2.13712001, do
Deputado Kemil Kumaira, e 2.04212001, do Deputado João Batista de
Oliveira (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos da Deputada Maria José Haueisen, em que solicita seja o
Projeto de Lei n° 1.48012001 distribuído à Comissão de Defesa do
Consumidor; e do Deputado Geraldo Rezende, solicitando que o Projeto de
Lei n° 81912000 seja incluído em ordem do dia (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira,
em que solicita seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de Alpinópolis,
solicitando maiores esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos do
Fundo SOMMA, utilizados na canalização do córrego da Biquinha,
respondendo às seguintes questões: 1 - qual a origem dos recursos para a
execução das obras de canalização do córrego? 2 - estavam previstas, no
projeto original de canalização do córrego, indenizações ou desapropriações?
qual a origem e o montante dos recursos empregados? 3 - ocorreram
mudanças no projeto original em decorrência de indenização ou
desapropriação? essas mudanças provocaram aumento ou redução nos
valores iniciais propostos para a obra? de quanto? 4 - o projeto de
indenização tem aprovação do órgão ambiental competente? Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa para o orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o
Deputado Miguel Mar-tini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e
senhores ocupantes das galerias, imprensa presente, pedimos esse espaço
para, de uma vez por todas, trazer os esclarecimentos sobre a questão do
Projeto Brasil Legal. Houve uma exploração política maldosa por parte de
uns; por desinformação, por parte de outros e outros apenas para aproveitar
o espaço para criar fatos políticos e obter vantagens com fatos criados que
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não correspondem á verdade.

Na semana passada, fui convidado a ir a casa do Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Aécio Neves, em Brasília, onde aconteceu uma
reunião com a bancada federal do PSDB. Como Líder da bancada, estava lá
convidado para tratar de interesses dos municípios de Minas Gerais. Na
reunião, entre as tantas demandas, uma o Programa Brasil Legal. O
Presidente Aécio Neves convidou o ex-Governador Moreira Franco, Assessor
Especial da Presidência da República, para nos falar sobre a polêmica da
exclusão de Minas Gerais desse programa. Cobramos isso do ex-Governador
Moreira Franco e dissemos que não aceitávamos essa situação.

Naquela oportunidade, tivemos todos os esclarecimentos a respeito do
assunto. A sua explicação clara foi a de que o Programa Brasil Legal é fruto
de uma proposta de campanha do então candidato à Presidência da
República Fernando Henrique Cardoso. Senhoras e senhores, há mais de 20
anos não se investe na área urbana, principalmente nas mais carentes e
mais pobres. Ele começou a tirar do papel esse programa. Para elaborar todo
esse programa, precisava haver um estudo, uma pesquisa, um levantamento
de dados de demandas, de anseio, de desejos, de dificuldades e de
problemas de favelas da área urbana, estas são as que mais problemas e
abandonados apresentam.

A sua equipe escolheu uma amostragem de São Paulo, que, por ser a
maior Capital da América Latina, tem um dos maiores problemas urbanos, e
do Rio de Janeiro, com os seus diversos problemas. Apanhou também um
Estado do Nordeste.

Poderia ser Recife ou Bahia, poderia pensar-se em Fortaleza e outros. Mas
a Bahia tinha também o maior número na avaliação técnica, maiores
problemas e maiores dificuldades. Esses três Estados foram tomados como
modelos para estudo. Nada mais do que isso.

Em tomo disso criou-se uma onda, e muitos espertos, aproveitando-se do
fato, foram para a imprensa dizer que Minas estava excluída, etc. Ninguém
estava excluído porque não tinha ninguém incluído ainda. Ou todos estavam
incluídos, porque é para o Brasil inteiro.

Ele nos informou que Minas nunca esteve excluída. A terceira Capital do
País nunca poderia ficar excluída; o segundo Estado da Federação não
poderia ficar excluído, pois tem grande força política, com seus 53 Deputados
Federais. Ele disse o seguinte: feitos o levantamento e o estudo, identificados
os problemas, identificadas as aspirações, feito tudo isso, o programa foi
levado ao Presidente da República para aprovação. Uma vez aprovado, tudo
bem. Mas ele disse que Minas Gerais já estava incluída. Não vai dar para
aplicar o programa no Brasil inteiro de uma só vez. Isso é lógico, porque o
programa implica contrapartida dos municípios.
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Minas Gerais não é somente Belo Horizonte, como bem disse o

Deputado Dinis Pinheiro hoje. Minas é Betim, Contagem, lbirité, Ribeirão das
Neves, Santa Luzia, etc. São muitos os municípios com profundas
dificuldades relacionadas com área urbana, favelas, problemas de esgoto,
tratamento sanitário, assistência médica, moradia. Tudo isso será enfrentado
com a ajuda desse programa.

Num primeiro momento, seriam destinados R$120.000.000,00 para Betim,
Contagem e Belo Horizonte, Esse programa não conta apenas com
R$700.000.000,00. A previsão para este ano é que começa com
R$700.000.000,00. Para o próximo ano teremos verbas e para os anos
subseqüentes, da mesma forma.

Quero que fique, de uma vez por todas, esclarecido que Minas Gerais não
foi excluída de forma alguma. Não somente está incluída como também ele
assumiu compromisso dizendo que virá a Minas Gerais lançar esse
programa. Não sabe ainda se vai ser em Betim, Contagem, Belo Horizonte ou
até mesmo nesta Casa, como defendemos. O projeto é para o Estado de
Minas Gerais, e, por isso, deve ser lançado na Casa do povo mineiro, que é a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Eu poderia ter vindo aqui para fazer demagogia, dizendo que tinha
conseguido, juntamente com a bancada federal, incluir Belo Horizonte, Betim
e Contagem no programa. Mas seria mentira. Temos muito mais o que fazer
do que ficar nos aproveitando de factÕides, ficar criando factóides e nos
aproveitando deles. Estamos dizendo que Minas nunca esteve excluída,
porque assim nos foi dito, afirmado e garantido pelo assessor especial.
Estamos colocando um ponto final nessa história.

A bancada delegou poderes ao Presidente Aécio Neves, a pedido do
próprio Moreira Franco, dizendo que ainda é um projeto, e não um programa,
e que dependia da sensibilidade do Presidente da República. O Deputado
Aécio Neves foi à Câmara dos Deputados e à Presidência da República
levando a demanda da bancada federal, e nós, da bancada estadual,
estávamos presentes, pedindo ao Presidente que aprovasse o projeto e
implementasse imediatamente o programa, que é de grande necessidade.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - V. Exa. está em seu papel
partidário, mas, quando da divulgação do Presidente, o próprio Presidente da
Câmara Federal, Deputado Aécio Neves, protestou contra a exclusão, como
vários parlamentares mineiros do PSDB, que fizeram denúncias nesse
sentido.

O plano inicial do Governo previa três Capitais: Rio, São Paulo e Recife, e
a inclusão de Minas resultou de um esforço posterior de todos, inclusive de
Deputados do PSDB de Minas Gerais. Na realidade, hoje, o Presidente da
República não está sensível à questão dos pobres, muito menos os de Minas
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Gerais, Estado que já foi excluído de outros programas. Não houve uma
ação da Oposição, pois, segundo as palavras do próprio assessor,
Deputados do PSDB também protestaram.

O Deputado Miguel Martini - Exatamente; inclusive este Deputado. O
Deputado Aécio Neves, assim como outros Deputados Federais e eu mesmo,
havia reclamado e mostrado insatisfação. Pudemos obter a informação de
que as três Capitais haviam sido escolhidas apenas para se fazer o
levantamento e o estudo do problema. O Deputado Aécio Neves disse que,
se fosse diferente, como Presidente da Câmara Federal e Deputado Federal
mineiro, não aceitaria a situação.

Portanto não houve ação política para incluir Minas, porque nunca foi
excluída. Até mesmo porque a Prefeitura de Contagem é do PSDB, e não
haveria sentido em excluir essa cidade por qualquer questão menor da
política, assim como acontece com Betim, que é administrada por
companheiros aliados do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Fica, então, esclarecido que não houve ação política. Entretanto, para a
aprovação e implementação do programa, a bancada estadual, através da
ação do Deputado Aécio Neves, está pressionando. Os Deputados Estaduais
do PSDB de todo o Brasil estarão reunidos, no dia 18, em Brasília, em
audiência com o Presidente da República, oportunidade em que
reafirmaremos a importância de o programa ser imediatamente
implementado. Será uma ação não para incluir, mas para aprovar e
implementar o programa, uma vez que a realidade é muito dura, a miséria,
muito grande, e as pessoas estão sofrendo, porque o Estado mostra-se
incapaz de resolver os problemas, agindo, às vezes, com insensibilidade.

O caso de Minas Gerais é pior, pois estamos sem governo e à deriva, uma
vez que o Governador, desde que se tornou candidato a Presidente,
esqueceu-se de seu dever de governar Minas, pensando apenas em sua
campanha eleitoral pelo Brasil afora. Dai, talvez, a necessidade de se
começar a implementação do programa por nosso Estado, uma vez que
estamos acéfalos.

A outra questão refere-se ao Senado. Já começamos a ouvir, pela
imprensa, que há alguns dizendo que é apenas um mal menor, porque foi
apenas um problema ético. Ora, não é apenas um problema ético, mas um
grave problema ético. E a sociedade está a exigir uma posição firme dos
Senadores.

Agora, não é um mal nem menor nem maior que o da Presidência do
Senado, o da SUDAM, o da SUDENE, enfim, que todos os outros problemas
do País. O Senado deve dar o exemplo, que deve ser seguido pela Câmara
dos Deputados, pelas Assembléias Legislativas e pelas Câmaras Municipais,
que devem começar a purificar a política, pois o povo já não mais suporta
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tanta corrupção, irresponsabilidade e tantos desmandos dos homens
públicos do País.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio Cunha,
em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência
defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 15 minutos. Com a
palavra, o Deputado Márcio Cunha.

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Deputados,
imprensa e convidados, ontem, Deputados Federais e muitos de nós,
liderados pelo Presidente, Deputado Antônio Júlio, estivemos na cidade de
São José da Barra, às margens da represa de Furnas. Nessa oportunidade,
nós e mais de dez mil pessoas tivemos condições de nos posicionar
claramente, em um ato cívico e histórico, em nome das mais caras tradições
de Minas e do Brasil, inspirados pelo dia 1 0 de maio. Em uníssono, fizemos
um coro contra a privatização de Furnas. Essa questão está na ordem do dia
de todos os parlamentos do Brasil, pois está em jogo não apenas a
possibilidade da privatização de uma empresa que é o orgulho de Minas e do
Brasil, mas também, de forma equivocada, uma estratégia do Governo
Federal para vender as nossas empresas, fazendo valer os ditames de um
organismo internacional, o FMI.

Lá estivemos para, mais uma vez, deixar clara a posição desta Casa, que é
quase unânime, representando a coletividade mineira contra a privatização
de Fumas.

Aproveito a oportunidade para parabenizar toda a diretoria e o como
técnico da CEMIG, que, desde o ano passado, vem mobilizando o seu
pessoal técnico na montagem de planos emergenciais para o uso da energia.
A estatal mineira de eletricidade gera mais de 5.000.000MW, atendendo mais
de 5 milhões de residências e milhares de indústrias e empresas comerciais
e de serviços em quase 800 municípios do Estado.

A CEMIG é a prova cabal de que uma empresa pública bem administrada é
eficiente, moderna e lucrativa, sem perder de vista a atenção social que a
população carente busca do Estado. O Governo Federal já tem pronto o seu
plano nacional de racionamento, com rígidas normas de combate ao
desperdício de energia elétrica. A nova estratégia do Governo com relação à
questão energética vem, mais uma vez, punir o consumidor residencial.
Depois de aumentos que totalizam, de 1994 até abril de 2001, 800%, o
Governo pensa em aplicar uma sobretaxa punitiva para "reduzira' e controlar o
consumo de energia. Essa sobretaxa poderá chegar a até 15 vezes o valor
da conta. O inverso da moeda seria o ideal. O Governo deveria premiar, com
um abatimento na conta de energia, quem reduzisse o consumo residencial.
Desta tribuna, em nome dos meus pares, proponho o inverso, ou seja,
privilegiar os consumidores que conseguirem reduzir o consumo energético.
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Essa é mais uma prova da incompetência administrativa das autoridades

federais, que, mesmo tendo todas as informações, deixaram o sistema
energético brasileiro estagnar-se. Essa ineficiência pode deixar milhares de
municípios, em vários Estados brasileiros, sem energia elétrica, gerando
desconforto, insegurança e causando prejuízos econômicos.

O objetivo do Governo Federal é economizar quinze por cento do consumo
e aumentar em dez por cento a oferta de energia no Pais. Mas todos
sabemos que a modernidade preconizada pela Governo Federal foi
convencer os estados federados a vender suas hidrelétricas e os sistemas de
transmissão e distribuição de energia.

Vejam, Srs. Deputados, que grande equivoco comete Governo Federal. O
Governo Federal acredita que privatizar Furnas seja a solução do nosso
problema energético.

Além do mais, Sras. e Srs. Deputados, sempre é bom lembrar a atual
situação da Califórnia. Quero mostrar como o Governo Federal não busca
exemplos em outros países para ver que se encontra, mais uma vez, na
contra mão da história. No Estado mais rico dos Estados Unidos, o sistema
energético foi totalmente entregue aos cuidados de empresas privadas, que
não mais investiram no setor. Hoje o califomiano está sendo obrigado a
estocar velas e até lenha, devido aos constantes apagões_em suas cidades.
Nos últimos tempos, o Senado norte-americano foi obrigado a aprovar um
empréstimo de urgência, de US$400.000.000,00, para quê o governo da
Califórnia comprasse energia de outros fornecedores e a repassasse à
indústria, certamente a preços mais baixos. Não é isto o que queremos para
Minas. Não queremos o Estado onipresente, mas certos setores estratégicos
têm que continuar sob controle governamental. Somente assim pode-se
evitar um abuso que ponha em risco a integridade dos cidadãos.

Certamente a Cemig, por seguir normas federais da Agência Nacional de
Energia Elétrica, a ANEEL, terá de participar do racionamento, mas
esperamos que as residências sejam poupadas dele. A população de Minas
não é culpada pela falta de planejamento energético da área federal. Somos
o Estado que mais investe nesta questão, tendo, atualmente, quatro usinas
em fase de construção. E, recentemente, o Sr. Governador, na cidade de
Araçuaí, lançava a Usina de lrapé.

Sr. Presidente, informamos-lhe que estamos encaminhando um ofício ao
Governador, solicitando-lhe que oriente a direção e o corpo técnico da
CEMIG para que trabalhem diuturnamente buscando soluções que protejam
os cidadãos mineiros, em sua esmagadora maioria, em dia com suas
obrigações perante a empresa, apesar dos constantes aumentos impostos
pela ANEEL.

0 Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Cumprimento V. Exa. por trazer,
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mais uma vez, a esta tribuna, assunto da maior gravidade, que preocupa a
todos: a questão energética do Brasil. Como o senhor bem disse, as medidas
já anunciadas visam evitar o consumo, mas trazem uma carga muito grande
para o já sofrido consumidor.

Hoje, à tarde, tive a oportunidade de ocupar esta tribuna para trazer urna
proposta objetiva, de isentar de ICMS a produção das lâmpadas
fluorescentes. O uso dessas lâmpadas gera uma redução de cerca de 80%
no consumo de energia, medida que muito contribuiria para aliviar o grave
problema que ora vivemos. Hoje, foi divulgada uma matéria, na "Folha de S.
Paulo", abordando a questão do racionamento. Todas as medidas já
anunciadas prejudicam o consumidor. Aqui darei dois exemplos. Haverá o
racionamento a partir do mês de junho, através da utilização de cotas. Trata-
se do caso daquelas empresas cujo consumo de um ano atrás seria
levantado, quando se aplicaria um redutor nessa cota, verificada mês a mês,
sendo que a tarifa do consumo excedente poderia ser 15 vezes maior que o
valor da tarifa-base.

Com relação ao mercado de capitais e energia observamos aumento da
ordem de 80% nos custos das tarifas pagas pelo consumidor.

Portanto, são medidas que vêm prejudicando o consumidor. Temos, como
muito bem disse V. Exa., de convocar a CEMIG, com sua experiência,
empresa que é motivo de orgulho de todos os mineiros, para propor medidas
que visem ao racionamento da energia, sobretudo sem prejudicar o nosso já
sofrido consumidor.

Meus parabéns a V. Exa. por trazer esse assunto à tribuna, o qual hoje
preocupa a todos nós, brasileiros. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Cunha - Muito obrigado, Deputado Fábio Avelar. Estou
tratando de marcar audiência com o Presidente da CEMIG, exatamente para
levar a ele essa preocupação. O Governo Federal, mais uma vez, quer
prejudicar o já prejudicado consumidor. Como foi dito, nos últimos tempos
houve aumento de cerca de 800% nas contas de energia.

O Governo deveria incentivar aqueles consumidores que, com sacrifício,
conseguissem reduzir o consumo energético. Dessa forma o Governo estaria
prestando um serviço a esta Nação, investindo na questão cultural e
educacional dessa matéria.

Sabemos que, por falta de educação e cultura, muitas vezes há um
desperdício generalizado por parte dos consumidores brasileiros. Falta um
programa educacional que possa colocar o consumidor mais atento a essa
questão. Portanto, o Governo deveria investir nesse aspecto, e não prejudicar
mais o consumidor.

Dessa forma, devemos nos unir. A CEMIG tem experiência, competência,
para nos liderar nesse aspecto e não permitir que o Governo Federal tome
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medidas sem colocar o dedo na grande ferida, sem ir ao âmago da
questão, que é a falta de investimento ao longo dos anos.

Dei o exemplo da Califórnia. Mais uma vez o Governo Federal está na
contra-mão da história. Portanto, esta Casa tem a obrigação de reagir e não
permitir que, mais uma vez, o Governo Federal queira privatizar FURNAS.

Concedo aparte ao Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Deputado Márcio Cunha, quero

reforçar e elogiar a intervenção de V. Exa. Deixo bem claro que essa
Assembléia Legislativa está unida a Minas Gerais e particularmente aos
municípios junto à barragem de FURNAS, na luta contra a privatização. Isso
se manifestou claramente ontem, naquele ato dos trabalhadores. E no dia 7,
a partir das 8h30min, teremos nesta Casa um debate público, transmitido
pela TV; nessa ocasião, toda a sociedade mineira será convocada para
reafirmar essa luta contra esse crime federal. V. Exa. foi muito feliz quando
comparou a situação com a da Califórnia, onde, depois do processo de
privatização consumado, não se construiu nova usina de produção de
energia nas últimas 2 décadas. Estamos vendo ai a crise.

Acho importante essa intervenção e é mais importante ainda registrar que
esta Assembléia Legislativa será uma trincheira firme e decidida na luta
contra a privatização e na defesa das águas de Minas Gerais.

Quero elogiar aqui a Câmara Municipal de Passos, por estar conseguindo
articular esse ato na região, na semana que vem, com destaque da
Comissão de Educação dessa Casa, tendo à frente o Vereador Áureo, do PT,
e vários outros.

Isso mostra que o Legislativo Municipal pode e deve pensar grande. Pode
agir pensando globalmente. Acho que essa lição da Câmara de Furnas tem
que ser reforçada e servir de exemplo para outros Legislativos Municipais.

O Deputado Márcio Cunha - Obrigado, ilustre Deputado Durval Angelo.
Para terminar, gostaria de ratificar que esta Casa tem que se posicionar de
forma extremamente clara diante da questão, como tenho visto acontecer na
Frente Parlamentar Deputado Jorge Hannas, observando as atitudes de
todos os Deputados, que estão se colocando contra a privatização de Furnas,
discutindo a questão com grandeza e maturidade e mostrando que os
caminhos são outros.

Com relação ao programa de racionamento que o Governo vai lançar
amanhã, temos esta crítica contundente a fazer: o Governo Federal não
deveria prejudicar o já prejudicado consumidor. Deveria, sim, sensibilizar os
consumidores, que, tenho certeza, compreenderão a dificuldade do momento
e se esforçarão para haver consumo menor de energia. Obrigado.

21 Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V Fase, a Presidência
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passa à r Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta. Tendo em vista a importância da matéria constante na
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para a verificação de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Não há

quórum para votação, mas o há para a discussão da matéria constante S na
pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto

Total à Proposição de Lei n° 14.661, que dispõe sobre a estruturação e a
organização de sistema de referência hospitalar. A Comissão Especial
perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado
José Henrique opinou pela manutenção do veto. Com  a palavra, para discutir
o veto, o Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, presentes nas
galerias, ocupo esta tribuna para discutir o veto do Sr. Governador à
Proposição de Lei n° 14.461, que dispõe sobre a estruturação e a
organização do sistema de referência hospitalar. Esse projeto, de autoria do
Deputado Hely Tarqüínio, merece consideração especial com relação ao
veto. Como primeira pessoa a ocupar esta tribuna, farei a leitura das razões
do veto. (- Lê:)

- As razões do veto lidas pelo Deputado Paulo Piau foram publicadas na
edição do dia 61112001.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, já que estamos diante de um
assunto importante para ser discutido, gostaríamos que este Plenário tivesse
número de Deputados suficiente para derrubar ou manter o veto. Por essa
razão, peço a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião.

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

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Responderam à chamada 23

Deputados. Não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de
amanhã, dia 3, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a
reunião ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
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ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.451/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.45112001, do Deputado Cristiano Canêdo, visa a
declarar de utilidade pública a Casa de Caridade Fé, Merecimento e União
dos Orixás, com sede no Município de Muriaé.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Casa de Caridade Fé, Merecimento e União dos Orixás é entidade civil

sem fins lucrativos, que tem como finalidade estatutária prestar assistência
social e apoio espiritual a todas as pessoas que a ela recorrerem.

Por oferecer serviços de grande importância à comunidade de Muriaé,
desde a sua fundação em 1984, o que denota a natureza solidária de suas
ações, nada mais justo seja ela declarada de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.45112001,

na forma original.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 5212001

Comissão Especial
Relatório

De autoria de mais de um terço dos membros desta Assembléia e tendo
como primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 5212001 tem como objetivo acrescentar parágrafo
ao art. 99, acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado pela Emenda à Constituição n° 39199.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 171312001, vem a proposição a esta
Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 201, c/c o art.
111, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de emenda à Constituição objeto deste parecer acrescenta

parágrafo ao art. 99, incluído no Ato das Disposições Constitucionais
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Transitórias da Constituição do Estado pela Emenda à Constituição no
39199, objetivando propiciar aos militares que estavam na condição de praças
especiais a oportunidade de fazer opção pela Polícia Militar ou pelo Corpo de
Bombeiros Militar.

Essa oportunidade já havia sido dada ao integrante da corporação lotado
em unidade da Polícia Militar na data de publicação da Emenda n°99, a qual,
entretanto, não a estendeu aos praças especiais, ou seja, àqueles que, à
época, estavam fazendo o curso de formação de oficiais. A norma, ao omitir
esses últimos, vinha sendo fonte de injustiça, visto que uma interpretação por
demais restritiva do texto constitucional negava-lhes o direito de optar.

O art. 50 da Constituição da República consagrou, de forma definitiva, o
princípio da igualdade de todos perante a lei, fulminando com o vicio de
inconstitucionalidade qualquer veleidade de instituir privilégio ou
discriminação. Por isso mesmo, o legislador estadual tem o dever de
aprimorar a Lei Maior do Estado, utilizando a competência que ela lhe
confere no inciso 1 do art. 64, de forma que não permaneçam dúvidas e seja
banida qualquer leitura do dispositivo emendado que possa dar origem a
atitudes discriminatórias.

Visando a tornar mais remota ainda essa última possibilidade,
apresentamos a Emenda n° 1, com o objetivo de aumentar a clareza do texto.

Ao estudar mais detidamente o inciso 1 do art. 99 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, constatamos que ele, também, pode dar origem
a equívocos e injustiças: o dispositivo prevê a necessidade de certificado de
conclusão do Curso de Bombeiro para Oficial como condição para que o
oficial superior ou intermediário faça opção pelo Corpo de Bombeiros Militar,
omitindo menção ao oficial subalterno, o que poderia ensejar o entendimento
de que esse último não teria a faculdade de optar. Por essa razão,
apresentamos as Emendas n os 2 e 3, com a finalidade de sanar o problema.

A nova redação dada pela Emenda n° 1 ao art. 1 0 da proposta de emenda
constitucional em exame tomou dispensável a produção de efeitos retroativos
prevista no art. 2 0 . Esse foi o motivo da Emenda n° 4.

As Emendas nos 5 a 8 visam a adaptar a Constituição do Estado às novas
situações criadas pela Emenda à . Constituição n° 39199 1 no que se refere a
atuação e prerrogativas do Corpo de Bombeiros Militar.

Conclusão
Dadas essasrazões, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n°52/2001 com as Emendas n os 1 a 8, a seguir apresentadas.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - O art. 99 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica

acrescido dos seguintes parágrafos:
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'Art. 99 -.
§ 1 1 - O militar que estava na condição de praça especial em 2 de junho de

1999 e que tenha concluído o curso de formação de oficiais fará, no prazo de
trinta dias contados da publicação desta emenda, opção irretratável pela
Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros Militar, com efeitos retroativos á
data da conclusão do curso.

§ 20 - O militar que estava na condição de praça especial em 2 de junho de
1999 e não tenha concluído o curso de formação de oficiais fará, no prazo de
trinta dias contados da conclusão do curso, opção irretratável pela Polícia
Militar ou pelo Corpo de Bombeiros Militar'."

EMENDA N°2
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - Fica acrescentada, ao final do inciso 1 do art. 99 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias, a expressão ou subalterno'.'
EMENDA N°3

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - O oficial subalterno terá o prazo de trinta dias, a contar da

publicação desta emenda, para fazer a opção de que trata o inciso 1 do art.
99 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.».

EMENDA N°4
Suprima-se do art. 2 0 da proposta de emenda a expressão "produzindo

efeitos a partir de 2 de junho de 1999.".
EMENDA N°5

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - O art. 110 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
'Art. 110 - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em

todo o território do Estado, compõe-se de Juizes oficiais da ativa, do mais
alto posto da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e de Juízes
civis, em número ímpar, fixado na lei de organização e divisão judiciárias,
excedendo o número de Juizes oficiais ao de Juizes civis em uma unidade.'.".

EMENDA N°6
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - O art. 134 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte

inciso X:
'Art. 134- ..........................................................................
X - do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar'.".

EMENDA N°7
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - O art. 135 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
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Art. 135 - A lei disporá sobre a criação e a organização de serviços
autônomos de assistência psicossocial e jurídica, a cargo de profissionais
com exercício de suas atividades junto das unidades policiais e de bombeiro
militar.'.".

EMENDA N°8
Acrescente-se, onda convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - O § 40 do art. 183 da Constituição do Estado passa a vigorar com

a seguinte redação:
'Art. 183- ........................................................................................
§ 41 - A Policia Militar poderá, por solicitação do município, incumbir-se da

orientação à guarda municipal e de seu treinamento; e o Corpo de Bombeiros
Militar, da orientação dos corpos de voluntários para o combate a incêndio e
socorro em caso de calamidade e de seu treinamento.'.".

Sala das Comissões, 2 de maio de 2001.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Durval Angelo - Cabo Morais.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 21512001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Marlei de Moura,

ocorrido em 241412001, em Bambui. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Sávia Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Djalma

Marçal Rezende, ocorrido em 221412001, em Pará de Minas. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Rubens
Monteiro de Barros, ocorrido em 181412001, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. José Vieira e
Silva, ocorrido em 261412001, em Monte Belo. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Presidente da UNIMED pelo Programa de

Fidelidade Palácio das Artes (Requerimento n° 2.09012001, da Deputada
Elbe Brandão);

de congratulações com o Presidente do Banco Bom Sucesso por sua
participação no convênio firmado entre a UNIMED e o Palácio das Artes
(Requerimento n°2.091/2001, da Deputada Elbe Brandão);

de repúdio ao Secretário da Segurança Pública pela possível transferência
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE MAIO DE 2001

ATAS

ATA DA 238a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 31512001
Presidência do Deputado Olinto Godinho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofícios e telegrama - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n° 1.52212001 - Requerimentos
n°s 2.172 a 2.18412001 - Requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira
Júnior e outros, Márcio Kangussue Dalmo Ribeiro Silva (3) - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Educação e dos Deputados Sebastião
Navarro Vieira e Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Antônio Carlos Andrada, Doutor Viana, João Leite, Marcelo Gonçalves,
Miguel Martini e Márcio Cunha - Y Parte (Ordem do Dia): ? Fase: Abertura
de Inscrições - Discursos dos Deputados João Leite, Sávio Souza Cruz e
Miguel Martini - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Indicação da Profa. Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira
para Integrar o Conselho Estadual de Educação - Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 5412001 -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular do IGAM
- Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira Júnior e
outros e Dalmo Ribeiro Silva (3); deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Márcio Kangussu; aprovação - 2a Fase: Palavras
do Sr. Presidente - Chamada para verificação de quórum; existência de
quórum para discussão - Discussão de Proposições: Discussão, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.655; emissão de parecer
pelo relator; discurso da Deputada Elbe Brandão - Questão de ordem -
Chamada para verificação de quórum; inexistência de número regimental
para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio

- Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Andrada - António Genaro - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - irani Barbosa - João Leite - João Paulo -



84
João Pinto Ribeiro - 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 Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George -
Paulo Pettersen - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sâvio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - As 114h115min, 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
? Fase (Expediente)

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Doutor Viana, 10-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:	

OFÍCIOS
Da Sra. Maria do Rosário Caiafa Farias, Ouvidora da Polícia do Estado,

comunicando, em atenção ao Requerimento n°2.049/2001, da Comissão de
Direitos Humanos, que a documentação enviada foi encaminhada à
Superintendência de Organização Penitenciária.

Do Sr. Mário Baptista de Oliveira, Superintendente da 4 8 Superintendência
de Polícia Rodoviária Federal - Minas Gerais, enviando, em atenção a
requerimento da Comissão de Transporte, encaminhado pelo Oficio n°
522120011DLE, cópia de resolução que fixa os requisitos de segurança para
circulação de veículos que transportem produtos siderúrgicos.

Do Sindicato dos Servidores da Justiça de 1 1 Instância do Estado de Minas
Gerais - SERJUSMIG - e do Sr. Valmir José Costa Diniz, Delegado Sindical
desse Sindicato em Pará de Minas, manifestando-se pela derrubada do veto
à Proposição de Lei Complementar n° 66, de 2000, que contém a
organização e a divisão judiciárias do Estado. (- Anexe-se à Proposição de
Lei Complementar n°66.)

TELEGRAMA
Do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira, Prefeito Municipal de

Conceição do Mato Dentro, justificando sua ausência a reunião da Comissão
de Meio Ambiente. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

2° Fase (Grande Expediente)
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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° 1.52212001
Acrescenta dispositivo à Lei n° 9.944, de 4 de setembro de 1989, que

alterou artigos das Leis n°5 9.758, de 10 de fevereiro de 1989, e 6.763, de 26
de dezembro de 1975.

Art. 1°- Fica acrescentado ao art. 4 0 da Lei n° 9.944 de 4 de setembro de
1989, o seguinte inciso VIII:

"Art. 4° . .......................................................
VIII - as operações para aquisição de lâmpadas fluorescentes compactas

LFCs -, na forma, no prazo, nas condições e na disciplina de controle
estabelecidos em regulamento.".

Art. 20 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução do
disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Fábio Avelar
Justificação: O que se busca com esta medida legislativa é beneficiar

milhares de famílias em todo o Estado, quando da aquisição de lâmpadas
fluorescentes. Como já é do conhecimento público, as mencionadas
lâmpadas proporcionam uma economia da ordem de 80% em relação às
lâmpadas incandescentes.

Estamos acompanhando o noticiário veiculado por toda a imprensa,
segundo o qual a cada dia que passa está mais próximo o racionamento de
energia elétrica no País e especificamente em Minas Gerais. Cogita-se,
inclusive, do estabelecimento de cotas de consumo para as residências e
indústrias.

Com a isenção do ICMS na aquisição dessas lâmpadas, com certeza o
preço final ao consumidor terá uma grande redução, o que incentivará
inúmeras famílias a substituir as atuais lâmpadas.

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - baixou a Resolução n°
153, de 181412001, que obriga todas as empresas concessionárias de energia
elétrica a aplicarem 0,5% de sua receita operacional do ano anterior na
aquisição de lâmpadas fluorescentes para substituir as usadas na iluminação
pública.

A CEMIG, empresa orgulho de todos os mineiros, por meio de seu
programa de combate ao desperdício de energia elétrica, já distribuiu, no ano
de 1999, 40 mil lâmpadas fluorescentes às famílias de baixa renda, e estava
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prevista, para 2000, a distribuição de 100 mil lâmpadas, que, apesar de já
terem sido adquiridas da empresa alemã Oshan, não foram distribuídas até a
presente data, encontrando- se armazenadas em galpões alugados pela
CEMIG.

A título de esclarecimento, a operacionalização do projeto de substituição
de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas - LFCs -
tem por objetivo reduzir o consumo de energia elétrica (kWh) e a demanda
(k no horário de ponta do sistema elétrico, beneficiando aproximadamente
100 mil unidades consumidoras residenciais de baixa renda com um
consumo de até 100 kWh por mês, unidades essas espalhadas por toda a
área de concessão da CEMIO. A distribuição dessas lâmpadas se dará por
meio da doação, por parte da CEMIG, de duas lâmpadas fluorescentes
compactas de 15W para cada unidade consumidora residencial de baixa
renda, em troca de duas lâmpadas incandescentes de 60W.

Com tais esclarecimentos, espero seja acolhida a presente proposta
legislativa, de modo a atingir o almejado interesse público.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.17212001, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja formulado

apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à recuperação da estrada que
liga os Municípios de Jacinto e Santo Antônio do Jacinto. (- À Comissão de
Transporte.)

N° 2.17312001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Marcos
Dias, Presidente da Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre,
pelo transcurso do 790 aniversário dessa organização. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 2.17412001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o radialista
Cláudio Lopes e sua equipe de jornalismo pelo transcurso do décimo
aniversário de criação do Programa Informativo Difusora. (- À Comissão de
Transporte.)

N°2.175/2001, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Educação com vistas ao cumprimento do disposto na
Resolução n° 6199 da Secretaria de Administração, no tocante às férias-
prêmio dos Inspetores Escolares.

N° 2.17612001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Comandante Militar da PMMG o pedido do Presidente da
Câmara Municipal de Pedralva, de apuração das circunstâncias do
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falecimento do Sr. José Divino Marciano.
N° 2.17712001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

formulado apelo ao Superintendente do INCRA-MG com vistas a que sejam
validados os contratos de assentamentos de três famílias na Fazenda Olhos
d'Água, no Município de Sacramento. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 2.17812001, da Comissão de Direitos Humanos 1 solicitando seja
encaminhado ao Secretário da Justiça pedido apresentado a esta Casa pelo
detento Josivaldo Pinheiro da Silva, que está preso na cadeia pública de
Porteirinha.

N° 2.17912001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Policia denúncia apresentada a esta Casa pelo
Presidente da Câmara Municipal de Coronel Murta.

N° 2.18012001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Polícia denúncia apresentada a esta Casa pelo
Vereador José Marcos Bustamante Miguel, Presidente da Câmara Municipal
de Pedralva.

N° 2.18112001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Justiça com vistas a que o Sr. José Antônio
Silva seja incluído no Programa de Proteção às Testemunhas.

N° 2.18212001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à apuração de
denúncias de torturas que teriam sido cometidas por Policial Militar,
apresentadas ao Presidente da Câmara Municipal de Coronel Murta.

N° 2.18312001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas á apuração
de denúncia de abuso de poder, que teria sido praticado contra o advogado
Francisco Diniz Martins na Delegacia de Policia do Município de Sete
Lagoas.

N° 2.18412001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado à Secretaria da Justiça, para providências cabíveis, o pedido
de progressão no regime penitenciário imposto ao detento Antônio Marciano
de Araújo, que se encontra na cadeia pública do Município de Itabira.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Deputados Alencar da Silveira Júnior e outros, Márcio Kangussu e Dalmo
Ribeiro Silva (3).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Educação e dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Maria Olívia.
Oradores Inscritos

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada.
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O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, saúdo os inventores que se encontram
no nosso saguão, fazendo uma exposição interessantíssima. A Cooperativa
de Trabalho dos Intelectuais e Inventores do Brasil, por meio de seu
Presidente, Edimar Dutra, tem feito grande esforço para divulgar o magnífico
trabalho que revela o potencial dos inventores mineiros. Trazem, com suas
invenções, estudos e novidades, que representam uma grande contribuição
para Minas Gerais. Parabenizo-os em meu nome e no dos demais
parlamentares.

Sr. Presidente, faço um apelo à Mesa para que, na próxima reunião,
delibere com relação a um requerimento que encaminhamos, referente a
denúncias de irregularidades na licitação realizada pela CEMIG, que
contratou o escritório do Dr. Sacha Calmon, e culminou com a demissão da
Procuradora Misabel Derzi. Apresentamos requerimento para que a CEMIG
encaminhasse a esta Casa todo o processo licitatório. Até agora, a Mesa não
deu provimento ao pedido, sendo que nada sabemos sobre a documentação.

Não é possível que um fato dessa gravidade, que acabou por provocar, por
parte do Governador, a suspensão do contrato e a demissão da Procuradora
do Estado, em que o próprio Ministério Público assumiu a investigação, não
mereça a devida atenção desta Casa. É preciso que a Assembléia verifique
essa documentação para que possa se pronunciar oficialmente e participar
das investigações, já que se trata de recursos da ordem de
R$500.000.000,00.

É preciso analisar o assunto, porque, logo após a suspensão do contrato, o
próprio Governador determinou que a CEMIG fizesse o serviço não com
escritórios particulares, mas com seus próprios advogados. Se a CEMIG
tinha advogados para fazer o serviço, por que a licitação e o contrato? Muitas
questões pairam no ar, e não podemos deixar o assunto morrer. É preciso
apurar as irregularidades, inclusive para isentar aqueles que foram vitimas de
suspeição.

Na análise do processo, alguns virão á tona, e outros poderão ser
isentados. È preciso que a Mesa acelere a questão do requerimento, a fim de
que o Plenário delibere para que a CEMIG encaminhe a documentação. E
estranho o fato de a CEMIG, órgão diretamente ligado ao Governador, que
apóia todas as CPls, não haver mandado, por conta própria, a documentação
a esta Casa. Fala-se uma coisa, mas a prática é outra.

Faço este apelo para agilizar a tramitação desse pedido de informações
para que a CEMIG encaminhe, o mais rápido possível, a documentação
relativa à contratação do escritório para a recuperação de créditos tributários
da companhia.

0 outro assunto diz respeito aos Juízes de Paz.
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A Assembléia do Estado votou a Lei n° 13.454, de 121112000, há mais de

um ano, em obediência às disposições do art. 98, inciso II, da Constituição da
República, e art. 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
mesma Cada, que organiza a Justiça de Paz em nosso Estado, observando,
ainda, o que prevê a Constituição mineira.

Atendendo a reivindicação dos Juizes de Paz, a Casa votou a lei
regulamentando toda a matéria, inclusive disciplinando a eleição do Juiz de
Paz. Foi estabelecida, no corpo do projeto aprovado e sancionado, uma
tabela modesta de vencimentos, porque sabemos que a situação financeira
do Estado é difícil. Pela tabela aprovada, um Juiz de Paz, no menor nível,
receberia R$263,00 e, em maior nível, dependendo, obviamente, da
entrância em que estivesse atuando, iria receber até R$800,00.

A Casa votou essa lei há mais de um ano e meio, e, depois, quando a
Assembléia aprovou a lei de organização do Judiciário, em um capitulo
especifico, foram repetidos e garantidos esses direitos. Acontece que, há
quase um ano e meio, esses Juizes de Paz, em sua grande maioria pessoas
idosas, estão batendo ás portas do Tribunal de Justiça, pedindo que se
cumpra a lei, passem a receber o que a lei determina; ninguém contestou, e,
o que é mais grave, ninguém vetou. O projeto foi sancionado, virou lei,
ninguém questionou judicialmente nenhum artigo, mas, simplesmente, não se
cumpre a lei. E esses homens idosos, que deram toda a vida a essa função,
não conseguem ser enquadrados no que prevê a lei para receber seus
vencimentos.

Diz o art. 27 dessa lei: "Até a posse dos titulares eleitos" - porque, segundo
a lei, haverá eleição - "serão mantidos os Juizes de Paz e seus suplentes em
exercício na data de publicação dessa lei, com as competências nela
previstas e com a remuneração constante de seu anexo", que é essa tabela a
que me referi.

Quero me dirigir ao Tribunal de Justiça, fazendo um apelo para que veja,
com carinho, a situação dos Juizes de Paz e encontre uma solução para
esse problema. Não é possível que esses senhores, já de idade avançada,
depois de servirem com boa-vontade, boa-fé, desprendimento, com sacrifício
até, porque não ganham nada, agora que a lei, depois de muito tempo,
assegura-lhes algum direito, o Tribunal não tenha atenção especial para com
eles, não encontre uma forma de atendê-los, antes que seja tarde demais. (-
Manifestação das galerias.)

Sr. Presidente, gostaria de me referir, se V. Exa. me dá licença, às galerias.
Nosso voto é inteiramente favorável à posição da UEMG. Nosso partido, o
PSDB, está ao lado do Deputado Paulo Piau nessa luta; tenho certeza de
que nosso voto será favorável à reivindicação dos alunos da UEMG.

Acontece que a Assembléia tem um Regimento, e esta fase da reunião é
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dos oradores, não é de votação. Só na fase seguinte é que haverá
votação. Não há como queimar essa etapa, pela questão regimental. Estejam
certos de que, no momento exato, estaremos apoiando a posição dos
senhores.

Da mesma forma que a LJEMG comparece aqui, reivindicando seus
direitos, dezenas, centenas de Juizes de Paz, idosos, que, muitas vezes, não
têm condições de vir aqui, estão também a exigir e a pedir de nós a mesma
luta e empenho que estamos tendo para com os senhores. Estamos aqui
para defender aqueles que, muitas vezes, não têm condições de estar
presentes.

Peço a compreensão dos senhores, porque temos de ter sensibilidade,
abrir a mente e usar a voz para defender todos aqueles que precisam de
ajuda em todos os rincões do Estado.

Sr. Presidente, quero me referir também a outra questão importante: muitos
municípios mineiros conveniados com o IPSEMG se encontram numa
situação emergencial, pois, há mais de 30 anos, recolhem contribuições de
patrões e de servidores e estão ameaçados de ser considerados
inadimplentes com as obrigações previdenciárias, porque a Lei Federal n°
9.717, de 1998, e a Emenda Constitucional n° 20198, num entendimento
leonino do INSS, proíbem os sistemas conveniados. Se isto ocorrer, será a
falência múltipla dos municípios.

Nesse sentido, vimos propor uma audiência pública ou um fórum de
debates para que esta Casa patrocine a causa, determinando, de imediato, a
regularização do sistema com o IPSEMG, o qual passará a responder pelos
benefícios das aposentadorias dos servidores municipais, aumentando-se, se
for o caso, o percentual das contribuições patronais, atualmente 4% da
remuneração dos segurados, com ação simultânea para neutralização da
aplicação da lei federal. É preciso que a Assembléia encontre uma forma de
salvar os municípios, que estão sendo estrangulados por causa dessa
questão.

Por fim, gostaríamos de dar ciência à Casa de que estamos encaminhando
um requerimento pedindo a instalação de uma Comissão Especial para dar
seqüência aos desdobramentos da lei que foi votada no final do ano passado,
de autoria do Deputado Alberto Bejani, que se refere à Lei Robin Hood, à
distribuição do ICMS aos municípios mineiros. Foi aprovada uma lei e
prorrogada por um ano. Assim, é preciso que a Assembléia comece a estudar
com detalhes essa questão, para que, no final deste ano, não cheguemos ao
ponto a que chegamos, no final do ano passado, em que, na correria, no
afogadilho, tivemos que arranjar uma saída emergencial para o caso. Existem
vários detalhes, várias questões para serem discutidas, e o momento é
agora. Estamos no primeiro semestre e precisamos discutir com os Prefeitos
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que tomaram posse essa questão da receita dos municípios referente ao
ICMS.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Agradeço o aparte, Deputado
Antônio Carlos Andrada.

Com relação às suas considerações referentes ao IPSEMG, gostaria de
dizer que já está sendo elaborado um projeto pelo Instituto, que vem corrigir
exatamente essa distorção. O IPSEMG já entrou na Justiça Federal, há muito
tempo, com ação contra a Emenda n° 20, do INSS. Foi dado parecer
favorável, e o IPSEMG está elaborando esse projeto para enviá-lo a esta
Casa, para que o IPSEMG possa recolher com 4% a mais, em vez de 12%
ou 16%, como faz o INSS. Isso significa que, com um percentual bem menor,
o IPSEMG vai cobrir a aposentadoria de todos os funcionários do Estado,
inclusive corrigir uma injustiça que existe com relação àqueles que são
contratados e não têm direitos, quando vencem seus contratos.

Faço essa observação por causa da preocupação correta e justa que V.
Exa. manifestou desta tribuna.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço o aparte de V. Exa., como
sempre com bom-senso e discernimento, trazendo grande contribuição para
esse debate que aflige os municípios mineiros. E preciso ter um ponto de
partida e um de chegada, para que os municípios possam pautar suas vidas
orçamentárias e financeiras diante de um problema tão grave como esse, que
é o problema previdenciário.

Quero aqui, Sr. Presidente, encerrando minhas palavras, dirigir-me, mais
uma vez, às galerias. Estejam certos de que a Assembléia vai fazer a sua
parte. Derrotaremos o veto do Sr. Governador, e a UEMG vai começar a
enfrentar uma vida nova em favor dos professores e dos alunos. Tenham a
certeza de que estaremos firmes para dar o voto decisivo, se for o caso, para
que a vitória da UEMG comece a se transformar em realidade e deixe de ser
apenas um discurso, uma promessa, que já dura dois anos, desde a posse
do atual Governador. Muito obrigado-

*- Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, funcionários desta Casa, um dos assuntos que me traz à tribuna
é parabenizar uma instituição que, há 60 anos - completando suas bodas de
diamante - I divulga o Município de Curvelo, a nossa região, o nosso Estado e
até mesmo o nosso Pais. Refiro-me à Associação Mineira dos Criadores de
Zebu - AMCZ -, que realizará entre os dias 13 e 20 deste mês, pela 58 1 vez,
a sua exposição agropecuária e industrial de Curvelo.

Parabenizo a todos que, ao longo desse tempo, construíram o Parque de
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Exposições Getúlio Vargas, fundado em maio de 1941 pelos Drs. Paulo
Salvo, Evaristo Soares de Paula, Viriato Mascarenhas Gonzaga e pela Sra.
Mercedes de Paula Pena. Esse parque de exposições vem sediando a
exposição especializada de cavalo manga-larga marchador e do gado pardo
suíço, tão difundidos em nosso Estado.

No início da minha fala, presto, desta tribuna, a minha homenagem a todos,
principalmente à atual diretoria, na pessoa do ilustre Presidente da AMCZ de
Curvelo, Dr. Wides Rodrigues Silva Júnior. Convido todos os colegas, todos
os que estão nos ouvindo e vendo, para comparecerem ao Município de
Curvelo entre os dias 13 e 20 de maio, quando será realizada a 588
Exposição Agropecuária.

Como segundo assunto, sugiro que todos façam uma grande reflexão
sobre o fato que está ocorrendo, no Senado Federal. No Brasil, ao longo dos
anos - principalmente de República -, temos vivenciado a todo o instante, e já
não é surpresa, denúncias de desvios, de má administração do dinheiro
público. Agora, inicia-se uma acareação em que dois Senadores da
República estão envolvidos.

Anteriormente, houve outras denúncias. Por exemplo, quem não se lembra
dos "anões do orçamento"? Um deles chegou a "ganhar mais de 20 vezes na
Loteria" e, depois que saiu da Câmara dos Deputados, não ganhou mais- E o
PROER? E a questão dos Bancos, que entraram em insolvência, porque
administrações anteriores desviaram os recursos do povo ali depositados? E
os Bancos estaduais que faliram? Alguns foram até privatizados.

Fomos relator da privatização do BEMGE e tivemos a clara evidência de
irregularidades. Entregamos o relatório ao Ministério Público e ao Tribunal de
Contas e até hoje não Uvemos retomo da cobrança dos responsáveis pelos
desvios.

Mais recentemente, tivemos a questão da construção do prédio do Tribunal
Regional do Trabalho de São Paulo, com desvio de quase
R$200.000.000,00, e com o envolvimento de um Senador, Luiz Estêvão, que
foi cassado, e do Juiz Nicolau. Muitas pessoas ficaram muito ricas e não
tiveram os seus bens seqüestrados. Seria necessário seqüestrar os bens das
pessoas toda vez que se confirmasse desvio do dinheiro público para
enriquecimento ilícito de alguém. Não temos visto isso. As pessoas, às
vezes, são afastadas dos seus cargos, mas permanecem com todos os bens
que adquiriram.

Agora, a SUDAM e a SUDENE foram fechadas pelo Governo Federal, mas
não são as entidades as responsáveis pelos desvios, pela má administração;
são os dirigentes, são as diretorias ou grupos que desviaram esse dinheiro
público. Não basta fechar uma entidade e abrir outra. O problema está nos
administradores, nos homens públicos e em muitos políticos. É preciso
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chegar a essas pessoas. Não basta abrir CPI, e não punir os responsáveis.
Temos que denunciar isso. O povo já não agüenta. Para que a acareação
que está acontecendo agora não acabe em "pizza", é preciso que o povo
esteja comprometido e se envolva, como se envolveu no caso Colior, para
que haja o afastamento dos culpados, não só os dois que estão sendo
denunciados, também o Senador Jáder Barbalho, que, se tiver culpa, terá
que pagar.

Queremos, desta tribuna, chamar a atenção de toda a população brasileira
para os fatos que estão ocorrendo no nosso Pais. O Pais tem jeito,
precisamos consertá-lo, precisamos dar condições dignas ao nosso povo,
que só não as tem por causa de tantas irregularidades. Quero pedir a todos
que estão nos ouvindo e vendo que nos ajudem, que mandem telegrama
para os responsáveis - já mandamos para os Senadores de Minas Gerais -,
para que tenham consciência, isenção e dignidade e não cedam a pressões
políticas, nem mesmo do Governo Federal. Vamos apurar corretamente, sem
condenar injustamente, mas buscando a verdade e punindo os culpados para
que o povo volte a acreditar no País, no Estado e nos homens públicos.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Deputado Doutor Viana, sei da
preocupação de V. Exa. com relação ao IPSEMG. No seu pedido da CPI da
Saúde para que se ouvissem os Diretores e o Superintendente do IPSEMG,
entendemos que, com a prorrogação da CPI da Saúde, esse seria um fato a
extrapolar o objeto dessa Comissão.

Quero apresentar um pedido para abertura da CPI do IPSEMG. Já temos a
assinatura de 40 Deputados. Temos denúncias graves como, por exemplo, o
pagamento de uma cintilografia miocardíaca no Biocor feita pelo IPSEMG em
torno de R$12.000,00; ou uma punção subclávia paga ao Hospital São Lucas
de Montes Claros no valor de R$14.000,00; ou um paciente internado,
durante sete dias, que recebeu 641 horas de oxigênio; ou uma paciente
internada que recebeu dez curetagens. E tantas outras denúncias graves que
temos que avaliar.

O Deputado Marcelo Gonçalves esteve e está conosco, tendo, aliás, nos
ajudado a recolher as assinaturas dos Deputados. Já temos 40 assinaturas
para solicitar a abertura dessa CPI, que é da maior urgência. V. Exa. foi um
dos primeiros Deputados que levantou essa questão. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Ilustre Deputado Edson Rezende, já assinamos
o pedido. Aliás, solicitei que houvesse investigação através da CPI da Saúde.
Mas sou favorável á instalação da CPI do IPSEMG. Fui um dos primeiros a
assinar esse pedido, porque acho que devemos apurar em qualquer setor ou
órgão denúncias de prováveis irregularidades. Vamos esclarecer e buscar o
melhor para o IPSEMG, que tem feito um bom trabalho. Se está havendo
alguma mancha, deve ser limpa o mais rápido possível.
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Com relação ao projeto da UEMG, quero informar às. galerias que na

próxima fase dos nossos trabalhos estaremos votando o projeto.
A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre Deputado Doutor

Viana, neste momento quero parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento e
lembrar aos Deputados da Casa o que representa uma CPI. Na Casa,
tivemos uma CPI da Carteira de Habilitação. Na realidade, apurou três únicos
casos e expôs as instituições, Polícia Civil e o DETRAN, em nível nacional, e
trouxe um prejuízo político, administrativo e funcional á Secretaria da
Segurança Pública.

Quero lembrar que a situação foi tão grave que alguns meses após o então
Diretor, Dr. Ronaldo Jaques Carmargos, nosso fraterno amigo, um dos
Delegados mais honrados que a policia já teve, veio a falecer. Acho que o
IPSEMG já está tomando todas as medidas internas pôr via de três ou quatro
auditorias para apurar as irregularidades.

Acho que a Casa deveria ter calma e serenidade nesse processo e esperar
as auditorias que estão em andamento nesse órgão- O IPSEMG tem
Presidente e Superintendentes honrados, que estão prestando um bom
serviço ao Estado. Temos que esperar essas auditorias para não macular um
instituto que é nosso, dos servidores. Às vezes, um ou dois casos acabam
denegrindo todo o órgão. Tenho a certeza que isso não beneficiaria a Casa, o
Instituto nem o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana* - Realmente, o trabalho que o Presidente vem
fazendo com a sua auditoria é dos mais louváveis. Vamos investigar se todas
as informações são verídicas.

São deveres desta Casa a fiscalização e a investigação.
Para concluir, Sr. Presidente, o País talvez comece hoje a mudar a sua

cara, a sua face. Vamos fazer com que, cada vez mais, os homens públicos e
o povo, principalmente, sejam respeitados. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João leite.
O Deputado João Leite* - Agradeço a V. Exa. e ao Deputado Marcelo

Gonçalves.
Como Presidente da CPI que investigou a facilitação na obtenção de

carteiras de habilitação no Estado, gostaria de oferecer a visão correta do
trabalho dessa CPI. Era o Presidente da Comissão; tive como Vice-
Presidente o Deputado Alberto Bejani e corno relator o Deputado Ivo José.
Procuramos realizar um trabalho com muita seriedade. Pudemos concluir, ao
final, que o Estado estava perdendo muitos recursos. Fizemos propostas de
emenda à Constituição e de legislação para melhorar a situação.
Conseguimos a retirada das bancas examinadoras, o que dava oportunidade
de fraudes, aprovando motoristas que não tinham condições de dirigir pelas
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nossas estradas.
Discordo do posicionamento da parlamentar que utilizou o microfone

anteriormente. O trabalho que realizamos foi feito com muita seriedade. As
CPIs devem acontecer para trazer à população de Minas e do Brasil as
informações corretas, para que possamos melhorar a situação investigada.

Reconheço o direito de manifestação dos estudantes da UEMG. Da parte
da Oposição, estamos dispostos a votar pela derrubada do veto do
Governador. O Governo do Estado vetou a possibilidade de a UEMG receber
esses recursos que a Assembléia Legislativa votou favoravelmente a eles.
Esperamos derrubar esse veto. Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Marcelo
Gonçalves.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
• Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, imprensa presente e público das galerias, em nome do PDT
quero falar aos estudantes presentes que votaremos a favor de seu projeto.

Quero também cumprimentar o Deputado João Leite, que participou da CPI
da Carteira de Habilitação, fazendo um ótimo trabalho. A CPI tem que existir
doa a quem doer, e não podemos fazer corporativismo.

Discordo totalmente da Deputada Elaine Matozinhos na questão do
IPSEMG. Talvez ela não tenha os mesmos dados que eu, mas espero que
esteja nos ouvindo com atenção, pois, a partir deles, certamente, tomar-se-á
favorável à CPI do IPSEMG.

Já foram noticiados alguns dados em relação ao Biocor: 'Em 151312001, a
Sra. Terezinha Maria de Oliveira Azevedo, professora aposentada, fez
reclamação na Diretoria da Saúde do IPSEMG quanto ao valor de uma
cintilografia óssea realizada em seu esposo, Pedro Gerônimo de Azevedo, no
Hospital Biocor, em janeiro de 2000. Em sua reclamação, cita que o valor
cobrado pelo IPSEMG foi de R$2.626,84, sendo que, nos hospitais, uma
cintilografia custa R$274,00. Comprovou-se a veracidade das informações da
Sra. Terezinha Azevedo. O IPSEMG determinou desconto abusivo no salário
da aposentada em parcelas mensais de R$59,97, sendo que essas parcelas
foram calculadas pela 48 Seção de Registro, Descontos e Informações sobre
o valor de R$1.838,79, que corresponde a 70% do valor da cintilografia óssea
realizada em seu esposo". Ora, uma cintilografia, em qualquer hospital, custa
R$274,00; ela está pagando pelo mesmo serviço R$1.838,00, através do
convênio. Isso é um absurdo.

A seguir, temos mais denúncias. A Superintendência de Interiorização
mandou pagar o exame citado no Hospital Biocor, no valor de R$2.626,00,
conforme a folha 26 do Relatório de Execução do Orçamento, relativo a
janeiro de 2000, sendo que, na tabela do IPSEMG em vigor, o valor da
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cintilografla óssea é de R$170,00.

Analisando-se o referido relatório da Seção de Execução do Orçamento,
descobriu-se também que o IPSEMG pagou valores estratosféricos ao Biocor
por uma cintilografia do miocárdio: R$12.873,00. O paciente chama-se José
Márcio dos Santos, e tudo está comprovado. Maria Pereira pagou uma
cintilografia no valor de R$5.400,00. Há ainda várias denúncias nesse
sentido. No total, o IPSEMG pagou ao Biocor mais de R$80.000,00. E, depois
dessas denúncias, o Biocor enviou outra fatura, no valor de R$1 1.000,001
alegando que errara, apesar de a fatura anterior já ter sido paga.

O que aconteceu? O Biocor, que já havia recebido mais de R$80.000,00,
não devolveu esse valor e ainda embolsou mais R$1 1.000,00.

Sr. Presidente, entendemos a ansiedade dos jovens estudantes, mas,
como já foi dito, de acordo com o Regimento Interno, a votação ocorre depois
das 151h30min.

Todos os Diretores foram exonerados, sem exceção, pelo Superintendente
de Interiorização, Dr. Roberto Bitencourt. Depois de tantas denúncias, o
Presidente do IPSEMG nomeia, como interventor, o Dr. Roberto. Exonerou
quem estava apurando as denúncias e nomeou interventor o Dr. Roberto.
Citarei alguns casos de hospitais. Por uma curetagem pós-aborto, o IPSEMG
pagou ao Hospital São Lucas R$10.174,00, sendo que o valor constante na
tabela do Instituto é R$248,00. Por uma colectomia, o IPSEMG pagou a esse
mesmo hospital R$45.000,00, sendo que na tabela consta, para esse
procedimento, o valor de R$4.000,00. A taxa maior para tratar um ferimento
gira em tomo de R$700,00, e o IPSEMG pagou, para isso, R$11.000,00 a
esse hospital. Há provas disso. E mais do que justo formar essa CPI do
IPSEMG. Sou totalmente contra a opinião da Deputada Elaine Matozinhos.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Marcelo Gonçalves,
alguns Deputados já subiram a essa tribuna depois dessas denúncias. Fui
autor de um requerimento em que solicitava fosse o Presidente do IPSEMG
convocado para uma reunião da Comissão de Saúde. Os membros da
Comissão derrotariam o requerimento, mas alguém com mais sensibilidade
impediu que isso acontecesse, para que fosse apresentado à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Espero que esses Deputados que
subiram à tribuna tenham informações suficientes para contradizer aqueles
documentos que chegaram às nossas mãos.

Fui Presidente da Comissão Especial e da CPI do IPSEMG. Houve grande
demanda dos funcionários daquele Instituto para que pudessem gerenciar os
recursos dos servidores. Essa demanda foi atendida pelo Govemador Itamar
Franco. A situação ficou pior porque antes havia apenas o problema do
repasse dos recursos. Agora há o problema dos desmandos em relação aos
recursos públicos. Isso é um roubo. Não há outra palavra para ser usada. Se
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o procedimento vale R$700,00, e foram pagos R$1 1.000,00, isso é roubo.
É um absurdo que tenhamos de falar, a cada dia, sobre mais casos de
corrupção e de roubo deste Governo. Apoiamos o PSDB, que apoiou a
criação da CPI. Indicaremos pessoas da Bancada do PSDB que, de fato,
analisarão mais a fundo essas questões. A sociedade não mais agüenta
tanto roubo e corrupção.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte de V. Exa.
Por uma labarotomia, com drenagem de abcesso, foram pagos

R$34.000,00 ao Hospital.
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Entendo que é chegado o

momento de se passarem a limpo as denúncias que nos chegam com
relação ao IPSEMG, em Belo Horizonte e em Montes Claros. Sou médico em
Montes Claros, não tenho ligação profissional com o Hospital São Lucas, mas
gostaria que fosse dada ao referido Hospital a oportunidade de defesa, já que
presta serviços há muitos anos naquela cidade, com mais de 200
profissionais, que têm prestado serviços à comunidade. É necessária a
apuração do fato, mas não podemos prejulgar uma instituição que tem feito
belíssimo trabalho na nossa Montes Claros. Apóio integralmente a CPI, pois
o dinheiro do povo mineiro deve ser muito bem gerenciado, para que sobrem
recursos para a UNIMONTES, para a UEMG, para a população mais carente.
Fui o Presidente da Comissão Especial da UNIMONTES e da UEMG,
defendendo as instituições, mas é importante que o Hospital São Lucas não
seja exposto à execração pública sem lhe ser dada oportunidade de defesa.
E a melhor oportunidade que temos é a CPI, que o PSDB, assim como este
Deputado, apóiam integralmente.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Estamos instalando a CPI do IPSEMG
exatamente para dar oportunidade de defesa ao Hospital São Lucas e ao
Biocor Queremos maior transparência no emprego do dinheiro público.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Gostaria de explicar
ao pessoal das galerias que não adianta aqui ficar. Sugiro que procurem os
Deputados nos gabinetes para que venham ao Plenário, a fim de
conseguirmos quórum para votação. Se não correrem atrás de Deputados,
não teremos votação.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, não entendemos a
posição do Presidente do IPSEMG, João Diniz Pinto Júnior, colocando como
interventor Roberto Bittencourt, que exonerou toda a diretoria que investigava
o superfaturamento do IPSEMG. As assinaturas para a CPI do IPSEMG já
foram colhidas, e espero que o processo se inicie o mais breve possível.

O Deputado José Milton (em aparte)* - Preocupado com a questão do
IPSEMG, estive com o Presidente João Diniz, procurando informações
acerca de denúncias que recaem sobre aquela instituição.
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Sabemos que o IPSEMG realiza um grande trabalho hoje, em todo o

Estado, particularmente depois que Dr. João Diniz assumiu a Presidência
daquele Instituto. Preocupado, indaguei-lhe sobre algumas situações, pois
sentimos, pelo alto nível e grau de denúncias, que existe certo exagero. Há
uma grande preocupação do órgão, hoje, do seu Presidente, por meio de
auditoria interna, em esclarecer os fatos, colocando-os à disposição da
opinião pública, da imprensa. Essa auditoria interna está sendo feita pela
Secretaria da Fazenda e pelo próprio Tribunal de Contas. Hoje mesmo, a
imprensa noticiou declarações do Desembargador Airton Mala; ele afirma
que, feito o levantamento de inúmeros casos e informações, constatou
apenas uma irregularidade.

Sabemos que o Presidente do IPSEMG é um homem honrado, sério, fez
carreira naquela instituição, tem quase 30 anos de serviço, portanto está
acima dessas denúncias. A própria auditoria interna vai comprovar que, por
parte do Presidente, não existe irregularidade que tenha provocado, seja do
seu interesse ou dele tenha partido. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas

presentes nas galerias, usamos a tribuna para chamar a atenção de algumas
questões graves que estamos vivendo no Estado. Neste momento, devem
estar depondo, na acareação, os Senadores da República envolvidos na
quebra do sigilo do painel eletrônico. O que a sociedade está a exigir dos
homens públicos, do Senado é que se respeitem os princípios, os valores e a
lei. É isso que estamos cobrando, que o homem público, os servidores
públicos não ajam como antigamente, quando havia total desmando.

Gostaria de dizer que, talvez porque não se vêem os princípios
respeitados, também as galerias ainda não estejam acostumadas a respeitar
o direito de o outro falar. Meu direito termina quando começa o do outro.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte)* - Deputado Miguel
Martini, gostaria de um aparte antes de V. Exa. começar o pronunciamento.
O Deputado José Milton lembrou bem que o Desembargador Airton Mala fez
sindicância, e não achou irregularidade no IPSEMG. Na Loteria do Estado,
também fez sindicância, e não achou irregularidade, mas foi afastado, assim
mesmo, da diretoria. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Queríamos continuar o nosso raciocínio e
dizer que, provavelmente, o comportamento da sociedade civil tem muito a
ver com a falta de exemplo das altas autoridades. O próprio Poder Judiciário
de Minas Gerais, encarregado de cumprir e de aplicar a lei, descumpre-a
acintosamente.

Quanto à lei do selo de fiscalização, sancionada em março do ano
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passado, por interesses dos grandes cartórios, não se licita esse selo. O
Poder Judiciário descumpre a lei. O Governador do Estado descumpre a lei
que prevê o SIAF-Cidadão, que obriga o Estado a disponibilizar as
informações a respeito dos recursos que arrecada e gasta, escondendo não
sei o quê.

A sociedade vai aprimorando a sua prática à medida que cada um começa
a cumprir os seus deveres para poder exigir os seus direitos. Aqueles que
não são capazes de cumprir também não têm autoridade para exigir. Hoje,
realmente, temos o direito de exigir que, principalmente aqueles que estão
nos cargos públicos e aqueles que são servidores públicos ajam com
correção, com ética, com moralidade e, acima de tudo, - com respeito à
legislação vigente

A Lei Federal n° 10.169, de janeiro deste ano, já deveria estar sendo
aplicada pelo Judiciário de Minas Gerais, mas não foi colocada em prática.
Existe uma lei estadual de março do ano passado, que, até hoje, não foi
colocada em prática.

É por isso que estamos pedindo ao Colégio de Lideres e ao Presidente
desta Casa que seja instaurada a CPI dos Cartórios, para sabermos quais
são os interesses que estão por detrás de tudo, por que não se faz concurso
público para os cartórios, por que não se implanta o selo de fiscalização.
Assim, talvez, saberemos quais são os interesses, quais são os interessados
e por que a lei não é cumprida.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado Miguel Martini, agradeço
o aparte.

O assunto que trago tem muito a ver com o interesse da maioria dos
Deputados desta Casa e dos jovens presentes nas galerias. Seria bom que
prestassem um pouco de atenção, porque esse assunto interessa
diretamente a vocês.

Temos visto várias ações e pronunciamentos a favor da efetivação das
duas universidades estaduais, a tJEMG e a UNIMONTES. Obviamente,
percebe-se uma vontade firme da maioria dos Deputados, não sei se em
número suficiente para a derrubada desse veto.

Mas há algo que me preocupa: o Governo não define uma política para as
universidades estaduais, assim ficamos no ar. Afinal, o que o Governo vai
fazer? Qual é a dotação orçamentária que vai propor? Enfim, qual é a
proposta política do Governo para a UEMG e a UNIMONTES?

Lamentavelmente, a proposta não é para prestigiar essas duas
universidades. Falo isso porque tenho comigo que copiamos da Internet. (-
Lê:) "Ação Direta de Inconstitucionalidade. Requerente: Governador do
Estado de Minas Gerais. Requerido: Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Dispositivo legal questionado: Emenda à Constituição n° 47, de
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27 de dezembro de 2000."

Essa é a emenda que destina 2% dos recursos para as universidades
estaduais. Mas o Governador entrou com uma ação direta de
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, porque deseja derrubar
essa emenda.

Podemos perceber que é muito importante esse, trabalho junto a cada
Deputado, a cada bancada, a fim de que esse veto seja derrubado. Se
depender do Governador do Estado, a UEMG e a UNIMONTES continuarão
no mesmo nível insatisfatório, não atendendo às demandas dos nossos
jovens, que buscam uma universidade pública de qualidade.

Nesta Assembléia, temos de trabalhar para que isso se torne uma
realidade. Não podemos deixar que Minas Gerais destine às suas
universidades - não vou me referir a São Paulo - recursos menores do que os
de vários Estados, como Rio de Jan&ic e Paraná. O nosso Estado não pode
ficar na retaguarda do ensino público superior. Por isso, essa atitude do
Governador demonstra, de urna forma muito clara, sua real intenção. Muito
obrigado, Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Deputado Mauro Lobo, apesar de o
Governador ter dado entrada a essa ação direta de inconstitucionalidade,
tentando derrubar os 2% determinados pela Constituição, não estamos
impedidos de derrubar esse veto, obrigando, assim, que o Governador
execute esses R$150.000.000,00. Espero que isso não sirva de desculpa
para que a base de apoio ao Governador diga que não adianta derrubar o
veto. Adianta, sim. Independentemente dos 2%, teremos pelo menos para
este ano R$150.000.000,00 garantidos no orçamento.

Como V. Exa., Deputado Mauro Lobo, muito bem disse, o Governador não
tem projeto nenhum para a área da educação. Mas também não tem projeto
nenhum para as áreas da saúde, da segurança pública, do saneamento
básico e do turismo. É um Governo sem nenhuma proposta para governar e
fazer o Estado de Minas crescer. A sociedade pergunta: por que quis ser
Governador de Minas Gerais ou para que quis ser Governador de Minas
Gerais? A resposta que temos, até agora, é que, por meio dos aviões e com
os recursos públicos de nosso Estado, por este Brasil afora, está fazendo sua
campanha para a Presidência da República. (- Palmas.) Enquanto ele viaja,
há corrupção na FIEMG, na FUNED, no IPSEMG, na FHEMIG, ou seja, em
todos os lugares. É claro. O Governador não está aqui para verificar, para
fiscalizar, usando dois pesos e duas medidas. Ao mesmo tempo que exige a
CPI no Congresso Nacional, diz que aqui não precisa, porque temos auditoria
interna. Ora, lá vale um discurso, mas aqui há outro?

A questão envolvendo o IPSEMG é gravíssima, pois vários Deputados
estão ocupando a tribuna para defender essa administração.
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Quando o Deputado João Leite veio fazer a denúncia, alguns

Deputados tomaram as dores e assumiram a responsabilidade de defender
essa administração do IPSEMG. Protocolamos um requerimento
convocando-os a vir aqui, e esses Deputados tentaram impedir que esse
requerimento fosse aprovado, mas vai ser aprovado na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Mas, mais do que isso, vamos lutar
para a implantação dessa CPI, porque, como já disse, foram os próprios
servidores desse Instituto que reivindicaram poder administrar, gerenciar
todos os recursos que são dos servidores. E o que estamos vendo? Atos
cirúrgicos que valem R$700,00 sendo pagos com R$14.000,00, R$1 1.000,00.
Não é possível que uma coisa dessas aconteça. E, quando se tenta isentar o
Presidente - acho que todos são honestos até que se prove o contrário -, ele
tem de provar que é honesto, porque aqueles que denunciaram foram
demitidos e aqueles que cometeram a injustiça foram colocados como
auditores. Está uma situação muito mal explicada, e esta CPI, da mesma
forma que a CPI dos Cartórios, tem a obrigação de colocar tudo isso em
pratos limpos. Fui procurado por um grupo de servidores, que disse:
« Deputado, lembro-me de quando V. Exa. foi Presidente daquela CPI". A
situação agora está muito pior do que estava na época. É obrigação nossa
agir com honestidade, com transparência, com ética, com moralidade. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, ilustres visitantes, estudantes da UEMG, em primeiro lugar,
queria cumprimentar todos vocês e falar da alegria desta Casa em recebê-los
- minha, em especial, não só pelo tato de ser professor, mas também pela
estreita relação com a universidade. Sou autor de uma lei, aliás, a primeira lei
deste Deputado sancionada pelo Governador, que doou um terreno para o
"campus" da UEMG, na Cidade Nova. Na administração passada, eles
queriam fazer uma delegacia nesse bairro, e nós, por meio da comunidade,
impedimos isso. Na época, eu era Vereador e já lançávamos a idéia de
construir a sede do 'campus" da UEMG, em vez da delegacia. Assim que
entrei nesta Casa, o primeiro projeto que apresentei foi esse. Portanto, hoje,
isso é lei. Iremos construir, na Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro
Cidade Nova, o "campus" da UEMG. É, então, desnecessário dizer que estou
ao lado da UEMG.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, apresentei um projeto que já tramitou nas

comissões, está apto a vir a Plenário e deve merecer o apoio do Estado. Ele
institui a Ouvidoria de Licitação. Dessa forma, iremos contribuir para diminuir
a possibilidade de corrupção no poder público.
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O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Agradeço o aparte, até

porque precisava trazer ao Plenário esclarecimentos sobre uma discordância
que tive num debate, na reunião em que se votou o veto a respeito da
cobertura securitária dos policiais militares e civis, com o ilustre Deputado
João Leite.

O Deputado declarou que esses servidores haviam ficado sem cobertura.
Contestei dizendo que não houve esse vazio, até porque foi suspenso um
seguro que era desvantajoso para o Estado. Mas foi coberto por meio de lei
delegada. Na minha ausência, o Deputado João Leite voltou a afirmar que
houve uma interrupção, já que o seguro havia acabado em 1999, e a lei é de
2000. Tendo visto isso hoje, apanhei o texto da lei.

Quero lembrar ao Deputado João Leite que errar é humano, mas
perseverar no erro é diabólico. O art. 6 0 diz o seguinte: "Os militares
estaduais, servidores policiais civis e servidores da classe de guarda
penitenciário em atividade vítimas de acidente em serviço que ocasione
aposentadoria por invalidez, nos termos da lei previdenciária, receberão do
Estado a quantia equivalente a 20 vezes o valor da remuneração mensal
percebida na data do acidente, a titulo de indenização securitária, até o limite
de R$25.000,00".

O seu § 30 diz o seguinte: "Os efeitos do disposto neste artigo retroagem a
21110199, data de encerramento da apólice".

Portanto, quero recolocar as coisas nos devidos termos. A propósito dos
pronunciamentos inflamados da bancada "femandista-cardoso", que
propugna pela moralidade, vemos, no Governo Federal, uma solução, no
mínimo, curiosa em relação â SUDENE e à SUDAM, palco de verdadeiros
escândalos. Lá, aquela velha solução de tirar o sofá da sala. Agora, com
tantos escândalos de bilhões de reais tomados públicos, a solução
encontrada por S. Exa. o Presidente da República é extinguir as duas
superintendências.

É uma solução aproximada, que, se transposta para o cenário do Senado,
seria equivalente a que se propusesse sua extinção. E fica tudo como está.
Não temos visto esse tipo de comportamento em Minas Gerais. Antes, como
Líder, e, depois, como Deputado da base, tenho assinado sistematicamente
todos os pedidos de apuração. É uma marca que diferencia, de maneira
definitiva, o Governo de Minas Gerais e o Governo Federal, que tem, de uma
maneira deprimente e revoltante para a população brasileira, impedido as
apurações dos inúmeros escândalos de que o povo brasileiro tem sido vitima.

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a gentileza
de me ter concedido esse tempo. Quero dizer que me inscreverei na próxima
reunião, para tratar da criação da Ouvidoria de Licitação. Muito obrigado

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

1 0 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência
passa à 2a Parte da reunião, com a 11 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.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Gostaria de responder à colocação do ilustre

Deputado Sávio Souza Cruz. O Deputado lembrou bem, porque não
permaneceu naquela reunião plenária. O Deputado, ao trazer os
documentos, que também apresentei naquele dia, reafirma o que disse
naquele dia. O Deputado defendeu que em momento algum os militares
ficaram sem cobertura do seguro. Mostramos que se a lei foi sancionada em
junho de 2000 e o seguro encerra em outubro, tivemos esse tempo. Coloquei
que a lei retroagia para que fossem atendidos aqueles casos. Mas,
efetivamente, durante aquele tempo, não havia uma legislação.

Como Deputado, propus uma emenda concedendo o seguro não nesse
nível proposto pelo Governador Itamar Franco, que faz distinção entre
Soldado e Sargento. Para S. Exa., a vida do Sargento vale mais que a do
Soldado. A do Capitão vale mais que a do Sargento. E a do Coronel vale
muito mais.

Fizemos uma proposta clara em relação à vida dos militares. O Deputado
Sávio não teve oportunidade de acompanhar tudo. Entendemos um pouco a
sua ira. Ele tenta dizer que o Deputado Mauro Lobo e o Deputado Miguel
Martini estão, de alguma forma, defendendo o Governo Fernando Henrique
Cardoso. O Governo Fernando Henrique Cardoso é o Governo Federal. O
Congresso, sim, deve tratar das suas questões. Os Deputados daqui tratam
das questões estaduais, sem deixar, claro, de acompanhar, no Congresso, as
questões que interessam ao povo de Minas e ao Brasil.

O Deputado Sávio tenta defender o Governo de Minas Gerais, que entrou
com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o estudante e a
Assembléia Legislativa. Ele não está acostumado - parece-me - com as
decisões democráticas do parlamento mineiro. Ao povo de Minas Gerais
interessa conceder ao estudante carente uma oportunidade de ingressar
numa universidade federal, o estudante que, muitas vezes, não tem
oportunidade de chegar a uma universidade federal por causa da competição
existente. O Governo tenta atacar os Deputados que estão fazendo aqui o
seu trabalho.

Ao que me consta, o Deputado Miguel Martini não faz parte da equipe do
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Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ao contrário do Deputado Sávio,
que praticamente serve ao Governo o tempo todo. O Deputado Mauro Lobo
também não é Ministro do Governo Fernando Henrique Cardoso. O Deputado
João Leite também não faz parte desse Governo.

Esperava que o Deputado Sávio Souza Cruz nos trouxesse alguma
informação sobre a questão da UEMG. A informação que nos deu eu já tinha
dado da tribuna desta Casa. Aguardamos uma explicação desse Governo
que, diz o Deputado Sávio Souza Cruz, afasta. Será que vai afastar o
Presidente do IPSEMG? Ele afasta, mas não apura as denúncias. Estamos
aguardando a apuração do escândalo da ADEMG até hoje; estamos
aguardando a apuração da vinda de firmas fantasmas da Bahia em licitações
na administração do Estádio Magalhães Pinto; estamos esperando a
apuração da denúncia da lavanderia de Niterói que ganhou uma concorrência
da FHEMIG em Belo Horizonte; da verdura, do tomate, dos legumes
comprados em São Paulo. Até hoje, não há punição. Afastam os suspeitos,
mas nada se apura. Qual a punição que houve por causa de desvios de
recursos públicos? Qual a punição que houve no Estado de Minas Gerais?
Não conhecemos punição alguma.

E, agora, a Assembléia Legislativa é surpreendida com essa ação direta de
inconstitucionalidade que o Governo impetra contra ela e contra os
estudantes da UEMG.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.
• Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, fui citado e volto à tribuna

para reafirmar que errar é humano, perseverar no erro é diabólico.
Sr. Presidente, tenho a íntegra do pronunciamento do Deputado João Leite

naquela reunião. Não cita a cláusula de retroação. Isso está disponível no
"Minas Gerais" de hoje.

O Deputado João Leite diz que, para o Governador Itamar Franco, as vidas
têm pesos diferenciados. Lembraria ao Deputado João Leite que o projeto
que foi instituído nesse Governo tem o seu seguro um pouco melhor do que o
do Governo do PSDB em Minas Gerais, a cuja base pertenceu no Governo
Eduardo Azeredo. Esse Governo, sim, tinha essa lógica de que a indenização
era proporcional ao vencimento do servidor. Isso não foi inovação do
Governo Itamar. Isso veio do Governo do PSDB, Deputado João Leite. Se
não é suficiente, estamos dispostos a revê-los e melhorá-los ainda mais.
Seguramente, não é verdade que essa lógica tenha sido criada pelo Governo
Itamar Franco.

Mais ainda, quando estava por exaurir o prazo desse desvantajoso - para
dizer o mínimo - seguro feito: uma apólice que custou ao Estado, no Governo
passado, mais de R$3.000.000,00 e que pagou apenas o prêmio de
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R$190.000,00, o Governador Itamar Franco mandou para a Assembléia
um projeto de lei criando a tempo essa indenização, para que não tivéssemos
que dar essa sobre-remuneração à seguradora. Aliás, esse é um bom tema a
ser investigado. Quem eram os corretores desse seguro? A quem pertencia a
corretora? Quais os laços de relação e parentesco com pessoas ligadas ao
Governo passado e ao PSDB?

Também não é verdade que, neste Governo, apenas se jogue para a
platéia e se exonere. Aqui se exonera também, mas o Líder do Governo
colhe assinaturas para fazer CPI. Os episódios mencionados pelo Deputado
João Leite foram objeto de CPI nesta Assembléia. Se não se apurou nada,
talvez o Deputado João Leite esteja acusando de incompetente esta Casa ou
o Ministério Público, a quem foram remetidas as conclusões e as provas
levantadas.

Em Minas Gerais, a grande diferenciação deve-se ao fato de não
admitirmos que o Poder Executivo compactue para se colocar uma pedra
sobre os escândalos. Aqui não temos SIVAM, que não se pode investigar;
nem o episódio de compra de votos do Deputado Onaireves, contra o qual o
Presidente não deixa que se instale uma investigação; nem a mobilização da
base do Governo, que pega Deputados a laço a fim de impedi-los de
assinarem uma CPI que apure a corrupção; nem o episódio Eduardo Jorge,
nem pasta rosa nem CPI das Empreiteiras abortada. Aqui se investiga! Se
não chegamos às conclusões que toda a sociedade gostaria de ver, inclusive
.com a punição dos responsáveis, se necessário com a prisão, isso não pode
ser imputado ao Governo, pois a diferenciação do comportamento ético de
apuração e do compromisso com a verdade e a transparência do Governo de
Minas é marcante, flagrante e nítida. O posicionamento do Governo de Minas
é eticamente superior ao que se faz, para desespero da população brasileira,
no plano federal.

E não vemos aqui a bancada, uma vez que um partido se sustenta através
das Casas de representação e o jogo político não se dá apenas em níveis
fragmentados - em nível federal, apenas no Congresso; em Minas Gerais,
apenas na Assembléia. A representação política é um corpo que tem
ramificações. Inegavelmente, o Deputado João Leite e a Bancada do PSDB
nesta Casa têm sido base de sustentação do desgoverno do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que tem deslustrado a administração pública,
apequenado a função de administrador e de Presidente da República e
conduzido o Governo com um projeto desnacionalizante, antipopular e que
muito mal tem feito à população brasileira. Não é por outra razão que tem
amargado os mais altos índices de rejeição popular da história da República
brasileira, que tem alcançado picos de impopularidade superiores aos de
Fernando ColIor, às vésperas do "impeachment", ou mesmo aos de Jânio



106
Quadros e outros, nos episódios críticos da história republicana brasileira.
O povo brasileiro entende, porque tem sofrido muito com esse projeto, que
não privilegia o interesse social e o do povo brasileiro.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de lembrar que o

orador que me antecedeu, por duas vezes, omitiu que o que leu foi retirado
de uma lei delegada, que esta Assembléia Legislativa deu. Entretanto, não
autorizou o Governador Itamar Franco a fazer o seguro ou garantia de vida
desses militares. Além de tratar seres humanos de maneira diferente -
Soldado vale menos que Sargento, que vale menos que Tenente, que vale
menos que Major, que vale menos que Coronel, etc. -, o Governador fez algo
ilegal, pois não tinha autorização para fazer aquilo. A lei delegada foi apenas
para o reajuste salarial. Não lhe deu autonomia e autorização para fazer
demagogia. Teria sido fácil aprová-la. A lei do Deputado João Leite seria
muito melhor para ele. Lá, as pessoas não fariam diferença.

Em segundo lugar, puxando a memória do Deputado Sávio Souza Cruz, a
SUDAM e a SUDENE remontam à época do então Presidente Itamar Franco.
Naquela época, já havia corrupção na SUDAM, na SUDENE e em todos
esses lugares. Nada foi feito contra isso. Ouvi muito esta frase: "Aqui,
tomamos providências". E o caso da ADEMG? O recurso público foi
ressarcido? Os recursos da FHEMIG e do FUNDEF foram ressarcidos? Vai-
se trocando as peças até descobrir se a pessoa é honesta, Descobrirá isso lã
na frente. Temos de trazer essa questão a público.

A segunda questão, a sociedade já não agüenta mais. Trata-se dos
desmandos da lei e do desrespeito ao Poder Legislativo. A sociedade já não
agüenta mais perguntar o que fará e quando começará a governar Minas
Gerais. Talvez os Deputados da base de apoio ao Governo possam nos
responder quando o Governador começará a governar, quando parará de
apenas ficar jogando para a torcida e quando se debruçará sobre os reais
problemas do Estado: sobre o déficit público e sobre o investimento nas
áreas da saúde, da educação e do saneamento básico. Todos querem saber
quando começará a governar, quando os recursos públicos começarão a
chegar e quando as obras se iniciarão.

Assistimos a dois casos, um, equivocado e outro, verdadeiro. Os
Deputados da Assembléia Legislativa tiveram de ir a Brasília para reivindicar
em favor do Jequitinhonha. O nosso governante deveria ter feito isso, mas
não está preocupado. As pessoas sentem-se abandonadas pelo Governo. Os
estudantes da UEMG foram ao Palácio para tentar conversar, mas não foram
recebidos, porque ele não recebe ninguém. Mandou o assessor dizer que
manterá o veto e citou os motivos. 0 que estamos esperando? Nós, mineiros,
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esperamos que pare com as seus discursos e que comece a trabalhar e a
governar Minas Gerais. Estamos interessados em trabalhar e em votar, mas
não sabemos onde está a base deste Governo. O Governo pode ter utilizado
a estratégia de tirar os Deputados do Plenário para não sofrer uma derrota na
votação da UEMG.

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

Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação da Profa. Maria Aparecida
Carvalhais de Oliveira para Integrar o Conselho Estadual de Educação. Pelo
PMDB: efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente - Deputado Adelino de
Carvalho; pelo PSDB: efetivo - Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente -
Deputado Mauro Lobo; pelo PSB: efetivo - Deputado Edson Rezende;
suplente - Deputado Chico Rafael; pelo PSD: efetivo - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; suplente - Deputado António Genaro; pelo PT: efetivo -
Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputado Rogério Correia.
Designo. A Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 5412001, do
Deputado Sargento Rodrigues e outros, que altera os arts. 55, 56, 58 e 62 da
Constituição do Estado. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Luiz Tadeu Leite;
suplente - Deputado Anderson Adauto; pelo PSDB: efetivo - Deputado Hely
Tarqüinio; suplente - Deputado João Leite; pelo PFL: efetivo - Deputado
Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado Paulo Piau; pelo PTB: efetivo -
Deputado Dilzon Meio; suplente - Deputado Arlen Santiago; pelo PDT: efetivo
- Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior.
Designo. A Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Indicação do Sr. Willer Hudson Pós para o Cargo de Diretor-
Geral do Instituto de Gestão das Águas - IGAM. Pelo PMDB: efetivo -
Deputado Dimas Rodrigues; suplente - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira;
pelo PSDB: efetivo - Deputado Amilcar Martins; suplente - Deputado Antônio
Carlos Andrada; pelo PL: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; suplente -
Deputado Pastor George; pelo PPB: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente -
Deputado Pedro Pinduca; pelo PPS: efetivo - Deputado Fábio Avelar;
suplente - Deputado Márcio Kangussu. Designo. A Área de Apoio às
Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9 os Requerimentos n°s
2.17512001, da Comissão de Educação; 2.176 e 2.178 a 2.18412001, da
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do
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Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação, na 581
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.32512000, do Deputado Aderi
Santiago; e 1.44712001, do Deputado Paulo Pettersen; e dos Requerimentos
n°s 2.10112001, do Deputado Álvaro Antônio; 2.10312001, do Deputado
DjaIma Diniz; 2.12912001, desta Comissão; 2.14312001, do Deputado
Eduardo Hermeto; 2.147 e 2.14812001, do Deputado Kemil Kumaira (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
Alencar da Silveira Júnior e outros, solicitando que seja devolvido ao
Plenário, para exame, o Projeto de Lei n° 1.159/2000; e nos termos do inciso
VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (3), em que solicita sejam os Projetos de Lei
n°s 1.27212000, 1.359 e 1.37912001 encaminhados às comissões seguintes a
que foram distribuídos, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo
para emitir seu parecer.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que

solicita seja encaminhado ofício ao Presidente da República pedindo
informações sobre a extinção da SUDENE. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à ? Fase, a Presidência

passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os

vetos às Proposições de Lei n°s 14.604, 14.681 e 14.691, apreciados na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite, Tendo em vista a importância
da matéria em pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados, para a verificação de quôrum.

• Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Não há

número regimental para votação, mas o há para a discussão da matéria
constante na pauta.

Discussão de Proposições
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O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 14.655, que dispõe sobre o controle e o licenciamento
dos empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no
Estado. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir seu parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado José Henrique solicitou prázo
para emitir seu parecer. Com a palavra, o Deputado José Henrique, para
emitir seu parecer.

O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, este é o meu parecer.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.655

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art.

90, VIII, dc o art. 70, II, da Constituição mineira, opôs veto parcial à
Proposição de Lei n° 14.655, que dispõe sobre o controle e o licenciamento
dos empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no
Estado.

Por meio da Mensagem n° 16612000, encaminhou S. Exa. a esta Casa as
razões do veto, para apreciação- Por ter a Comissão Especial perdido prazo
para emitir seu parecer, cabe-nos, nos termos regimentais, opinar sobre o
assunto.

Fundamentação
A proposição em tela dispõe sobre o controle de atividades e

empreendimentos que lidam com resíduos perigosos, inclusive os resultantes
de serviços de saúde. O Governador do Estado opôs veto ao art. 11, que
atribui ao produtor ou gerador de resíduos, ao gerenciador de unidade
receptora ou ao transportador a responsabilidade pela execução de medidas
corretivas, no caso de ocorrências ou acidentes envolvendo tais resíduos.
Essas medidas, conforme exposto nos parágrafos do art. 11, seriam tomadas
com a comunicação imediata aos órgãos competentes, em especial à
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM -, sobre a natureza do
acidente, a composição e o grau de periculosidade do material derramado,
vazado ou descarregado e os procedimentos de desintoxicação e de
descontami nação. Ao Estado e ao município competiria assumir a
responsabilidade pela recuperação total do local contaminado nos casos em
que não se pudesse identificar o responsável pelo derramamento.

Na sua exposição de motivos para o veto parcial, o Governador do Estado
alega que a Lei Federal n° 6.938, de 3118191, que versa sobre a política
nacional do meio ambiente, define a responsabilidade pela degradação da
qualidade ambiental em termos mais amplos, considerando poluidor a pessoa
física ou jurídica de direito público ou privado que, direta ou indiretamente,
cause dano ao meio ambiente e à saúde humana e que fica obrigada,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar esses
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danos. Dessa forma, a proposta contraria as normas gerais da legislação
federal, o que não é admissível pelo sistema constitucional vigente.

De fato, o dispositivo vetado apresenta impropriedade quanto a esse
aspecto, uma vez que, independentemente do que se venha a constatar em
processo investigatório, a culpa, segundo a proposição, caberia ao gerador,
receptador ou transportador dos resíduos, ficando o Estado incumbido da
recuperação da área quando não for possível identificar os responsáveis pela
ocorrência. Portanto, a responsabilização pelo dano ambiental poderia recair
em pessoa diversa daquela que lhe tenha dado causa, contrariando, assim,
as disposições da mencionada lei federal.

Ressalte-se que o veto ao dispositivo mencionado não retira da proposição
o seu caráter disciplinador das atividades e dos empreendimentos que lidam
com resíduos perigosos. Isso fica claramente definido por meio da
obrigatoriedade imposta para se proceder ao licenciamento ambiental relativo
à geração, à produção, ao transporte, ao depósito e à disposição final desses
resíduos perigosos, com disposições especificas quanto aos resíduos
originados dos serviços da área de saúde. Deve-se lembrar que o
licenciamento ambiental é uma ferramenta imprescindível para que o Estado
exerça controle efetivo das atividades poluidoras e degradadoras do meio
ambiente. Por meio dele o poder público impõe as condições que se fizerem
necessárias para coibir ou impedir possíveis impactos ao meio ambiente.

Vê-se, portanto, que o texto da lei sem os dispositivos vetados está mais
consentâneo com os mandamentos da legislação federal sobre política
ambiental, conforme relatado pelo Chefe do Executivo, não causando o veto
nenhum prejuízo aos objetivos precipuos da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao art. 11 da

Proposição de Lei n° 14.655.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para discuti-lo, a

Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, estudantes, futuro deste País, acredito nisso e espero que vocês
acreditem em vocês mesmos. Discutindo o veto ao Projeto n° 4.655, gostaria
de conceder aparte ao nobre colega Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Nobre Deputada Elbe Brandão,
agradeço o aparte. Gostaria de fazer alguns comentários sobre esse projeto,
de minha autoria. Quando Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia, tivemos a oportunidade de nos deslocar até São Gonçalo do
Pará, onde nos deparamos com uma situação da maior gravidade: resíduos
tóxicos trazidos de São Paulo e colocados numa siderúrgica desativada
dessa localidade. Algumas pessoas já estavam contaminadas por aquele lixo.
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Tivemos um óbito por leucemia e outras pessoas comprometidas por
causa daquele depósito de São Gonçalo do Pará. E corri mais uma
agravante: o lixo depositado em terreno próximo a um córrego afluente do rio
Pará, um dos afluentes da margem direita do rio São Francisco, veio a
contaminar as águas daquele córrego, trazendo também, claro,
contaminação para o rio Pará.

Ficamos preocupados com a situação que vimos em São Gonçalo do Pará.
Reunimo-nos com várias entidades ligadas ao meio ambiente, com a própria
Secretaria de Meio Ambiente do Estado e a Secretaria da Saúde e fizemos
uma grande discussão. Desse debate nasceu esse projeto. Tivemos inclusive
oportunidade de trazer a CNEN, que trata da energia nuclear e tem toda uma
legislação no Pais. Mas havia um vazio de legislação sobre essa matéria em
Minas Gerais.

Propusemos esse dispositivo juntamente com as diversas entidades que
trabalharam na sua elaboração. Lamentavelmente, agora vemos o
Governador - parece que por preciosismo - vetar uma parte desse texto. Na
justificação de seu veto, diz que essa matéria já é tratada em nível federal.

É claro que a multa para as empresas que trazem de São Paulo e de
outros Estados o lixo tóxico, transportando-o pelas nossas estradas e
depositando-o em Minas Gerais, é da maior gravidade. É claro que as multas
previstas nessa legislação são maiores do que as multas federais. Vimos a
dificuldade que foi para as companhias - e não vou citar os nomes - que
tiveram a irresponsabilidade de vender esse lixo para ser incinerado em
Minas Gerais. No entanto, não havia incinerador que pudesse efetivamente
ser utilizado no Estado.

O que vimos foram várias vidas comprometidas. O que propúnhamos?
Parte dessa legislação, o Governador está vetando. Propúnhamos urna multa
diferenciada no Estado de Minas Gerais. Tivemos o concurso do Ministério
Público Federal para que conseguíssemos a retirada desse lixo por parte das
empresas. Quando esse lixo é depositado no chão, temos a contaminação da
terra e o perigo de contaminar o lençol freático. Isso coloca em risco nossas
vidas.

Queríamos uma legislação firme, que impusesse multas que fizessem com
que as empresas fossem mais cuidadosas. Temos outros casos, além desse
de São Gonçalo do Pará, no Sul de Minas e em outras regiões de Minas
Gerais, onde são depositados esses lixos tóxicos.

Deputada Elbe Brandão, não vou usar o meu tempo para discutir, porque
acho que todos precisamos fazer um esforço concentrado para liberar essa
discussão. O Presidente Olinto Godinho já tentou recomposição do quórum,
mas não sei se vai ser possível termos os 39 Deputados para votar as
matérias que estão na pauta. Gostaríamos que houvesse número para a
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votação.

Mas quero lamentar o veto a essa lei, que, como disse, veio ocupar um
vazio no Estado de Minas Gerais, que ainda não havia tratado
especificamente dessa situação.

Gostaria que a Assembléia derrubasse esse veto do Governador, para
termos uma legislação completa em relação à situação do transporte, do lixo
tóxico e, também, do armazenamento desse lixo em diversos regiões do
nosso Estado. Queremos a proibição e, é claro, uma multa para aqueles que
transportarem e armazenarem esse resíduo em nosso Estado. Obrigado pelo
aparte.

A Deputada Elbe Brandão* - Quero dizer ao colega João Leite que, muito
mais que falar do Governador Itamar Franco, é preciso chamar à
responsabilidade os nossos colegas desta Casa, para que lutem pelo que é
direito e correto para a sociedade mineira. Conclamamos todos os partidos
que estão junto com V. Exa. nessa luta.

Gostaria de iniciar também, Sr. Presidente, uma discussão para a
derrubada do veto ao Fundo Estadual de Segurança Pública. Hoje estivemos
no fórum permanente de direitos humanos. Vemos a política de direitos
humanos sendo mal tratada em alguns pontos, como no do sistema
carcerário. Estive na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. São 40 pessoas
em 26m2 fazendo turnos para dormir, fazendo cocô em 'marmitex", xixi em
garrafinha de plástico, convivendo com aidéticos e tuberculosos. Isso é
desumano, e não podemos permitir. Queremos a derrubada desse veto, para
que haja recursos destinados à Secretaria da Justiça e ao Conselho Estadual
de Direitos Humanos, para isso não mais acontecer.

Deputado João Leite, V. Exa. e os Deputados que fizeram parte da CRI
Carcerária têm um valor profundo nesse processo. Fizemos um pequeno
levantamento, desde que a taxa de segurança pública foi criada. Os recursos
somariam quase R$400.000.000,00. Com esse dinheiro, dava para resolver o
problema carcerário, para termos um novo patamar e uma nova dimensão.

Discutir o sistema carcerário e a reintegração dessas pessoas que
cometem delito ã sociedade é garantir a segurança, também, para toda a
nossa sociedade. Discutir o adolescente infrator que querem deixar nas ruas
- são meninos de 15 a 17 anos que estão matando - é garantir a nossa
segurança. A responsabilidade da estrutura do sistema carcerário é do
Estado de Minas Gerais. Isso precisa ser dito. Não quero criticar o
Governador Itamar Franco, mas quero conclamar os meus colegas a
derrubar esse veto. Se o derrubarmos, o Governo será obrigado a cumprir a
partilha desses recursos, que solucionará muitos problemas.

Como parlamentar, membro e professora universitária da UNIMONTES,
onde me formei - sou fruto do Norte de Minas -, sei bem a importância de
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uma universidade estadual para aqueles que querem o direito de ajudar a
mudar este Pais, de forma consistente, solidária e coerente, por meio da
educação. Sei que 93% das pessoas que se formam em minha região
permanecem lá.

A minha região está mudando. A nossa universidade é gratuita para todos.
Na nossa universidade, os professores são concursados. Estamos
aguardando o nosso plano de carreira, que foi prometido há muitos anos.

Quero homenagear todos vocês. Pela UEMG, poucas pessoas lutaram
tanto quanta o Reitor Aluisio Pimenta. Ele tem procurado todos os seus
colegas de partido e lutado, incansavelmente, pela vida da UEMG. Ele não
quer que ela simplesmente vegete, fique se arrastando e mendigando, como
é a situação da política carcerária de Minas Gerais. É preciso que tenhamos
força para não permitir esse projeto de permanência de lixo tóxico em nosso
Estado. É preciso que tenhamos uma força para regulamentar tudo isso. O
Prof. Aluísio tem procurado Deputados de outros partidos também.

Quero concluir a minha fala com uma frase do Prof. Aluisio Pimenta:
Somente através da educação faremos do Brasil um pais fácil de se

governar, difícil de se dominar e impossível de se escravizar". Que bom que
vocês são livres. Permaneçam com essa liberdade.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, pelo que estamos vendo, não
conseguiremos o quÕrum necessário para a votação. V. Exa. poderia fazer
com que uma comissão da UEMG participasse da próxima reunião do
Colégio de Líderes, para tomar conhecimento da data correta em que os
Deputados estarão em Plenário para votar o veto.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria em pauta, a
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda ã chamada dos
Deputados, para a verificação de quórum.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados. Não há

número regimental para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 4, ás 9 horas. Levanta-
se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 41512001
Presidência do Deputado Agostinho Silveira

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Dimas Rodrigues - João Paulo -

José Braga - José Henrique - Marco Régis - Pedro Pinduca - Sávio Souza
Cruz.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Silveira) - As 9h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca os
Deputados para as reuniões especiais de segunda-feira, dia 7, às 8:30 e às
14 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião de debates
da mesma data, às 20 horas.

ATA DA 128a REUNIÃO ESPECIAL, EM 191412001
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinarão da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr.
Fernando da Mata Pimentel - Palavras do Sr. Frederico Penido de Alvarenga
- Palavras do Sr. Ricardo Carneiro - Palavras do Sr. Sérgio Luiz Staino
Ferrara - Palavras do Sr. Samir Cecílio Filho - Palavras do Deputado Márcio
Cunha - Palavras do Deputado Eduardo Brandão - Palavras do Deputado
Fábio Avelar - Palavras do Sr. Luciano Ferraz - Palavras do Sr. Mauro Bonfim
- Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Fábio Avelar - Gil Pereira - Ivair Nogueira - João Paulo - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues.

Abertura	 -
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - As 91h15min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para
proceder á leitura da ata da reunião anterior.

-	Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa
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O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração, representando o Governador do
Estado, Sr. Itamar Franco; Fernando da Mata Pimentel, Vice-Prefeito
Municipal de Belo Horizonte, representando o Prefeito Municipal, Sr. Célio de
Castro; Sérgio Luís Staino Ferrara, Presidente da Câmara de Vereadores de
Belo Horizonte; Ricardo Carneiro, Diretor-Geral da Escola de Governo,
representando o Presidente da Fundação João Pinheiro, Sr. Jarbas Nogueira
de Medeiros Silva; Samir Cecilio Filho, Diretor de Marketing do SEBRAE-MG;
Luciano Ferraz, Assessor Jurídico do Presidente do Tribunal de Contas de
Minas Gerais; Mauro Bonfim, Consultor da Área de Fiscalização Financeira e
Orçamentária desta Casa; e os Deputados Sargento Rodrigues, Márcio
Cunha, Fábio Avelar e Eduardo Brandão.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Seminário

Legislativo Administração Pública Competente. Logo após a abertura deste
evento, teremos uma palestra sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. A
programação da tarde prevê duas atividades simultâneas: palestras sobre o
papel do Poder Executivo, do Legislativo e da sociedade civil na formulação e
avaliação das políticas públicas e sobre a dinâmica do processo legislativo,
que serão realizadas neste Plenário. E um "workshop" com exposição sobre
o tema captação de recursos para o desenvolvimento municipal", que será
realizado no Teatro da Assembléia, no andar térreo.

Palavras do Sr. Presidente
Cerca de um mês atrás, realizaram-se, na França, eleições para as

Prefeituras e os conselhos municipais. O pleito recebeu extraordinário
destaque por parte da imprensa internacional, sendo considerado um
aquecimento para as eleições presidenciais e legislativas francesas de 2002.
Mais que isso, veio comprovar a importância dos municípios na vida daquela
nação, uma das mais sólidas democracias do planeta.

Ocorre que a França dispõe de um território com 550.000km 2 (pouco menor
que o do Estado de Minas), dividido em 26 regiões, 100 departamentos e
mais de 6 mil municípios de importância, além de aproximadamente 30 mil
coletividades locais com personalidade jurídica. Já Minas Gerais, com
exatamente 588.384km2 de extensão, conta com 853 municípios. É, se não
nos falha a informação, o Estado brasileiro com o maior número de unidades
municipais. Embora a densidade demográfica do pais europeu seja muito
superior à nossa, esses dados comparativos parecem-nos válidos ao darmos
abertura, em Belo Horizonte, ao Seminário Administração Pública
Competente. Deles podemos tirar algumas conclusões: a posição contrária
ao desmembramento e à criação de novos municípios deve ser examinada



116
com reservas. Nada impede que se criem novas unidades municipais -
como instrumento para fortalecer a democracia e incentivar o
desenvolvimento -, desde que lhes asseguremos autonomia política e
financeira. A questão não é o número de municípios, mas as condições que
lhes devem ser dadas para se governarem. O município é a célula-mãe da
nacionalidade; nele se forma a realidade econômica, social e política de um
pais. Não há democracia sem municípios fortes em um sistema federativo
equilibrado. Fortalecer os municípios é o que intere.sr-a. e não enfraquecê-los,
como tem ocorrido no Brasil. E preciso proporcionar às cidades e aos distritos
condições administrativas estáveis, como determina a própria Constituição
Federal.

Em última análise, é em consideração a tais conclusões que estamos
realizando este seminário. Entre outros aspectos, o evento vem confirmar
que os Deputados desta Casa cultivam convicções saudavelmente
municipalistas no desempenho das funções legisladora, fiscalizadora e
político-parlamentar. No terreno desta última, a propósito, temos patrocinado
uma série de encontros, cursos e seminários como o de hoje.

O Seminário Administração Pública Competente está sendo realizado pela
Assembléia em várias cidades e regiões mineiras. Tem por objetivo
proporcionar aos Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais e assessores
subsídios para bem administrarem suas cidades e seus distritos. Estão sendo
discutidos temas como a Lei de Responsabilidade Fiscal; a fiscalização das
políticas públicas por parte dos Poderes Executivo e Legislativo e da
sociedade civil; a gestão municipal e a captação de recursos para o
desenvolvimento municipal e a dinâmica do processo legislativo. Na questão
fiscal, contamos com a prestigiosa parceria do Tribunal de Contas do Estado.
No capitulo da gestão municipal, colabora conosco a Fundação João
Pinheiro.

A verdade é que os administradores municipais empossados no principio
do ano estão enfrentando uma dura missão. Para comentar apenas um dos
aspectos envolvidos, a Lei de Responsabilidade Fiscal - em que pese a seu
objetivo louvável de sanar as finanças públicas - colocou os municípios em
autêntica camisa-de-força. Os problemas acumulados ao longo dos anos,
como o endividamento e o desequilíbrio entre receita e despesa, devem ser
equacionados nesta gestão. A falta de alternativas para captação de novos
recursos vem somar-se às dificuldades.

Nossa proposta, com este encontro, é orientar e auxiliar os agentes
municipais dos 24 municípios aqui representados, sobre seus limites de
competência, a viabilização legal de seus projetos e a superação de
obstáculos políticos e financeiros, inclusive com a procura de novas fontes de
recursos. Assim fazendo - estamos convencidos -, vamos colaborar para
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que os municípios ponham-se de pé e sigam em direção ao
desenvolvimento.

O fato de estarmos, hoje, em Belo Horizonte, é significativo, já imaginaram
se todos os municípios desta região desfrutassem de igual e satisfatório
índice de desenvolvimento? A primeira conseqüência seria um alívio na
tremenda carga a que está submetida a Capital mineira: como pólo de
atração das cidades vizinhas e carentes, a Capital tem atualmente uma
estrutura congestionada, piorando sempre a qualidade de vida.

Já imaginaram, por outro lado - e perdoem-nos de novo a comparação -, se
estivéssemos equiparados à realidade francesa? Teríamos todos os
municípios em volta desta Capital dotados de autonomia de fato e não
apenas de direito, garantindo boa qualidade de vida para a população, sem
pressionar a estrutura belo-horizontina.

Acreditamos que essas nossas considerações deixam claro o propósito da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao promover o seminário
Administração Pública Competente. Nesse pressuposto, declaramos abertos
os trabalhos, apresentando a todos os presentes - expositores e
participantes - nossas boas-vindas e cordial mensagem de agradecimentos.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Fernando da Mata Pimentel
Deputado Alberto Pinto Coelho, 1 0-Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Presidente da Casa,
Deputado Antônio Júlio, na pessoa de quem cumprimento os parlamentares
presentes; Dr. Frederico Penido, Secretário de Estado de Recursos Humanos
e Administração, representando o Governador Itamar Franco; Dr. Sérgio
Ferrara, meu amigo, Presidente da Câmara de Vereadores de Belo
Horizonte; Prof. Ricardo Carneiro, Diretor da Escola de Governo da
Fundação João Pinheiro; senhores e senhoras, usarei brevemente da palavra
na manhã de hoje, para fazer três registros que considero importantes para o
debate que vai se processar neste Plenário ao longo do dia.

Primeiramente, saúdo efusivamente a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e seus parceiros neste seminário - o Tribunal de Contas, a
Escola de Governo, as Prefeituras Municipais e as Câmaras de Vereadores -
pela felicíssima idéia e pela brilhante execução dessa idéia.

Estamos, se não me engano, na nona ou décima rodada do Seminário
Gestão Pública, Administração Pública Responsável e Competente, as quais
foram realizadas com grande sucesso. Disso testemunha não só a imprensa,
como também técnicos que trabalham na área. Temos, agora, a alegria e a
honra de sediar, em Belo Horizonte, essa rodada que alcança toda a região
metropolitana.

Nunca foi, como agora, tão necessário e tão importante o debate da
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questão fiscal no Brasil, e a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, mostra, mais uma vez, seu compromisso com o interesse público e
coletivo, com a qualidade do seu corpo técnico e parlamentar e sai à frente,
aliada à Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, ao Tribunal de
Contas e aos demais parceiros, proporcionando à sociedade mineira a
oportunidade de debater e aprender sobre tema de tamanha relevância.

Não se trata apenas de questão protocolar, mas é, de fato, importantíssimo
que esta Casa mostre como o Poder Legislativo pode atuar e, efetivamente,
como é fundamental seu papel nesse momento do debate da questão fiscal.

O segundo registro que faço diz respeito ao tema que vamos trabalhar
aqui, hoje. Iniciarei citando um paradoxo que se costuma ver na imprensa
nacional e sobre o que convido os presentes a refletir. Há pouco tempo, a
divulgação dos dados do IBGE levou os jornais a estamparem manchetes,
das quais a mais significativa e que gravei dizia o seguinte: "Nos últimos dez
anos, no Brasil, a distribuição de renda piorou. Os dados da concentração de
rendas são espantosamente ruins, mas, na outra ponta, os indicadores
sociais melhoraram.", ou seja, a mortalidade infantil diminuiu, o analfabetismo
decresceu, e os dados relativos a saneamento básico melhoraram.

Temos um quadro, aparentemente, paradoxal. De um lado, a questão da
renda no Brasil piorou, e muito. Dez por cento da população brasileira ficam
com 49% da renda nacional. Na outra ponta, os 50% mais pobres mal
alcançam 12% da renda nacional. São esses os dados aterradores da
concentração de renda e da desigualdade social neste Pais.

De outro lado, os indicadores sociais que mostram a qualidade básica de
vida do cidadão melhoraram um pouco nos últimos dez anos. O que pode
explicar esse paradoxo? O que pode estar por trás dessa aparente
contradição? Ora, o que está por trás é aquilo que, em Brasília, os
tecnocratas, jocosamente - diria até que de forma desrespeitosa -, falam: "Os
municípios estão fazendo seu dever de casa". Sim. Os municípios estão, mas
a União não está.

Ao longo dos últimos dez anos, os municípios se encarregaram, cada vez
mais, de oferecer à população os serviços sociais básicos: educação,
assistência social, limpeza urbana, transporte coletivo e trânsito; ou seja, tudo
o que diz respeito ao atendimento básico ao cidadão caiu na conta dos
municípios. E eles tiveram de se haver com essas demandas. E, agora, o
IBGE, órgão do Governo Federal, divulga dados que mostram que os
municípios fizeram bem a sua parte, com acertos e com erros, é claro; com
altos e baixos; com lugares mais avançados e outros menos, mas fizeram.

Estamos falando do cenário geral, que mostrou melhora significativa
naqueles indicadores que demonstram a qualidade dos serviços prestados à
população. Está muito longe ainda de ser o ideal, muito longe ainda de ser o
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que queremos, mas está melhor do qúe &a há dez anos, antes da
Constituição de 1988, que hoje é tão atacada por aqueles que querem de
volta a centralização de recursos e de poder na esfera do Governo Federal.

Assim sendo, primeira explicação: fizemos a nossa parte. Mas por que o
outro lado piorou? Por que a concentração de renda ficou na mão de menos
pessoas ainda nesses dez anos? Porque ela não depende em nada da ação
dos municípios. Depende exclusivamente da ação da União: depende das
políticas salarial, tributária, monetária e das taxas de juros, que são os
grandes agregados econômicos com os quais o Governo Federal lida no seu
dia-a-dia. Aliás, os únicos com os quais lida. Se observarmos o que
aconteceu ao longo desses dez anos, veremos um espantoso afastamento
da União em relação aos assuntos sociais.

Dito de outra forma, vamos fazer a nós mesmos a seguinte pergunta: que
serviços básicos de atendimento ao cidadão tem a União hoje para mostrar
ao País? Saúde não é com ela, pois foi tudo municipalizado: uma parte é do
Estado, outra do município; educação, tirando as universidades federais, que
se mantém a duras penas, o resto é do Estado e do município; transporte
coletivo, trânsito e limpeza pública ficam com o município; saneamento
básico fica com o município ou com o Estado, dependendo da escolha. Em
relação à assistência social e ao trabalho direto com os pobres, a União
desmontou, ao longo dos últimos dez anos, tudo o que tinha nessa área e
deixou-a entregue aos Estados e municípios. Qualquer outro serviço de que
os senhores se lembrarem, irão constatar a mesma coisa: serviço público,
por excelência, serviço de atendimento à demanda do cidadão, nada mais
tem a ver com o Governo Federal. O que o Governo Federal tem hoje de
serviço de atendimento ao cidadão são o Judiciário Federal, o Legislativo
Federal, a Diplomacia e as Forças Armadas para defender as fronteiras, e só.
Segurança pública é estadual e, agora, está ameaçando também a vir para o
campo dos municípios.

Para realçar ainda mais o paradoxo que mencionei a princípio, observem: a
União, esse ente federativo mais importante de todos, abocanha hoje mais da
metade do bolo tributário, desse espantoso bolo tributário, vamos ser claros -
afinal, nunca se arrecadou tanto imposto como se arrecada hoje no Brasil.

Palavras do Sr. Frederico Penido de Alvarenga
Agradeço o convite e cumprimento o Deputado Alberto Pinto Coelho, em

nome da Mesa e de todos os presentes. Parabenizo a Assembléia Legislativa
por essa difusão e interiorização do conhecimento. O Estado de Minas Gerais
caminha a passos largos para o seu equilíbrio fiscal e financeiro. No início do
Governo, em janeiro de 1999, vivemos o auge de um furacão, com uma taxa
de juros de 40%, um câmbio descontrolado e uma dívida interna explosiva.
Esse foi o primeiro momento do Governo Estadual.
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O Sr. Samir, do SEBRAE, está aqui e representa a classe empresarial e

a FEDERAMINAS. O primeiro momento do Governo Estadual, o ano de
1999, foi o pior ano para a atividade econômica; desemprego e empresas
com padrão de déficit crescente. O ano de 2000 foi melhor, financeiramente
mais equilibrado, e possibilitou ao Governo Estadual um aumento salarial
médio de 23%. Este ano será melhor.

Minas Gerais deve continuar o ajuste financeiro que faz nas suas contas,
principalmente de custeio e de dívida, com um esforço muito grande na
obtenção de receita. Esse paradoxo é real, o Governo Federal tem
aumentado a sua participação no bolo tributário, o Estado tem se mantido, e
os municípios vêm caindo, ou seja, existe uma transferência do bolo tributário
dos municípios para o Governo Federal. Isso causa dificuldades, porque as
demandas dos municípios são crescentes.

Esperamos que 2002 seja o ano do equilíbrio fiscal e financeiro do Estado
de Minas Gerais. O grande beneficiário da inflação era o setor público. Com o
fim dela, o desarranjo do setor público foi explicitado. Desde então não se
consegue, à base da inércia, manter um mês sem aumento salarial, um
atraso de pagamento na boca do caixa. Essas alternativas que
escamoteavam o déficit público foram suspensas com o fim da inflação.

O setor público busca o que a pessoa física, as empresas pequenas e
médias buscam: gastar o que arrecadam. Não temos alternativa de emitir
moeda, gerar déficit e empurrar passivos para novas gestões. O dado da
divida pública federal era muito claro. Em 1994, a dívida brasileira interna era
de R$60.000.000.000,00; hoje é de R$500.000.000.000,00. Em cinco anos, a
dívida cresceu 400%. Nesse intervalo, privatizamos R$90.000.000.000,00 no
Governo Federal. Tínhamos R$60.000.000.000,00, com um estoque de
patrimônio de R$90.000.000.000,00, e um crédito de R$30.000.000.000,00.
Hoje não temos nada no âmbito federal para privatizar, e uma divida de
R$500.000.000.000,00 crescendo a urna taxa de 1% do PIB ao mês.

Minas caminha a passos fortes; dificuldades existem; se não existissem,
não teríamos desafios. Quero dizer que tenho grande satisfação de participar
de eventos como este e parabenizar a interiorização das ações da
Assembléia Legislativa, a participação efetiva e direta nas discussões desses
temas. Minas, apesar de tudo, deve enquadrar-se à Lei de Responsabilidade
Fiscal, não por imposição, pelo caminho que já estava sendo percorrido.

O Governo Federal impõe uma lei em que ele mesmo, em cinco anos,
aumenta a sua divida em 400% e tem passivos mensais e déficit nominal
absurdos. Efetivamente, não cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Cumpre, apenas, a parte de pessoal, e essa relação é invertida: nos
municípios, a demanda é maior; no Estado, de forma média; e, no Governo
Federal, mínima, 0 equacionamento do Governo está na parte de pessoal,
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mas sabemos que os municípios têm de suprir a parte de saúde e
educação, que demandam investimentos em recursos humanos. Esse é O
grande diferencial. Coloca-se como grande vilão quem não cumpre os
percentuais de pessoal. E, na verdade, um governo pode cumprir de forma
brilhante esses percentuais, e ser extremamente corrupto. De outro lado, o
setor público pode não se enquadrar na LRF em relação a pessoal, e ser um
governo absolutamente ético. Essa é a mensagem que passo,
cumprimentando, mais uma vez, a Assembléia Legislativa.

Palavras do Sr. Ricardo Carneiro
Bom-dia, integrantes da Mesa, e os meus cumprimentos aos participantes

do seminário. Serei breve.
Queria só ressaltar a importância deste evento e o seu caráter democrático.

Uma democracia de fato baseia-se em dois eixos principais, o da difusão de
informações e o do debate. Este evento, promovido pela Assembléia, em
parceria com a Fundação e o Tribunal de Contas, é um mecanismo de
extrema importância para o avanço da democracia, porque trata de um tema
central, que é a administração pública competente no âmbito da Lei de
Responsabilidade Fiscal. E cria um espaço para que se discuta esta lei, para
que possam ser difundidas informações a respeito dela e permite que a
sociedade tenha mais mecanismos de controle, a fim de tomar a
administração pública, de fato, competente, já que, como ressaltou o Prefeito
Pimentel, a administração pública tem hoje, sobretudo nos municípios, o
papel central de garantir uma qualidade de vida minimamente decente para a
população, dadas as enormes desigualdades de renda que persistem ao
longo de décadas, neste Pais. O papel dos municípios tornou-se decisivo, já
que acumulam uma série de atribuições que se relacionam diretamente com
a qualidade de vida da população. E os recursos são escassos. Logo, a
competência e eficácia nos gastos passam a ser decisivos. Discutir tais
questões é de extrema relevância.

Queria enaltecer o trabalho da Assembléia de promover a discussão
dessas questões, abrindo espaço para que sejam tratadas, difundidas e
debatidas. Desejo a todos um bom trabalho. Obrigado.

Palavras do Sr. Sérgio Luiz Staino Ferrara
Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, 1 0-Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa, representando o Presidente Deputado Antônio Júlio; Dr.
Frederico Penido, Secretário de Administração, representando o Governador
Itamar Franco; meu amigo Fernando Pimentel, Vice-Prefeito de Belo
Horizonte, representando o Dr. Célio; Srs. Deputados; Dr. Luciano, meu
amigo, companheiro e sobrinho, por meio de quem saúdo todos os
componentes da Mesa: os contornos referentes à administração pública têm
sido profundamente revistos nos últimos anos, com o objetivo principal de
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equalizar seus custos, corrigindo excessos decorrentes da prodigalidade
das normas, até então, vigentes.

Evidentemente, qualquer medida que vise devolver ao poder público sua
capacidade de investimento em prol de serviços e obras que beneficiem a
população é sempre bem-vinda, o que nos coloca a favor de uma boa e
responsável gestão fiscal. Afinal, o poder público não pode gastar mais do
que arrecada, pois daí advém o malfadado déficit público, que castiga
particularmente os menos favorecidos, assolado pela inflação e por juros
verdadeiramente confiscatórios.

Tal verdade, entretanto, não obscurece uma outra, de igual monta e
relevância: a ação governamental não se resume a uma boa gestão
financeira, inclui a implantação de medidas de atendimento eficaz das
demandas e anseios das comunidades.

Governar é caminhar para a diminuição das desigualdades sociais.
Governar é universalizar o atendimento à saúde e a oferta de oportunidades
nas áreas da educação, do trabalho, do lazer. Governar é, enfim, tomar
concretas cada uma das finalidades próprias do Estado, tal como consta da
Constituição Federal, com sua enorme rede de prioridades sociais.

Se o poder público não pode, para realizar as ações sociais que se espera
dele, gastar além de suas possibilidades, não pode agir, única e
exclusivamente, com a atenção voltada para o resultado final de seu balanço.
Faz-se imprescindível que se encontre o meio-termo: responsabilidade social
com responsabilidade fiscal. O Governo não age pelo dinheiro, mas, por meio
deste e de seu adequado manuseio, pelo bem-estar da população.

Não é isso, entretanto, o que vem ocorrendo. As sucessivas normas
constitucionais e legais objetivando implantar a gestão fiscal responsável
vêm, continuamente, ignorando a satisfação das demandas sociais,
sinalizando para uma preocupação quase que exclusiva para com o balanço
contábil. Mais do que isso, todas as medidas até agora implementadas têm
um elemento em comum: o caráter tutelar como vêm prevendo suas
iniciativas.

Realmente, as normas produzidas pelo Congresso Nacional ignoram,
sempre e sempre, os princípios da Federação e da separação dos Poderes,
interferindo no campo de decisão de todos, colocando-os como meros
gestores de números. Não se estimula a ação política responsável,
simplesmente determina-se, casuisticamente, como cada ente federativo e
cada Poder deve agir. Em outras palavras, a União anula a possibilidade de
ação local com independência.

Tal postura revela desconfiança na capacidade de os Estados e municípios
agirem com responsabilidade e eficiência, confessando a idéia de que
apenas a União sabe o que é bom para o povo brasileiro.
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Essa visão autoritária não pode perdurar. Faz-se imprescindível que se

busque com urgência uma revisão das leis fiscais, de forma a lhes emprestar
o equilíbrio da satisfação de todos os interesses legítimos em relação ao
dinheiro público, isto é, que se gaste apenas o que se arrecada, mas que tais
gastos sejam, efetivamente dirigidos às necessidades de cada Estado ou de
seus municípios.

E hora de pôr termo à intervenção federal na instância local de Governo.
Cada Estado e cada município deve disciplinar sua atuação, com a liberdade
inerente a um sistema político democrático e federativo. A União, que seja
conferido poderes apenas para estabelecer as vigas mestras do sistema
financeiro, sem adentrar em particularidades que são de competência
exclusiva das entidades locais.

Isso significa flexibilizar não apenas percentuais de gastos, como muito se
veicula na imprensa, mas principalmente eliminar o excesso de previsões nos
campos tributário e orçamentário, que funcionam como um torniquete à
liberdade de escolha dos Estados e municípios. Afinal, é um absurdo que
fique para a legislação federal o delineamento da cobrança dos tributos locais
e, ainda mais grave, que se faça por via constitucional um sem-número de
vinculações de verbas.

Tais exemplos não são os únicos, mas são eloqüentes e demonstram a
gravidade do problema. A União vem definindo a forma como se arrecada e a
forma como se gasta o dinheiro local, sem preocupação para com a realidade
de cada Estado.

E isso tem de acabar. O que se deseja é a liberdade de governo para cada
instância de governo. Somos a favor da responsabilidade fiscal, mas não
somos a favor de medida autoritária e insensível.

O que se tem escutado - inclusive neste importante evento - é que os
Estados e municípios estão sendo prejudicados pelas últimas medidas
federais. Em verdade, o problema é mais grave, como ressaltei antes, e por
isso é possível que levantemos aqui um novo brado de Minas Gerais pela
liberdade, pela igualdade e pela fraternidade, tal como no passado ecoaram
aqui os ideais da revolução popular francesa.

A hora é, portanto, de lutarmos por um novo pacto federativo, em que
União, Estados e municípios tenham efetiva possibilidade de se organizarem
conforme suas particularidades, sem prejuízo para o equilíbrio das contas
públicas.

Todos somos responsáveis pela boa gestão financeira, e o que queremos é
apenas a possibilidade de demonstrar isso. Que a União deixe de lado a
empáfia com que vem agindo e ouça as vozes de todas as localidades. Ao
fazê-lo, ela verá que boas idéias e soluções brotam de todos os lados, quase
sempre melhores que aquelas imaginadas em gabinetes distantes da
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população. Afinal, é na penúria das cidades e dos Estados que a
população sofre, em seu cotidiano, e é ali que se pode perceber as reais
necessidades do nosso povo.

Creio na autonomia dos Estados e dos municípios, que dispensa a tutela
federal. Por isso, lanço aqui e agora a proposta de uma luta por um novo
pacto federativo, que respeite essa autonomia dentro de uma revisão global
da postura federal.

Que esse encontro seja muito produtivo, que seja um dia de muita lucidez e
reflexão, que saiamos daqui certos de que o caminho é esse, e que
possamos incentivar aqueles que não puderam comparecer a tomar essa
atitude. Parabéns a todos os presentes, aos que estão discutindo, na busca
de informações e mais conscientização. Que possamos, ao final dos
trabalhos, ter subsídios suficientes para uma boa reflexão e uma postura em
nossas atitudes. Muito obrigado a todos.

Palavras do Sr. Samir Cecilio Filho
Quero saudar a todos os participantes da Mesa na pessoa do 1 0-Vice-

Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, e a todos os
Prefeitos, Vereadores e demais senhores e senhoras aqui presentes. Faço
coro com os que me antecederam, aplaudindo também, a iniciativa da Casa
em sua 14a Legislatura, pela promoção deste evento, tão importante para
todo o Estado de Minas Gerais. O Seminário Administração Pública
Competente compõe-se de duas partes. A primeira foi realizada no fim do
primeiro biênio desta legislatura, sob a Presidência do Deputado Anderson
Adauto, e a segunda etapa realiza-se agora, sob a Presidência do Deputado
Antônio Júlio.

O SEBRAE-Minas percebeu que tem aqui uma grande oportunidade de
oferecer parcerias e de apresentar a todos os senhores os seus programas.
Temos participado de todos os seminários com um painel onde o SEBRAE-
Minas expõe seus programas, principalmente aqueles que têm uma interface
com as administrações públicas municipais. Temos uma série de programas
que serão apresentados em um painel na reunião desta tarde, sobre o
desenvolvimento econômico. Serão apresentados aos senhores programas
de geração de emprego e renda, programas para o desenvolvimento do
turismo em suas comunidades, artesanato, desenvolvimento na área de
agronegócios, programas de crédito - o microcrédito e o Banco popular são
temas muito oportunos -, enfim, uma série de programas que poderão ser
ferramentas essenciais para todos os senhores. Eles poderão ser usados em
suas administrações e servir como incremento no desenvolvimento sócio-
econômico de suas cidades. Já atuamos em todo o Pais e temos exemplos
de sucesso em todas as cidades.

Os presentes poderão aproveitar esta oportunidade para levar para suas
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regiões programas do SEBRAE que poderão alavancar o sucesso de
suas administrações. Esteve aqui hoje o nosso Vice-Prefeito, que pode dar
seu testemunho sobre a importância dos programas do SEBRAE. A
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte é uma grande parceira nossa. O
Secretário de Administração Frederico Penido, que também esteve aqui, é
outro grande parceiro nosso e também do associativismo, que é outro tema
de grande importância para suas comunidades. Sou ligado ao associativismo,
às Associações Comerciais e quero concluir dizendo aos senhores que
busquem fortalecer o associativismo em suas comunidades e as parcerias
produtivas, não somente com as entidades, mas sobretudo com os
programas do SEBRAE, que são mais um elemento para o sucesso de suas
administrações.

Encerro, parabenizando mais uma vez esta Casa, pela iniciativa da
realização deste seminário e desejando que todos os senhores e senhoras
tirem o máximo de proveito deste programa, que, repito, é de extrema
importância para suas administrações, principalmente agora, quando já está
em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal, que será exaustivamente
debatida aqui. Muito obrigado a todos.

Palavras do Deputado Márcio Cunha
Bom-dia a todos. Cumprimento o Deputado Alberto Pinto Coelho, Vice-

Presidente e Presidente em exercício, através de quem quero cumprimentar
meus colegas Deputados e a todos os componentes da Mesa. Sr. Presidente,
convidados, Vereadores presentes - através do Vereador Carlos Magno,
cumprimento todos os outros -, Prefeitos - cumprimento particularmente meu
quase conterrâneo e sua comitiva, Prefeito Célio ( .... ) - e a todos os
presentes. Estou dirigindo-me, neste momento, à reunião da CPI do
FUNDEF, mas pedi ao Presidente a oportunidade de falar antecipadamente.
Gostaria de registrar dois aspectos que considero de suma importância. O
primeiro, é que estamos diante de uma legislação que gera inúmeras
implicações, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se em um primeiro
momento nós a criticamos, porque ela veio através de um receituário do FMI,
impondo ações ao Governo brasileiro, e que entendemos como sendo uma
certa ingerência em nosso Pais, por outro lado, é verdade que pode nortear
caminhos melhores para uma administração pública mais transparente e
responsável, que, esperamos, acabe com a farra com o dinheiro público por
parte dos maus administradores. Precisamos considerar esse aspecto
benéfico da lei.

Temos, também, sem dúvida alguma, de avaliar que estamos diante de
enormes mudanças que ocorrem no Pais. Estamos presenciando todos
esses noticiários ruins, dia após dia, mas tudo isso demonstra que a
sociedade brasileira está a exigir novos comportamentos. Sem dúvida
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alguma, isso é extremamente salutar. É diante desse cenário que
estamos tendo a oportunidade de discutir o assunto. Portanto, acho muito
importante a participação de todos. Em nome da Assembléia, agradeço a
presença de todos vocês.

O outro assunto - talvez o momento não seja oportuno, mas acho
importante sublinhá-lo, porque esta é uma reunião também da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - é que aprovamos ontem - especialmente
os Deputados que têm domicílio eleitoral nesta Capital e região metropolitana
- um requerimento, solicitando à Presidência da Casa a constituição de uma
comissão para exigir um tratamento igual ao que está sendo dado ao Projeto
Brasil Legal, do Governo Federal. Para os senhores terem uma idéia. são
US$700.000.000,00 a fundo perdido; portanto, sem nenhum custo para as
Prefeituras, para os municípios. Mais uma vez, Belo Horizonte foi
discriminada pelo Governo Federal. Acho importante levantarmos essa
questão, porque não se trata apenas de defender Belo Horizonte, mas a
Região Metropolitana de Belo Horizonte, que, diga-se de passagem, de todas
as regiões metropolitanas do nosso Pais, é hoje a segunda ou a terceira no
que diz respeito ao nível de dificuldades, de pobreza. É de fundamental
importância que os Vereadores, Prefeitos e a comunidade da Região
Metropolitana de Belo Horizonte se mobilizem, exigindo do Governo Federal
um tratamento diferente daquele que, infelizmente, nesses dois mandatos do
Presidente Fernando Henrique, tem-se dado a Minas, especificamente a Belo
Horizonte. Diante de todos esses cenários, estamos prontos para discutir
questões de suma relevância para os nossos municípios. Parabéns a todos
os presentes. Muito Obrigado.

Palavras do Deputado Eduardo Brandão
Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Deputados Fábio Avelar, Márcio

Cunha, demais componentes da Mesa, Srs. Prefeitos, Srs. Vices-Prefeitos,
Sra& Vereadoras, Srs. Vereadores, demais presentes, com grande prazer,
participamos desta iniciativa, que marca com distinção o respeito desta Casa
pela coisa pública. Somos todos administradores dos interesses da
sociedade, com a responsabilidade de gerir, com competência, eficácia e
transparência tudo aquilo que é do povo, pelo povo e para o povo.

Este seminário que, oportunamente, se propõe a discutir com a sociedade
a administração pública competente, será, com certeza, um aprendizado para
todos nós cidadãos, seguidores dos princípios e preceitos legais.

Falar em administração pública competente sem preceituar os princípios
que norteiam o art. 37 da Constituição Federal seria percorrer um caminho
inverso a essa prática. Está na repartição da competência e no respeito aos
princípios constitucionais o norte que devemos seguir para o alcance desse
objetivo. Portanto, administrar com competência passa, necessariamente,
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pelo respeito aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência, como reza a Constituição Federal.

Desejamos um proveitoso encontro aos presentes. Gostaríamos de pontuar
a nossa opinião sobre um dos assuntos que consideramos um dos mais
polêmicos e relevantes deste seminário: a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esclarecemos que somos favoráveis ao controle, à fiscalização das ações
de todos aqueles que estão à frente da coisa pública. Porém, não podemos
desconsiderar as conseqüências dessa lei, que tem tirado a tranqüilidade e o
sono de muitos, quiçá de todos os Prefeitos das cidades mineiras e do Brasil.
Concordamos, em parte, com a sua austeridade no tocante à probidade
administrativa, no entanto, não podemos aceitar que essa legislação
engesse, de maneira cruel e sem alternativas, os administradores dos nossos
municípios.

O seu caráter repressivo, muitas vezes, ignora as desigualdades sociais e
econômicas existentes em nosso Pais. Ao contrário de minimizar os
problemas vivenciados pelos municípios mais carentes, a Lei de
Responsabilidade Fiscal impõe uma série de limitações aos Prefeitos, seja
através da redução dos orçamentos, dos cortes nas despesas com pessoal,
da falta de financiamento a projetos importantes ou até da não-renegociação
das dividas dos municípios. Tudo isso é pernicioso à administração pública
competente.

Cientes de que as melhores soluções são fruto do debate, esperamos que
deste encontro surjam respostas assertivas para os muitos questionamentos
que serão feitos.

Contentes em poder encontrar aqui amigos de velha data, companheiros
da mesma missão, novos e tarimbados Prefeitos, enfim, pessoas que prezam
e orgulham-se de servir aos interesses do coletivo, referendamos o saudoso
estadista Tancredo Neves para encerrar a nossa fala: "Quando o homem
público é convocado por significativos segmentos da sociedade para o
exercício de uma missão, mesmo que não faça parte de seu projeto, desta
não pode esquivar-se, pois, caso contrário, poderá ser julgado no tribunal da
história". Muito obrigado!

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, na pessoa de quem

cumprimento todos os Deputados e toda a Mesa; meu amigo de infância,
Prefeito de Confins, João Batista, em cuja pessoa cumprimento todos os
Prefeitos que nos honram com a sua visita; Vereadora Mirtes Navman, na
pessoa de quem cumprimento todos os Vereadores presentes; demais
participantes, assessores jurídicos das Prefeituras, para nós é grande, a
satisfação de participar de um seminário como este, oportunidade que temos
de debater um assunto de tamanha importância.
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Nesta oportunidade, gostaria de dizer da minha posição social sobre um

dos temas mais importantes a serem debatidos hoje, que é a Lei de
Responsabilidade Fiscal. No meu ponto de vista, é uma lei necessária, que
veio atender ao anseio da sociedade, mas que, evidentemente, tem causado
problemas sérios aos municípios, às Câmaras Municipais e, certamente, tem
de sofrer algumas modificações. Mas, no geral, é uma lei que veio para ficar,
porque visa, sobretudo, a moralidade da administração pública.

Num momento como este, não podemos deixar de comentar que,
anteriormente a essa legislação, a grande maioria das Prefeituras tinha o seu
orçamento, o seu planejamento como instrumento de ficção. Todos sabíamos
que esses documentos eram preparados praticamente para cumprir uma
exigência legal. Acho que o administrador público tem de se preocupar com a
Lei de Responsabilidade. Como já disse, modificações hão de vir, mas acho
que, no contexto geral, a lei é boa, porque se transforma num instrumento
transparente para administrara coisa pública.

Um aspecto fundamental que gostaria de registrar é que nunca vi tanto
administrador público, tanto Vereador preocupar-se com um assunto tão
importante. Este é o nono seminário que a Assembléia Legislativa promove
em todo o Estado de Minas Gerais e o quinto de que tenho a oportunidade de
participar. Nesses encontros, tenho observado o interesse de todos os
participantes. De maneira geral, apesar dos problemas levantados, se
colocamos na balança a Lei de Responsabilidade Fiscal, os pontos
favoráveis e os não favoráveis, notamos que há uma tendência de aprovação
pela maioria dos participantes. O que é muito positivo. Evidentemente, isso
não nos impede de aproveitar uma oportunidade como esta - com a
participação de Prefeitos, Vereadores e especialistas da área jurídica - para
aprofundar o debate e trazer sugestões que, com certeza, irão enriquecer a
nossa luta. Volto a repetir, no nosso entendimento, é uma lei que veio para
ficar. Portanto, Sr. Presidente, quero cumprimentar a Assembléia e a atual
Mesa diretora por essa iniciativa e dar o meu testemunho de que este
seminário dá aos administradores públicos de todo o Estado de Minas Gerais
a oportunidade de debater essa questão e aprofundar os seus
conhecimentos sobre o processo legislativo, o processo da administração
pública. A Assembléia vem contribuindo muito para que esse assunto seja
amplamente debatido junto à sociedade brasileira. Sucesso a todos os
participantes.

Queremos registrar a presença em Plenário do ex-Presidente desta Casa,
Deputado Anderson Adauto, e dizer que na sua gestão é que ficou decidida a
realização deste seminário. Agradecemos ao Dr. Samir Cecílio Filho. Diretor
de Marketing do SEBRAE, que também muito abrilhantou o evento com a sua
presença e com o seu pronunciamento e que, pela mesma razão de
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compromissos anteriormente assumidos, terá de se ausentar.
Palavras do Sr. Luciano Ferraz

Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho,
na pessoa de quem saúdo todos os integrantes da Mesa; Srs. Prefeitos,
Vereadores, senhoras e senhores, primeiramente quero ressaltar a satisfação
de estar aqui na condição de expositor, porque sou ex-servidor desta Casa e
comecei aqui a minha vida profissional.

Quero dizer que, ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas, que aqui
represento, firmou um convênio com a Assembléia Legislativa, no âmbito do
projeto da administração pública competente, para trazer informações e
orientações aos jurisdicionados, cumprindo uma função que o seu atual
Presidente destacou no momento de sua posse, que é a de aproximar o
Tribunal de Contas do jurisdicionado e da sociedade. Queria ressaltar que o
Tribunal de Contas tem um papel de orientação, mas esse não é o nosso
papel principal. O nosso principal papel é o controle. Há uma interpretação
equivocada de que o Tribunal de Contas resolverá o problema de todas as
administrações. Isso não é verdade. Ele vai resolver a sua função precipua, a
função de controle, mas também tem como papel - acredito ser um papel
extremamente importante - orientar para evitar que os problemas aconteçam,
ou seja, para prevenir problemas que possam acontecer na gestão da coisa
pública. Portanto, é uma satisfação estar aqui.

Gostaria de brevemente entrar no tema da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Não vou comentar a origem dessa lei nem sua ligação com o receituário do
FMI, porque isso já foi colocado pelos participantes da Mesa, mas, dentro da
ordem jurídica brasileira, nós, que estamos submetidos às prescrições da lei,
temos que dizer o seguinte: essa lei nos obriga neste momento? Sim, ela nos
obriga neste momento. Então, não adianta ficar preocupado com a origem,
com o problema, porque essa lei veio e ingressou na ordem jurídica
brasileira. A partir do momento em que foi votada pelo órgão competente,
pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República,
promulgada e publicada, ela nos obriga. Portanto, temos de nos preocupar
com suas prescrições, a não ser que o STF, que é o órgão competente para
se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, venha a declarar a
inconstitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, o Supremo já
se posicionou no que diz respeito à inconstitucionalidade integral dessa lei,
definindo que ela não é uma lei completamente inconstitucional. E ele disse:
"Não, ela não é". Sobre outros artigos, ele já se manifestou pontualmente,
como, por exemplo, sobre o art. 20, que fixa a repartição das despesas entre
os órgãos da Federação ou os órgãos dos entes federativos. E ele já disse
também: "Não é inconstitucional". É uma decisão preliminar, em sede de
liminar. Mas também já disse que o art. 9 0 , § 30 , é inconstitucional, porque
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fere o princípio da separação dos Poderes. Seda um ingerência, no
entender do Supremo, o Poder Executivo limitar gastos que são próprios do
Poder Legislativo, no âmbito municipal, ou do Judiciário.

Para entendermos a Lei de Responsabilidade Fiscal, temos de partir da
seguinte premissa: essa lei nos obriga enquanto o STF não declarar sua
inconstitucionalidade ou a inconstitucionalidade de alguns de seus artigos. Já
disse, a inconstitucionalidade integral já foi afastada. A pontual está sendo
analisada paulatinamente. Uns artigos foram tidos como constitucionais,
outros, como inconstitucionais. Dentro dessa visão, temos de analisar a lei tal
e qual está editada hoje, lembrando que o único dispositivo declarado
inconstitucional foi o § 3 0 do art. 90 . No mais, a lei é vigente e nos obriga.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal n° 101, entrou
em vigor em 51512000. Há interpretações equivocadas dizendo que essa lei
só entrou em vigor no dia 1°/1/2001. Não é verdade. Essa lei entrou em vigor
na data de sua publicação. Tendo entrado em vigor na data de sua
publicação, os fatos que aconteceram posteriormente ao inicio de sua
vigência estão por ela regulados. Aqueles Prefeitos que estavam, por
exemplo, no mandato anterior, praticando ações, manejando o dinheiro
público, já estavam obrigados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A
imprensa noticiou o seguinte: "Não, essa lei só entra em vigor a partir de
outubro de 2000". Não é verdade. Em outubro de 2000, entrou em vigor a Lei
n° 10.028, que trata dos chamados crimes fiscais. A lei dos crimes fiscais
entrou em vigor em 1911012000. A Lei de Responsabilidade Fiscal é do dia
41512000 e entrou em vigor em 51512000. Portanto, temos de fazer uma
separação. Os aspectos criminais ligados a essa lei estão tratados, estão
disciplinados a partir de outubro de 2000. Entretanto, os aspectos relativos à
administração como um todo e até mesmo outros aspectos penais que já
existiam na ordem jurídica brasileira regulam a ação dos administradores do
mandato anterior, ou seja, dos administradores que em 2000 estavam no
exercício do cargo.

Mas agora estamos mais preocupados em saber se essa lei é um bicho-
papão ou não. Não acho que seja um bicho-papão. Essa lei, na verdade,
consolidou uma série de normas que já existiam dentro do ordenamento
brasileiro e inovou no aspecto relativo á sanção. Essa, sim, foi a grande
inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, o aspecto de sanção
que ela trouxe. O que está aqui já estava na Lei n° 4.320, de 1964. Se ela
tivesse sido cumprida, não precisaríamos da Lei Complementar n° 101. Já
estava, também, na Resolução n° 78 do Senado, que regula o aspecto de
endividamento; já estava na própria Constituição Federal de 1988, que trata
do orçamento-programa, ou seja, na verdade, ela veio consolidar, trazer um
código que regerá as finanças das entidades federais, seja a União, os
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Estados, o Distrito Federal ou os municípios.
Há inovação no que se refere ao aspecto da sanção, que se subdivide em

duas espécies. Temos sanções chamadas institucionais e as chamadas
pessoais. O que seria isso? Sanções institucionais são aquelas que se
dirigem ao próprio ente federativo. Uma vez descumpridas as prescrições da
Lei de Responsabilidade Fiscal, o ente federativo, por exemplo, o município,
começa a sofrer determinadas limitações em suas ações, ou seja, a sanção
institucional incide sobre o próprio ente federativo, que pode ficar impedido
de receber transferências voluntárias, firmar convênios, obter aval e garantia
em operações de crédito e até mesmo prover cargos públicos, se estes
estiverem extrapolando os limites de gasto com pessoal. Vale dizer que a
sanção institucional que a lei prevê, já citei aqui alguns exemplos, dirige-se
ao próprio ente federativo.

Por outro lado, temos as chamadas sanções pessoais. Estas se dirigem ao
administrador, e nisso não há novidade alguma dentro do ordenamento
jurídico brasileiro, porque o administrador sempre foi responsável por lidar
com o dinheiro público. Gosto muito de citar a definição do Prof Rui Simi
Lima em seu trabalho sobre princípios de Direito Administrativo. Ele diz que
administrar é atividade de quem não é dono. Administração é um conceito
inverso ao de propriedade. Por que disse isso? Porque disse que administrar
é uma atividade de quem lida com o interesse de outrem, com o interesse
que não lhe é próprio. Quem é dono dispõe da coisa como bem entende.
Quem é administrador dispõe da coisa de acordo com o interesse de quem é
dono - em termos de administração pública, o interesse da sociedade. E os
administradores sempre foram responsáveis por essas questões, por
questões que se ligam ao dinheiro público. Temos um arsenal de normas
prevendo penalidades de toda ordem aos administradores que não sabem
lidar ou que lidam mal com o dinheiro público. E a Lei de Responsabilidade
Fiscal faz menção a todas elas. A Lei n° 8.429 - Lei de Improbidade
Administrativa - é muito mais severa que a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Temos o Decreto-Lei n° 201, de 1967, que se aplica a Prefeitos e
Vereadores; o Código Penal, que trata de uma série de crimes que podem
ser praticados por agentes públicos; a própria Constituição Federal e o
Decreto-Lei n° 201, em termos municipais, que trata das chamadas infrações
político-administrativas, que se referem a cassações de mandatos, ou seja, já
existia um arsenal de normas para regular a atividade do administrador.

Que novidade há nisso? A novidade fica a cargo de novos tipos penais que
foram criados em outubro de 2000 e que se casam com as normas de gestão
fiscal. No mais, particularmente, entendo que não houve grandes inovações
dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inovação há, mas não houve
grandes inovações.
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Dito isso, posso entrar propriamente na análise da norma. Essa lei se

subdivide ou é construída sobre quatro pilares: o do planejamento, o da
transparência, o do controle e o da responsabilização.

No que diz respeito ao planejamento, ela se dirige aos chamados
orçamentos públicos. Por que isso? Porque lidar com a coisa pública,
administrar uma comuna, é o mesmo que administrar a própria casa. Se
tenho um salário de R$1.000,00 e gasto R$1.500,00 por mês, tenho de tirar
R$500,00 de algum lugar, endividando-me, obviamente. Assim sendo, caio
num ciclo deficitário de orçamento, que me levará, fatalmente, à insolvência.

O mesmo acontece com uma unidade federada, com uma administração.
Se se gasta mais do que se arrecada, se se tem despesas superiores à
receita, o endividamento é certo. E, se se endivida constantemente, chega-se
à bancarrota. A vertente do planejamento que está na lei visa justamente
obrigar o ente federativo a planejar a sua ação, assim como fazemos em
nossa casa.

Aquele que se casa, por exemplo, faz um plano. Se ganha R$2.000,00 por
mês, consegue pagar x de aluguel e poupar outro tanto para, em cinco anos,
comprar seu próprio apartamento. Mas se no meio do caminho nasce um
filho, sua despesa aumenta, e ele precisa fazer correções no planejamento,
para que, mais tarde, possa realmente comprar o apartamento. Ou seja, o
indivíduo fez um planejamento para longo prazo, executou-o anualmente e, à
medida que as distorções ocorreram, foi tratando de ajustá-lo.

Na administração pública, a receita do bolo é a mesma. É preciso planejar
as ações em médio e longo prazo. Fiel ao planejamento, buscam-se as idéias
para, anualmente, tratar das questões principais e, depois, colocá-las em
execução. Se, ao longo dessa execução, alguma coisa acontecer, é preciso
modificar a forma de atuar, para se adequará nova realidade.

E é exatamente isso o que está dizendo a Lei de Responsabilidade Fiscal:
"É pressuposto da gestão fiscal responsável a ação planejada". Planejada por
quem? Pelos orçamentos públicos, que são três: o Plano Plurianual de
Investimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento.

O Plano Plurianual de Investimento é um orçamento de médio prazo - em
regra, quadrienal - votado para que o administrador defina suas prioridades
de investimento ao longo dos próximos quatro anos.

Os senhores têm de estar atentos para o fato de que o Plano Plurianual de
Investimento que vai regular a ação nos próximos quatro anos - de 2002 a
2005 - deve ser votado até o final do exercício de 2001. Nele estarão
definidas as prioridades de investimento. É uma proposta do Executivo que
passa pelo representante do povo evolta para a sanção. É uma lei.

A Constituição Federal, no entanto, fez uma inovação. Trouxe novo
instrumento de planejamento, a Lei de Diretrizes Orçamentarias, que é um
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elo de ligação, um filtro, um meio-termo entre o orçamento de médio
prazo - o Plano Plurianual, que é quadrienal - e o orçamento anual, que dita a
forma de atuação do ente federativo ao longo do exercício financeiro, que
começa em 1° de janeiro e termina em 31 de dezembro.

Por que um elo? A Lei de Diretrizes Orçamentárias funciona da seguinte
forma: quando é votada, busca do Plano Plurianual - que é de médio prazo -
prioridades que constarão na proposta orçamentária do Executivo e da lei do
orçamento para o ano vindouro, que se iniciará em 1 0 de janeiro,
posteriormente à sua aprovação.

Vejamos um exemplo: há cinco ou seis investimentos previstos no Plano
Plurianual para o município. Os representantes do povo vão dizer quais os
principais para constar no orçamento que vai entrar em vigor em 10 de
janeiro. Vão dizer, por exemplo, se um hospital, uma ponte ou um programa
de renda da família é mais importante para o município que uma estrada
prevista no Plano Plurianual. E isso vincula o Executivo, já que este tem de
buscar, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que vai colocar na proposta
orçamentária a entrar em vigor posteriormente. Como vêem, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias desempenha papel de ligação entre o orçamento de
médio prazo e o orçamento anual.

No entanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal modificou, e muito, a
disciplina da Lei de Diretrizes Orçamentârias. A norma que mais sofre o
impacto é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A primeira, em seu art. 40, diz
que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai ter de dispor sobre equilíbrio entre
receitas e despesas e trazer, em seus anexos, as metas fiscais e os anexos
de riscos fiscais. Metas fiscais significa saber quanto se vai arrecadar e
quanto se vai gastar, e riscos fiscais significa prevenir as distorções ao longo
do orçamento. Além disso, a lei vai ter de disciplinar os critérios de limitação
de empenho e os aspectos relativos a renúncias de receitas, ou seja, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias passa a ser um instrumento fundamental para a
administração responsável.

Sorte que, para o ano de 2001, a Lei de Diretrizes Orçamentarias tem de
estar aprovada até 30 de junho. Os senhores, portanto, já devem ter em
mente a importância que esse instrumento assumiu principalmente a partir da
Lei Complementar n° 101.

Há determinada nuança nessa lei. Os municípios com menos de 50 mil
habitantes ficam obrigados a elaborar seus anexos de metas fiscais e de
riscos fiscais somente a partir de 2005, o que não significa, definitivamente,
que não estejam submetidos à lei. Estão. Só que os anexos à LDO serão
efetivamente cobrados apenas a partir do exercício de 2005. Essa é a norma
do art. 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

0 mesmo, no entanto, não acontece com os municípios que têm mais de
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50 mil habitantes. Estes já estão integralmente submetidos á Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Chegamos, então, ao orçamento, que é o último instrumento de
programação para a administração. O orçamento é sempre votado no
segundo semestre, com um ano de antecedência, para viger a partir de
janeiro do ano subseqüente. Ë o orçamento que traça o "script", o moda de
funcionamento da máquina administrativa.

Quanto a esse instrumento, chamo a atenção dos senhores para o fato de
que a Lei de Responsabilidade Fiscal vai obrigar que o orçamento saia do
papel. A praxe anterior era a seguinte: votava-se o próprio orçamento,
superestimava-se a receita - esta era colocada muito além da real
capacidade de arrecadação da comuna -, de modo a poder autorizar toda e
qualquer despesa. Como isso? Ora, é simples: tem-se como receita
efetivamente arrecadada no ano anterior um volume "x". No momento de se
votar o próprio orçamento, apresenta-se uma suposta receita de 'xx".
Obviamente, o orçamento fecha entre receita e despesa.

Ora, o orçamento é uma estimativa de receita ao longo do exercício. Então,
se a despesa corresponde â estimativa de receita - e é o orçamento que fixa
a despesa, porque é o que autoriza a sua realização, ou seja, despesa sem
autorização orçamentária é irregular - e se a receita é superestimada, a
despesa que corresponde a essa receita, obviamente, também será além da
minha capacidade de gasto. Mas, se tenho uma receita superestimada e a
despesa autorizada, posso mexer no orçamento como bem entender e gastar
como quiser. Essa era a praxe antes da Lei Complementar n° 101 -
superestimava-se a receita, para se obter autorização de despesa para o que
bem se entendesse.

Agora, há temperamentos, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, em
seu art. 98, criou o instituto da limitação de empenho: se, ao longo do
exercício financeiro, a receita que entrar efetivamente no cofre não
corresponder à estimativa da lei orçamentária, deve-se limitar, na mesma
proporção desse não-ingresso, o campo da despesa, ou seja, praticar atos
que impeçam o administrador de gastar os recursos. Os critérios para essa
limitação estarão discriminados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai
definir, por exemplo, o que vou limitar primeiro - se vai ser a despesa de
capital, como é óbvio, se vai ser a despesa corrente, o que não é o óbvio,
porque, em minha casa, se acabar com a despesa corrente e deixar o critério
de gasto para a despesa de capital, estarei deixando de pagar minhas contas
diárias para comprar um carro, por exemplo, o que obviamente não é o
procedimento adequado em termos de administração competente e eficiente.

De modo que agora, em minha concepção, deu-se fim a essa prática de se
superestimar o orçamento público ou, pelo menos, a vertente da receita no
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orçamento público, de forma a abarcar toda e qualquer despesa - o
orçamento, agora, há de sair do papel e se tornar realidade. O Deputado
Fábio Avelar disse há pouco que o orçamento deixa de ser ficção, o que é
verdade - deixa de ser ficção, para se transformar em um instrumento de
planejamento, de definição de gastos e de exercício da cidadania, o que é
muito importante, porque aqui entramos na outra vertente dessa lei: a da
transparência.

A transparência é assegurada de uma forma muito simples - atendendo-se
ao princípio da publicidade, que está na Constituição Federal, ou seja, dando-
se ampla divulgação à situação das finanças. Por exemplo, fico obrigado a
publicar e a divulgar, até por meios eletrônicos, relatórios que demonstrem a
situação de minhas finanças. Mas fica assegurada, sobretudo, na vertente da
cidadania, em virtude de uma norma que a lei abarca, no parágrafo único do
art. 48, que obriga a participação popular na votação do Plano Plurianual, da
Lei de Diretrizes Orçamentárias e do orçamento. Isso é a imposição do
chamado Orçamento Participativo: é a sociedade participando como autora
dos seus próprios destinos; é a sociedade vindo participar, junto com a
administração, da definição do que é mais importante para o seu município.
Leiam, depois, o parágrafo único do art 48, em que se diz que é necessário
que se façam audiências públicas na votação do Plano Plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e do orçamento. E temos exemplos de Orçamentos
Participativos, temos as audiências públicas da própria Assembléia
Legislativa, temos o Orçamento Participativo no Município de Belo Horizonte
e em outros Estados. Mas chamo atenção para o seguinte: não façam o
Orçamento Participativo apenas para cumprir o que está na lei; não façam
um Orçamento Participativo que destine parcela insignificante das receitas e
das despesas para ser objeto da deliberação popular; pelo contrário, é
necessário que a população participe a máximo possível do destino que lhe é
próprio, enquanto submetido à administração municipal ou estadual. Então, o
Orçamento Participativo sai do papel e passa a ser obrigação. Sugiro, por
exemplo, a participação das associações de bairro quando da votação
desses instrumentos - uma participação popular, lídima e que efetivamente
engaje a sociedade com a administração. E, tenho certeza, quanta mais
próximas a sociedade e a administração, mais transparente e eficiente será
esta. Lembro, também, que a sociedade tem um papel de controle da própria
administração - o chamado controle social, que é feito, por exemplo, com as
ações populares e com as denúncias ao Tribunal de Contas feitas pelo
cidadão, com as representações ao Ministério Público, que o cidadão pode
fazer, com o exercício do chamado direito de petição, etc. Tudo isso diz
respeito á participação da sociedade na administração, reforçada, no meu
moda de entender, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é, então, a
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verdade da transparência.

Chegamos, então, a um dado fundamental: em termos de receita pública, a
Lei de Responsabilidade Fiscal inova em quê? Vejam bem: dos arts. 11 ao
14, trata-se da receita. No art. 11, diz-se que o ente federativo, a partir de
agora, fica obrigado a instituir, a prever e efetivamente arrecadar todos os
tributos de sua competência.

Qual o alcance desse dispositivo? O ente federativo não pode abrir mão de
seus recursos, nem de receitas que lhe são próprias, porque, do contrário,
ele não consegue fazer frente às suas despesas. Isso é O óbvio. Fica
obrigado o ente federativo, a partir dessa lei, a, primeiro, votar a lei que cria o
tributo. Chamo a atenção de que tributo não é imposto, é gênero. Imposto é
espécie. Tributo abarca imposto, taxa, contribuição de melhoria e
contribuição para fiscais, em termos municipais. Ou seja, o ente federativo
fica obrigado a instituir não só os impostos, muito embora apenas pela não-
instituição dos impostos ele sofra penalidade prevista no parágrafo único do
art. 11. Ele fica obrigado a instituir, por exemplo, taxas que são cobradas pelo
exercício do poder de polícia ou pela prestação de serviços públicos. Fica
obrigado, por exemplo, a cobrar contribuições de melhoria quando faz obras
públicas e os imóveis lindeiros à obra se valorizam em razão dela. Então, o
dono fica obrigado a custear um determinado valor em termos de
contribuição.

Lembro que todos os tributos dependem de lei por causa do princípio da
legalidade tributária, e eles só podem ser cobrados no exercício seguinte ao
da sua instituição, por conta do principio da anterioridade tributária. Então,
por exemplo, se não tenho IPTU instituído, o que é um verdadeiro absurdo,
dentro da minha comuna, devo instituí-lo agora para começar a cobrar em
2002. E importante dizer isso, porque só falei da instituição, mas também
tenho que fazer a previsão. E previsão onde? Na lei de orçamento. Ou seja, a
lei de orçamento tem que fazer a previsão da minha efetiva arrecadação do
tributo. Tenho ainda que fazer o quê? Montar uma estrutura para cobrar esse
tributo. Fazer os lançamentos tributários, remeter os boletos às casas dos
contribuintes para que eles possam, efetivamente, cumprir com sua parte em
termos de financiamento da administração, ainda mais porque a lei fala em
efetivamente arrecadar e não só em arrecadar. Se o contribuinte não quiser,
voluntariamente, cumprir a sua obrigação tributária, terei que cobrar
administrativamente essa obrigação; se ele, ainda assim - com multas, por
exemplo -, não cumprir a sua obrigação, terei que inscrevê-lo em dívida ativa
e entrar com a chamada execução fiscal. Então, vejam bem o que está no
art. 11: passa a ser obrigação, efetivamente, que eu arrecade o que compete
a mim enquanto ente federativo.

Há mais na vertente da receita. Essa norma limita a chamada renúncia de



rs
137

receita. Esse é uni aspecto muito importante, porque virou moda o
seguinte: empresa quer se instalar; então, começa a ir a diversos municípios
e perguntar o que ganharia para poder instalar-se lá. O município diz: "Dou a
você 30 anos de isenção no IPTU, isenção de ISS, dou isenção do que for
para você poder montar a sua empresa aqui". Então, outro fala: "Não, dou a
você mais ainda, dou um subsídio, ajudo para poder vir para aqui, dou o lote,
etc., para que você possa montar a sua empresa aqui".

Para que eu possa, agora, por exemplo, renunciar a receita mediante
isenções de tributo, sofro temperamentos da lei que estão no art. 14, que diz
que, para eu poder fazer renúncia de receita, tenho que atender ao que
dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tenho que demonstrar que aquilo
não afetará as minhas metas fiscais e tenho, ainda, que tomar uma das
seguintes medidas: ou eu demonstro que aquela receita, que o impacto
daquela renúncia foi levada em consideração na estimativa do orçamento ou,
então, tenho que tomar medidas compensatórias para que possa incrementar
a receita. Vocês sabem quais são essas medidas compensatórias? Criação
de tributos, majoração de aliquota e extensão da base de cálculo dos
tributos. Ou seja, para que eu possa dar isenção para uma determinada
empresa que tenha condições de contribuir, tenho que onerar a própria
sociedade. Agora, a renúncia de receita sofre temperamentos, e só lembro
para os senhores uma coisa: ela, a renúncia, sempre, desde a Constituição
de 1988, deve ser objeto da análise dos Tribunais de Contas, quando estes
emitem o seu parecer prévio é a norma do art. 70 da Constituição Federal.
Essa é a vertente da receita.

Mas quem sofre, de fato, a incidência dessa lei? E a vertente da despesa
pública, porque ela sofre limitações. Despesas que sofrem limitações em
termos de realização de investimentos quando estes podem afetar as minhas
metas. Por exemplo: licitações e contratos, que são as normas do art. 16, §
40 . As despesas de pessoal, sobretudo. Isso já foi dito pelo Secretário de
Administração. Estas, sim, sofrem uma incidência fortíssima da Lei de
Responsabilidade Fiscal, e, ainda, as chamadas contratações de terceiros,
que também sofrem limitações em virtude da aplicação da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Cito os artigos: em termos de despesa pessoal,
arts. 17 a 23 e o art. 70 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que diz
respeito às licitações, já citei o art. 16 e, no que diz respeito à contratação de
serviços de terceiros, o art. 72 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos
esses sofreram incidência forte na vertente da despesa.

Vou tratar, em linhas gerais, da despesa de pessoal. O ente fica obrigado,
agora, a se submeter a determinados limites. Desculpem-me, pois cometi um
equivoco, não é agora, o ente já está submetido a limitações desde a
Emenda à Constituição n° 1, de 1969. Desculpem-me, desde 1967. Depois,
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1969, depois, 1988. No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
já era prevista, salvo engano, no art. 35 a limitação para gastos com pessoal
dos entes federativos, só que ninguém respeitou isso. Então, veio a Lei
Camata. A Lei Complementar n° 82, de 1995, repetiu a mesma coisa,
reduzindo de 65% para 60% das receitas correntes o limite de despesa de
pessoal. Ninguém cumpriu. Veio a Lei Complementar n° 96, de 1999, que
repetiu a Lei Camata, estabeleceu os limites, diminuiu o percentual da União
de 60% para 50%, e ninguém cumpriu isso. Então, veio a Lei de
Responsabilidade Fiscal, em que está toda a questão, só que com uma
diferença: com sanção para quem descumpri-la. Porque as anteriores, todas
elas, não tinham sanção para quem descumprisse os limites das despesas
de pessoal. Essa norma agora traz a sanção estrutural, que já disse para
vocês o que é, e sanção pessoal para o ordenador. Ela inovou em um
aspecto muito interessante. Antes, o limite era só para o ente federativo como
um todo; depois, agora, o limite também é setorizado, o Legislativo tem o seu
limite, o Executivo tem o seu limite, o Judiciário tem o seu limite, todos os
Poderes têm limites específicos. Foram esses limites que o Supremo Tribunal
Federal não derrubou no julgamento da ADln n° 2.283, do PC do B e de
outros partidos da Oposição.

Então, existem os limites, e eles são válidos. Diz a lei que aquele que
estiver extrapolando limite sofre determinadas restrições. Chamo a atenção
particular dos senhores e das senhoras para um aspecto: o limite dessa lei,
na verdade, não é de 60% para o município e daquele percentual para os
órgãos. O verdadeiro limite dessa lei é o chamado limite prudencial, que
corresponde a 95% do limite máximo, a 95% dos 60 ou da limitação do
próprio Poder. Por que isso? Porque, a partir do momento em que entro na
zona cinzenta entre o percentual de 95% do limite e o limite máximo, começo
a sofrer restrições, que, no que diz respeito ao limite prudencial, estão no art.
22, e, no que diz respeito ao limite máximo, estão no art. 23. Ou seja, quando
estou com a minha despesa comprometida no valor correspondente a 95%
do limite, fico impedido, por exemplo, de criar cargos, de alterar a estrutura
de carreira com o aumento de despesa, de contratar pessoal, de admitir
novas pessoas no serviço público.

Com tudo isso, já começo a sofrer os temperamentos da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Depois, o art. 23 diz que, quando alcanço o limite
máximo, tenho que reduzi-]o, e as medidas para redução já estão reguladas
na Constituição e também na Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que
tenho que reduzir 20% de despesas com cargos em comissão ou função de
confiança, no mínimo, 25. Se eu quiser reduzir 50 eu posso? E óbvio, é claro
que posso. Segundo, exonerar servidores não estáveis. Quem são os
servidores não estáveis? De acordo com a Emenda n° 19, são aqueles que
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ingressaram no serviço público depois de 5110183, sem concurso público,
ou seja, são aqueles que não foram alcançados pela norma do art. 19 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República,
que trata da chamada estabilidade anômala ou estabilidade especifica ou
especial. Quem tinha cinco anos na data da promulgação da Constituição
virou estável, e quem não tinha não é estável e deve ser mandado embora
primeiro, de acordo com a Emenda à Constituição n° 19. Depois, vem a
questão do servidor estável, que também poderá perder o seu cargo a partir
da referida emenda. Essas hipóteses estão reguladas na Lei Federal n°
9.801, que se aplica a todos porque é norma geral de acordo com a
Constituição. Isso seria, então, a vertente da despesa de pessoal. Sugiro,
para que vocês possam cumprir efetivamente o limite de despesa de pessoal,
que, ao invés de tomar essas medidas, façam um levantamento de quantas
contratações irregulares há no município, principalmente as chamadas
contratações temporárias, por excepcional interesse público, que a
Constituição já diz que são temporárias e por excepcional interesse público.
Temporária não é permanente, excepcional interesse público não é aquilo
que afeta corriqueiramente a administração. Essas contratações dependem
de lei de índole municipal; se não houver a lei, é irregular. Não sou eu quem
diz, é o Supremo Tribunal Federal. Quando não existe a lei, a contratação é
irregular, ou seja, se fizerem um levantamento das contratações irregulares,
tenho certeza absoluta, podem, tranqüilamente, reduzir despesas de pessoal.

No que diz respeito ao controle, essa norma inova quando traz novos
instrumentos para que ele seja feito. Ela trata, por exemplo, de dois novos
instrumentos: os chamados relatório de gestão fiscal e relatório resumido da
execução orçamentária. O relatório resumido é para o Executivo, enquanto
executor do orçamento. Por isso ele é responsável pela elaboração do
relatório resumido de execução orçamentária (art. 52 da Lei n° 53). O
relatório de gestão fiscal tem que ser elaborado por todos, pelo Legislativo,
pelo Executivo também, em termos municipais, e pelo Judiciário, no Estado.
Todos têm que elaborar o relatório de gestão fiscal, que é quadrimestral ou
semestral, dependendo do município. Se for abaixo de 50 mil, pode ser
semestral, se for acima de 50 mil, tem que ser quadrimestral.

: Esses relatórios devem ser elaborados, publicados, etc. Vão permitir que
se faça um controle efetivo concomitantemente com a execução do
orçamento das finanças ou do andar da carruagem do ente federativo.

O papel de um órgão de controle interno no município é fundamental. A
Constituição, em seu art. 74, regula o controle interno, tornando-o obrigatório.
A administração deve ser controlada, responsável e com a responsabilidade
compartilhada com outras pessoas. Ao invés de assumir a responsabilidade
sozinho, o administrador deve compartilhá-la com outras pessoas e
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estabelecer o órgão de controle interno.

Por quê? Conforme o § 1 0 do art. 74 da Constituição, o controle interno,
uma vez detectadas as irregularidades, se delas não der ciência ao Tribunal
de Contas, órgão de controle interno, é responsável solidário pela
irregularidade. Ou seja, compartilha a responsabilidade com o administrador.

Entendo que é imprescindível, para uma administração eficiente e
competente, haver o órgão de controle interno. A partir dessa lei isso é
obrigatório, conforme o art. 54, que diz que o controle interno assina,
juntamente com a autoridade, o relatório de gestão fiscal. Assim, é co-
responsável pelas informações que ali estão. Se as informações forem
perfeitas, também é responsável por elas.

Aquele que deixar de enviar o relatório de gestão fiscal, seja ao Legislativo
- no caso do Executivo -, seja ao Tribunal de Contas - no caso do Executivo e
do Legislativo-, submete-se a sanção pecuniária, ou seja, a multa criada pela
Lei n° 10.028, que corresponde a 30% de sua remuneração. A lei fala de
seus vencimentos anuais, pela simples fa da remessa do relatório de
gestão fiscal, seja pelo Chefe do Poder LegiEÁavo, seja pelo Chefe do Poder
Executivo.

De acordo com o art. 71, inciso VIII, da Constituição, a competência para
processar, julgar e aplicar multa aos responsáveis rr irregularidades na
administração é dos Tribunais de Contas. Essa já está prefixada em
30% dos vencimentos anuais do agente. Trata-se de fato a ser levado em
consideração pelos Deputados.

Quanto à vertente da responsabilização, tratei desse aspecto nas minhas
considerações iniciais, quando falei das sanções estruturais e pessoais.
Espero, antes que se atenda a essa lei, que se possa entendê-la. Como
disse o Deputado Fábio Avelar, é uma lei boa, que quer, de um lado, diminuir
a discricionariedade do administrador público. Aliás, quer diminuir a
arbitrariedade do administrador público.

A discricionariedade é o exercício do poder dentro da lei. Se estiver de
acordo com a lei, dentro do orçamento, das condições efetivas da minha
comuna, estou agindo legalmente, ao passo que, se estiver agindo com
discricionariedade, mas além dos limites da lei, estou agindo arbitrariamente.
No caso, meus atos são nulos, e devo responder por eles. A minha
mensagem é para que atendam e entendam essa norma, que é boa e, tenho
certeza, trará frutos para os senhores e as senhoras. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Mauro Bonfim
Deputado Fábio Avelar, que preside a Mesa; ilustre expositor Luciano

Ferraz; Prefeitos; Vereadores .e agentes políticos; diante do novo panorama
desenhado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sugiro que cada agente
político municipal, sobretudo Prefeitos e Presidentes de câmaras, observem
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um velho brocardo latino que diz o seguinte: "Legem abmos", ou seja,
curvemo-nos à lei, que é dura, mas é a lei. Isto não só porque o Supremo
Tribunal Federal disse que a Lei de Responsabilidade Fiscal é constitucional,
válida no ordenamento jurídico, com exceção do dispositivo que já foi
declinado, como também em razão de dois preceitos muito importantes da
Constituição Federal- O primeiro é o art. 50, inciso II, que diz: "Ninguém é
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". E
o "caput" do art. 37, que obriga a administração pública a curvar-se ao
principio da legalidade.

A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar e tem "status" de
lei de territorialidade nacional. Isto significa que obrigatoriamente deve ser
observada por todos os municípios, embora seja lei complementar de
natureza federal.

Além dos pilares sobre os quais o ilustre expositor Luciano Ferraz
discorreu, gostaria de destacar o aspecto de que a Lei de Responsabilidade
Fiscal, talvez, pela primeira vez na história republicana, vincula,
rigorosamente, o orçamento à LDO. O orçamento passa a ter submissão à
LIDO. As prefeituras, acredito eu, já devem ter encaminhado os projetos para
as câmaras municipais, uma vez que esse prazo encerrou-se no dia 15 de
abril. Até o dia 30 de junho, as câmaras de Vereadores devem votar a LIDO
para o exercício de 2001. Evidentemente, procedendo às audiências, por
meio das comissões de finanças de cada câmara, para que a LDO, que será
de fundamental importância, seja compatível com o orçamento e com o Plano
Plurianual. Por se tratar do primeiro ano de mandato dos Prefeitos, deve ser,
também, encaminhado às câmaras, para apreciação e exame, até 30 de
agosto deste ano, se outro prazo não estabelecer a Lei Orgânica.

Nessa linha da agenda fiscal que os municípios devem cumprir, são vários
os prazos do calendário. Quero chamar a atenção para uma inovação muito
importante, que é uma matéria nova a ser observada. Em 30 de abril, vence o
prazo para que as prefeituras encaminhem á União, por meio da Secretaria
do Tesouro Nacional, e ao Estado, a cópia da prestação de contas que foi
entregue ao Tribunal de Contas no dia 31 de março. É uma exigência da Lei
de Responsabilidade Fiscal a entrega da cópia desses balanços que
integraram a prestação de contas entregue ao Tribunal de Contas.

A Lei de Responsabilidade Fiscal está inserida em um conjunto de leis do
ordenamento jurídico; entre elas, a vetusta Lei n° 4.320, de 1964. Até hoje,
passados mais de 12 anos da promulgação da Constituição de 1988, o
Congresso Nacional ainda não editou a nova lei complementar que irá
substituir a Lei n° 4.320. Esta continua sendo a bíblia da contabilidade
pública, o dia-a-dia das prefeituras. O art. 165, § 9 0, da Carta Federal
obrigava o legislador constituinte a enviar o projeto de lei complementar, o
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que não foi feito. Pelo fenômeno da recepção compatível das normas do
ordenamento jurídico com o ordenamento constitucional, ainda está em vigor
a Lei n° 4.320, que impõe diversas regras da contabilidade pública que são,
de certo modo, repetidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A respeito da transparência, é preciso ser dito que temos notícia de que
muitas prefeituras e câmaras de Vereadores estão criando suas "horne
pages" na Internet, seus portais eletrônicos, para divulgar os relatórios de
gestão fiscal, os relatórios resumidos de execução orçamentária e divulgar
todos os aspectos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que
contribui para aumentar a fiscalização da sociedade civil quanto aos atos do
Poder Executivo. A execução orçamentária factível e possível passa a ser
uma grande inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nos seminários anteriores, pudemos agrupar as dúvidas mais freqüentes,
que podem ser alinhadas em três questões fundamentais: a primeira delas é
a dos restos a pagar das administrações anteriores. O segundo aspecto se
relaciona com gastos de pessoal. O terceiro, que mais acirrou a controvérsia,
é sobre os repasses das dotações orçamentárias para as câmaras de
Vereadores e as despesas do Legislativo Municipal. Durante o debate,
procuraremos, na medida do possível, clarificar as questões que forem
surgindo.

Gostaria de abordar a questão da responsabilidade dos agentes políticos ã
luz dos aspectos civil, administrativo e penal. Quanto ao aspecto
administrativo, a Lei de Responsabilidade Fiscal agrupa, praticamente, três
tipos de regras: proibição de ação fiscal, nulidade de atos fiscais surgidos em
razão do descumprirnento das normas e obrigação de execução de preceitos
da lei propriamente dita. Quanto à responsabilidade administrativa, o Tribunal
de Contas exerce esse controle externo, junto com as Câmaras Municipais.

A Lei de Responsabilidade Fiscal traz uma inovação muito interessante,
relacionada à prestação de contas dos Prefeitos e Presidentes de câmaras.
Quando os Prefeitos 1 às vezes, deixavam a administração, ficavam
aguardando o exame dos pareceres prévios por parte do Tribunal de Contas;
apesar da extrema dedicação e boavontade, em razão da falta de pessoal e
de aparelhamento técnico, havia uma demora plenamente justificável no
exame dessas prestações de contas.

Agora, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que, no prazo de 180 dias, o
Tribunal de Contas terá que emitir pareceres prévios a respeito das
prestações de contas dos municípios e enviá-los para o julgamento das
câmaras municipais.

Nesse aspecto, é importante frisar que a câmara de Vereadores tem o
papel de julgar as contas do Prefeito, e não julga o parecer prévio. Como o
próprio nome está a indicar, o pareãer prévio é meramente opinativo e não



143
vincula o Plenário da câmara. A única condicionante é que a câmara terá
que receber parecer prévio para julgar as contas. Não há julgamento ficto,
por decurso de prazo. Isso não é aceito no ordenamento constitucional em
matéria de fiscalização financeira e orçamentária.

Um exemplo das Prefeituras de municípios com menos de 200 mil
habitantes: as prestações foram entregues em 31 de março, e, até o final do
ano, o Tribunal terá que emitir parecer prévio sobre essa prestação de
contas, encaminhar á Câmara, que terá de, cautelarmente, para atender ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, por sua comissão de finanças,
abrir um prazo mínimo de 5 ou 10 dias para que o ex-Prefeito ou o Prefeito
possa apresentar justificativas e alegações sobre esse exame prévio do
Tribunal. Em seguida, o Plenário da Câmara irá julgar essas contas,
promulgando um projeto de resolução ou decreto legislativo, dizendo se
aprova ou rejeita as contas e se aprova ou rejeita o parecer prévio. Porque a
regra condicionante do § 2 0 do art. 31 da Constituição Federal é que o
parecer prévio deixa de prevalecer por voto de 213 dos membros da Câmara.
E aqui é importante esclarecer uma dúvida: esses 213 exigidos para a
rejeição ou aprovação das contas se referem à totalidade da composição
numérica da Câmara, e não ao número de Vereadores presentes em
determinado momento.

Com relação ao julgamento das contas dos Presidentes das Câmaras
Municipais, o Tribunal de Contas, por meio de uma interpretação do art. 71
da Constituição Federal, tem entendido que é o próprio Tribunal que o faz.

Essa matéria é um tanto quanto polêmica, uma vez que a própria Lei de
Responsabilidade Fiscal estabelece a individualidade das contas do
Legislativo e do Executivo, mas a norma induz à interpretação de que essas
contas são globais do município. Isso, sem dúvida alguma, em razão da
própria mecânica de operacionalização da lei. O Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais seguramente irá definir instruções e traçar uma
diretriz mais definida sobre esse assunto. Mas é importante dizer que o
Presidente da Câmara também é o ordenador da despesa pública e da
despesa da Câmara.

Ainda que a Câmara Municipal não tenha autonomia contábil e financeira -
aqui quero abrir um parêntese. Legislativo algum possui autonomia
orçamentária, porque o orçamento é uno, é controlado pelo Executivo
municipal. O Legislativo possui, sim, autonomia contábil e financeira.
Autonomia orçamentária evidentemente pertence ao Poder Executivo. Ê claro
que, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal e até mesmo para cumprir os
preceitos que estão no bojo da lei, notadamente os 6% de gastos com o
pessoal do Legislativo, o Presidente da Câmara, como orderiador da despesa
da Câmara, é o responsável pelos seus atos e pode responder por eles nas
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órbitas administrativa, civil e penal.

Chamo a atenção para a lei dos crimes fiscais, que é a Lei n° 10.028, de
1911012000. Evidentemente, ela impõe penalidade a partir do dia 2011012000,
porque nenhuma lei penal retroage para prejudicar o acusado, o agente
político. Mas chamo ainda a atenção para o fato de que, independentemente
dessa lei, como bem frisou o expositor Luciano Ferraz, há um conjunto de
normas do Direito Penal que punem o administrador, notadamente o Código
Penal, nos seus arts. 312 e seguintes, que trata dos crimes contra a
administração pública, e o Decreto-Lei n°201, que é de 1967, e já impunha
condutas que são abrangentes e hoje estão repetidas na Lei n° 10.028.

Também quero colocar que não deve haver aquele terrorismo relativo à
possibilidade de o agente político, o Prefeito e o Vereador serem presos,
porque não pode haver uma inversão de valores. Na Constituição Federal,
como direito e garantia fundamental de qualquer cidadão - e aqui o Prefeito
não é exceção à regra, porque a norma é geral e todos são iguais perante a
lei, como anuncia o art. 5°-, há um principio da presunção geral de inocência,
ou seja, ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de
eventual sentença condenatória.

Por isso mesmo não é possível uma interpretação apriorística de que a Lei
de Responsabilidade Fiscal atira primeiro e depois pergunta quem morreu.
Não pode ser feita essa inversão de valores. Há um principio geral de que
todos são inocentes. Para haver culpado deverá ocorrer o devido processo
legal e ser aguardado o trânsito em julgado das decisões. E aqui não faço
nenhum tipo de apologia da impunidade. Porque este País precisa realmente
combatê-la. E o Prefeito não sofrerá apenas sanções penais, mas sim de
natureza civil e administrativa - aquele conjunto de punições a que me referi -
que estão não só no bojo da Lei de Responsabilidade Fiscal como também

no julgamento das infrações político-administrativas pelas Câmaras
Municipais.

Um Prefeito que comete uma infração político-administrativa, além de
responder civilmente, penalmente, pode sofrer um processo de
"impeachment" perante a Câmara Municipal, caso 213 do Plenário julguem-no
procedente e caso se cumpra o devido processo legal.

São muito comuns situações em que uma Câmara cassa o mandato do
Prefeito, mas ele, com 24 horas, está de volta ao cargo. Isso se deve ao
descumprimento do devido processo legal. Ainda não temos uma lei federal
que reja o processo de cassação de Prefeito e Vereador. Por isso mesmo,
prevalece em vigor - e assim já decidiu a Suprema Corte, em vários
pronunciamentos; inclusive, há voto memorável do Ministro Carlos Velloso, e
o Ministro Paulo Brossard dá uma verdadeira aula sobre o instituto do
"impeachment" - o Decreto-Lei n°201.
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O Decreto-Lei n° 201 divide em dois grandes grupos as
responsabilidades dos agentes políticos. O primeiro deles, no art. 1 0 1 é
constituído por crimes comuns, embora impropriamente chamados pelo
legislador de crimes de responsabilidade. São aqueles crimes comuns
equiparados ao Código Penal e â própria Lei de Crimes Fiscais, que veio em
1911012000.

O segundo grupo, no art. 40 , é constituído pelas infrações político-
administrativas. Essas, sim, devem receber o nome de crimes de
responsabilidade e são sujeitas a processamento e julgamento pela Câmara
Municipal.

É bom ir devagar com o andor, porque o santo é de barro. Ninguém será
condenado sem o devido processo legal, sem uma sentença condenatória
transitada em julgado; e lembramos que o Prefeito, enquanto estiver no
exercício do cargo, será julgado, nos crimes comuns, pelo Tribunal de Justiça
do seu Estado. Apenas quando termina o seu mandato ele volta a ser julgado
pelo Poder Judiciário, pela vara criminal da comarca de seu município.

Antigamente, também o ex-Prefeito era julgado pelo Tribunal de Justiça.
Mas a Suprema Corte, recentemente, revogou a súmula 394, e os ex-
Prefeitos passaram a ser julgados nas comarcas. Com  isso, está
acontecendo um vaivém de competências, porque o Prefeito deixa o cargo e
o seu processo, que estava no Tribunal, volta para a comarca. Depois, ele é
eleito novamente nas urnas, e o processo volta para o Tribunal- Mas, como
disse no início, "legem admos"; e assim quis o constituinte de 1988 ao
escrever, no art. 29, inciso X, na renumeração, que o Prefeito é julgado, nos
crimes comuns, pelo Tribunal de Justiça.

Se o crime for de natureza eleitoral, ele não é julgado pelo Juiz Eleitoral, é
julgado pelo TRE. Se o crime for de natureza federal, é julgado no Tribunal
Regional Federal, em Brasília, e não, nas varas federais de primeira
instância.

Com relação á responsabilidade penal dos ex-Prefeitos, quero fazer o
seguinte comentário: quando surgiu a Lei n°10.028, de 1911012000, centenas
de Prefeitos foram a Brasília e mereceram do então Presidente da Câmara
dos Deputados, grande constitucionalista, Deputado Michel Temer, e do
Presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, a notícia - como se a
pólvora tivesse sido descoberta - de que a Lei dos Crimes Fiscais não pode
retroagir. Todos os atos do dia 41512000, em que se deu a edição da Lei de
Responsabilidade Fiscal, até 1911012000 estão fora do alcance da Lei dos
Crimes Fiscais.

Como disse, não colocaram o ovo de Colombo em pé, porque isso é da
tradição do ordenamento jurídico. É um principio secular do direito penal que
nenhuma lei retroage, a não ser para beneficiar o acusado. Como não
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retroage a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os atos
anteriores a 41512000 não são por ela alcançados.

Como exemplo, as leis orgânicas editadas logo após a Constituição contêm
ou continham isenções de IPTU para aposentados ou pessoas de baixa
renda. Trata-se, portanto, de um ato jurídico perfeito, que já estava inserido
na lei orgânica. Ai, indago: uma lei complementar que veio a ser promulgada,
sancionada e entrou em vigor no dia 41512000 pode retroagir para alcançar
essa isenção válida, esse ato jurídico perfeito? Evidentemente, não. É bom
colocar essa premissa, porque isso tem gerado muita confusão.

O simples fato de não retroagirem a lei penal e a Lei dos Crimes Fiscais
não exime o Prefeito da responsabilidade penal, porque ele, além da Lei dos
Crimes Fiscais, já estava responsabilizado, caso cometesse algum crime,
pelo Decreto-Lei n° 201 e pelo Código Penal. O Decreto-Lei n° 201 é uma
norma penal mais benigna que a Lei n° 10.028. Portanto, em qualquer
processo envolvendo crime fiscal, a defesa do Prefeito poderá invocar a lei
penal, mais benéfica, que fala numa pena máxima de três anos, enquanto a
Lei dos Crimes Fiscais prevê a quatro anos.

Em nenhum dos dois casos haverá aquele terrorismo de o Prefeito ser
algemado e preso, porque existe, no direito penal, a Lei n°9.714, de 1987 ou
1989, salvo engano, que deu nova redação ao art. 44 do Código Penal e
permite a substituição das penas, possibilitando que a pena de segregação, a
pena de prisão seja substituída por urna pena restritiva de direitos, como
prestação de serviços á comunidade ou doação de cestas básicas.

Evidentemente, o Prefeito está com a espada de Dâmocles sobre a sua
cabeça - espada essa, como na lenda antiga, dependurada por uma crina de
cavalo -: se ele fugir da Lei dos Crimes Fiscais, poderá ser alcançado pela
norma do Decreto-Lei n° 201, pelo Código Penal e até mesmo por diversas
sanções de natureza fiscal do próprio texto da lei, como a multa de 30% de
seus vencimentos, e o município pode ter as suas transferências de
convênios suspensas. Essa lei é muito rigorosa e deve ser cumprida.

As assessorias dos Prefeitos devem estar atentas a todos esses
desdobramentos, e durante o debate estaremos á disposição para clarear as
dúvidas que surgirem. São estas as modestas provocações conceituais que
faço neste momento, abrindo o terreno para o debate. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos participantes que encaminhem

as perguntas por escrito ou se inscrevam para as perguntas orais. Isso pode
ser feito por meio das fichas de perguntas que foram entregues nas pastas.

Debates
O Sr. Presidente - Iniciaremos o debate. Algumas perguntas foram

encaminhadas à Mesa, mas outras poderão ser feitas oralmente. Cada
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participante terá o prazo de 3 minutos para formular a sua pergunta.
A primeira pergunta é do Sr. Edmar Alves da Silva, Superintendente

Administrativo da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves: "Como devem
portar-se o administrador público e os novos Prefeitos diante da Lei de
Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito a restos a pagar, folha de
pagamentos, fornecedores e outros, quando estes correspondem a mais ou
menos sete vezes a arrecadação do município? Que penalidades serão
aplicadas aos administradores anteriores, ex-Prefeitos?".

O Sr. Mauro Bonfim - Essa pergunta tem sido freqüente nos seminários.
Existem os restos a pagar processados e os não processados. Restos a
pagar processados são aquelas despesas empenhadas, liquidadas, inscritas
em restos a pagar - apenas não ocorreu o efetivo pagamento. Se o ex-
Prefeito inscreveu esses restos a pagar em quantidade acima da
disponibilidade de caixa, será responsabilizado na forma da Lei n° 10.028 -
Lei dos Crimes Fiscais.

Vamos separar as coisas: uma é a responsabilidade do ex-Prefeito que
inscreveu em restos a pagar valores acima da disponibilidade de caixa da
Prefeitura. A outra é a responsabilidade do município, aqui entendido como
pessoa jurídica de direito público. Independentemente da responsabilidade
penal, civil, administrativa do ex-Prefeito, aquele que assumir terá de pagar
essas despesas.

Como pagar? Terá de fazer uma programação de caixa para priorizar os
seus pagamentos, lembrando que folha de pagamento é crédito de natureza
alimentícia, é prioridade. O funcionário não trabalhou para o ex-Prefeito,
trabalhou para o município, despendeu um esforço físico que não pode ser
devolvido.

As folhas de pagamento devem ser quitadas, porque são dívidas do
município, e o Prefeito que assumiu agora tem de fazer uma programação
financeira. Como qualquer despesa pública só prescreve no prazo de cinco
anos, ele tem todo esse período para pagar. Tratando-se de salário, a
prioridade é absoluta, uma vez que é um crédito de natureza alimentar.

O Sr. Luciano Ferraz - Essa distinção é muito óbvia. O município é o ente
federativo. O administrador assume a responsabilidade pelo município. Ele
será penalizado se houver algum tipo de apropriação do recurso, aí ele
poderá ser responsabilizado por isso. E também se gastou equivocadamente.

A obrigação, sendo do município, há de se pagar, seja ela em virtude de
folha de pagamento - que é obrigação legal, obviamente tem de se pagar - ou
despesas com fornecedores. Os fornecedores que têm contrato com o
município precisam receber.

Chamo a atenção para um único fato: essa preocupação que agora existe
só existe em razão da violação do art. 62 da Lei n° 4.320, que diz que é
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irregular a despesa sem prévio empenho. Se você fizer prévio empenho,
não haverá problema com relação à existência de obrigações de pagamento,
sem que se tenha a disponibilidade financeira para tanto.

Por que isso? O empenho é uma reserva de dotação. Reserva-se uma
dotação antes de se assumir a despesa, e depois disso é que ela será
realizada, ou seja, é que haverá a obrigação em relação a determinado
pagamento. Faz-se um contrato vinculado ao empenho ou, então, por lei.

Quando se faz a contraprestação, verifica-se se isso foi feito a contento,
liquida-se a despesa e faz-se o ordenamento para pagar. O problema é que a
praxe não é o empenho prévio, mas o empenho "ex post", ou seja, primeiro a
pessoa recebe, depois faz a contraprestação, depois vêm o ordenamento, a
liquidação e o empenho. Quando se chega ao final do exercício, o que
acontece? As despesas todas estão realizadas, e se tem que inscrevê-las em
restos a pagar, sem disponibilidade financeira. Se eu tivesse feito o prévio
empenho antes de me obrigar, chegaria ao final do exercício com o
empenho, sem a obrigação e mandaria cancelar, porque não teria a
obrigação de pagamento. Agora, não. Faz-se o empenho "ex post", e há a
obrigação de pagamento. É claro que se tem de pagar, obrigação legal deve
ser paga.

A obrigação com o fornecedor é interessante. Como pagar? Aliás, se tem
que pagar por força de uma única norma, que é o art. 50 da Lei n° 8.666, de
1993, que dispõe que os contratos devem ser pagos na ordem de
exigibilidade dos respectivos créditos. Isso foi até objeto de uma emenda,
aprovada pela Assenhéa recentemente, que obriga o Tribunal de Contas a
fiscalizar a ordem cronológica dos pagamentos. Foi uma alteração na Lei
Complementar n° 33, de 1994, e, salvo engano, a emenda é do Deputado
Sebastião Navarro Vieira.

Então, se aqueles fornecedores que têm o crédito não forem pagos, não se
poderá sequer contratar novamente e fazer novos pagamentos, porque estar-
se-á violando a regra do art. 5 0 da Lei n° 8.666. Mas, para pagar, tem de
haver a dotação orçamentária. Se não houver agora a dotação orçamentária,
não poderá haver a despesa. Se não houver previsão no orçamento, ou eu
voto remanejamentos para poder atender àquilo ou voto créditos adicionais
para poder fazer a despesa, obviamente se houver o pressuposto para a
abertura do crédito. Senão, infelizmente os pagamentos não poderão ser
feitos, porque o orçamento tem de ser respeitado, e despesa realizada sem
previsão orçamentária é irregular.

O Sr. Mauro Bonfim - Quero fazer só uma rápida ponderação. Com relação
a todos esses restos a pagar, o contador, junto com o Prefeito, deve fazer um
processo de reconhecimento de divida. E há casos em que o contador pode
até contabilizar esses restos como despesas de exercícios anteriores, e isso
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está perfeitamente de acordo com a Lei ri 0 4.320. Se houver uma fraude
nessa licitação e esses restos a pagar não estiverem processados,
evidentemente caberá ao Prefeito atual entrar com uma representação contra
o ex-Prefeito e não efetuar o pagamento. E esse ato tem de ser motivado,
como em geral são os atos dos agentes públicos, por força do § 3 0 do art. 13
da Constituição do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Luciano Ferraz - Só um adendo. A Lei de Responsabilidade Fiscal
estabelece que, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos
em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o disposto na
alínea "c" do inciso 1 do art. 40, que foi vetada, o Poder Executivo
estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal
de desembolso. Este aqui, que tem sete meses de atraso, tem de ter um
cronograma mensal de desembolso que consiga conciliar as despesas
relativas aos exercícios anteriores com as despesas deste exercício, fazendo
a programação paulatina, na forma do ad. 80 da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Há mais quatro perguntas
encaminhadas ao Dr. Luciano, relacionadas a gastos- Vou lê-las, talvez
possam ser respondidas em bloco. Os questionamentos são de Elaine
Regina Costa, da Câmara Municipal de Raposos: "O gasto com pessoal da
Câmara se limita a 6% da receita liquida corrente, pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, e a 70% de sua receita, pela Emenda á
Constituição n° 25. Sendo os dois valores diferentes, qual deve prevalecer?.
A segunda: "Quando a Câmara possui funcionários não concursados e
somente um com formação técnica em contabilidade, como formar a
comissão de controle interno?". Terceira questão: "A Câmara Municipal
gastará no máximo 6% da receita líquida corrente da Prefeitura, uma vez que
a Câmara Municipal não tem receita?". Ultima pergunta: "O gasto com
assessor jurídico contratado por tempo determinado (12 meses) entra no
somatório do gasto total com pessoal? O gasto com diárias para participação
em cursos (Vereadores e funcionários) ou prestação de serviço à Câmara
(funcionários ou Vereadores) entra no gasto total com pessoal?".

O Sr. Luciano Ferraz - Vou começar com as questões que dizem respeito à
receita corrente liquida e ao limite de despesa com pessoal. Receita corrente
liquida é a do ente federativo como um todo, é a base de cálculo para a
incidência dos limites. Apurada a receita corrente liquida é que os limites
incidem. Esses são os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não
há falar em receita da Câmara, porque a receita é a do ente federativo, que é
a receita corrente liquida.

Com relação aos limites das despesas, realmente eles são dois. Um está
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é esse de 6%, e o outro, na
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Emenda à Constituição n° 25, que é o de 70% da receita. O interessante é
que esses limites não são excludentes, incidem concomitantemente sobre a
Câmara Municipal, prevalecendo sempre o mais restritivo. O que significa
isso? A base de cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal é a receita
corrente líquida. A base de cálculo da Emenda à Constituição n o 25 é a
receita tributária. Existem os dois parâmetros, incidindo cada qual sobre uma
base de cálculo distinta, com períodos de apuração diferentes. Tenho de
conciliar tanto o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto o da
Emenda à Constituição n° 25 à atuação da Câmara, para ver qual deverá
prevalecer. Se o limite da Emenda n° 25 for superior ao da Lei Complementar
no 101, prevalecerá o desta última. Se o limite da Lei Complementar n° 101
for superior ao da Emenda n° 25, prevalecerá o desta última, ou seja, a
incidência deles é concomitante, e prevalecerá sempre o mais restritivo.

Quanto à questão do controle, não há nada dizendo que necessariamente
tenha de haver uma comissão responsável pelo controle interno. Pode ser o
controle interno monocrático, ou seja, composto por um único agente de
controle interno. Não há problema. Se se quiser colocar até mesmo o agente
comissionado no controle interno, embora eu não ache muito interessante e
viável, em principio não há problema. E o comissionado pode também
participar da comissão de licitações, apesar de haver uma exigência de que
determinada parcela seja de servidores efetivos. Mas isso não é
aconselhável, porque o agente de controle tem de ter estabilidade, no meu
modo de entender, senão é demitido no outro dia.

Foi perguntado se o gasto com assessor jurídico contratado por tempo
determinado entra no somatório do gasto com pessoal. Se for contratado por
prazo determinado, de acordo com o art. 37, XIX, da Constituição Federal,
entra no gasto com pessoal. Se for contratado como terceirização, há uma
discussão entre atividade fim e atividade meio. Particularmente entendo que,
na atividade fim, ele tem de entrar. Quanto ao gasto com diárias para
participação em cursos, serviços de Câmara, etc., isso não entra, porque é
parcela indenizatória, e, no limite de pessoal, só entra a parcela
remu nerató ria.

O Sr. Mauro Bonfim - Parece conflitante essa questão do gasto de pessoal
da Câmara. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que a despesa de
pessoal da Câmara mais inativos e terceirizados não pode ultrapassar 6% da
receita corrente liquida do município, apurando-se tanto a despesa como a
receita em 12 meses. Esse é o teto máximo. Não há conflito entre os dois
limites.

A Emenda à Constituição n° 25 estabelece que a despesa total da Câmara,
excluindo-se os inativos, não pode ultrapassar o limite, por exemplo, para os
pequenos municípios, até 100 mil, 8% da receita tributaria, inclusive as
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provenientes de transferências arrecadadas, tomando-se como valor, para
base de cálculo, o exercício financeiro de 2000. Isso acabou com aquela
briga da Câmara com a Prefeitura para saber qual o valor do duodécimo.
Então, a base agora é o exercício anterior. Tomam-se os valores de 2000, e
nele incidirão os 8% para os municípios de até 6 mil habitantes, como
repasse do Executivo para o Legislativo.

A Câmara só pode comprometer 70% desse valor com o pessoal. São duas
regras que parecem conflitantes, mas não o são e, como disse o Luciano,
devem ser atendidas concomitantemente.

O Sr. Presidente - Foram encaminhadas à Mesa mais duas perguntas
semelhantes, sem indicar a quem, e as coloco à disposição dos dois
palestrantes. A primeira é de Juarez Costa Novaes, da Escola do Legislativo:
"A lei orgânica municipal autoriza a isenção do IPTU para toda a população
antes de 41512000, e o art. 11 da Lei n° 101 obriga o agente público a
receber. O que fazer nesse caso7 A outra é de Lincoln Alves Miranda,
Consultor da Assembléia Legislativa, que dirige a pergunta ao Prof_ Luciano:
«As Prefeituras que não cobram IPTU poderão continuar não cobrando? As
dividas ativas provenientes do IPTU devem ter intensificadas as suas
cobranças judiciais?".

O Sr. Luciano Ferraz - Responderei primeiro á pergunta da isenção, que
está na lei orgânica. Primeiramente, acho que essa isenção é
inconstitucional, porque não há autorização para uma isenção desse naipe,
ou seja, integral; a isenção é particularizada. O segundo ponto é que há de
se distinguir entre isenção por prazo determinado e isenção por prazo
indeterminado.

O Código Tributário Nacional estabelece que as isenções por prazo
determinado e sob condições só podem ser revistas depois de
implementados esse prazo ou essa condição. As isenções, tais como essa,
que são por prazo determinado, podem ser revistas atualmente, com a única
condição de entrar em vigor no exercício subseqüente. Essa lei orgânica que
assim disciplina, no meu modo de entender, equivocadamente, pode ser
alterada pela própria Câmara Municipal, para que haja a arrecadação do
IPTU. Porque isso?

Essa era uma isenção para a qual não foi disciplinado o prazo de vigência
e é uma isenção de caráter genérico. Por isso pode ser revista nos termos do
Código Tributário Nacional.

É interessante dizer isso porque, quando se faz a isenção particularizada,
sob condições, estabelece-se o ato jurídico perfeito. Agora, quando é integral
e genérica, sem prazo determinado, os atos que vão acontecendo ao longo
dos anos ainda vão se submeter a suas prescrições. Portanto, não há um ato
jurídico perfeito e pode haver a revisão, no meu modo de entender, nos
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termos do Código Tributário Nacional, que regula a isenção.

Com relação à pergunta do ilustre Consultor, digo o seguinte: os municípios
vão ter que cobrar, sim. Não podem mais deixar de cobrar IPTU, porque isso
passa a configurar, explicitamente, renúncia de receita. Então, vão ter que
instituir o tributo, prever e fazer a arrecadação. Obviamente, as ações para a
cobrança, seja administrativa, seja judicial, desses créditos inscritos em
dívida ativa em sede judicial deverão ser intensificadas, sim, nos termos da
pergunta.

O Sr. Mauro Bonfim - Quero fazer apenas um rápido comentário. Essa Lei
de Responsabilidade Fiscal vem acabar com a farra das isenções tributárias.
Agora, quando me referi à lei orgânica, referi-me a uma isenção não
genérica, ou seja, àquele aposentado que mora numa casinha numa
longínqua vila de um município. Se existir a lei orgânica, evidentemente essa
isenção é válida no ordenamento jurídico e não precisa ser revogada em
razão da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mas pode se tratar de isenção não genérica para casos particularizados, de
famílias com rendimento de até um salário mínimo e aposentados. Daqui
para a frente, de 4 de maio em diante, qualquer nova isenção terá que seguir
todas aquelas medidas do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de
compensações da receita.

O Sr. Presidente - Gostaria de dar uma informação aos presentes, apenas
para ordenação dos nossos trabalhos. Já são 12h25min, e ainda temos
algumas perguntas para serem respondidas. Vamos estipular que
receberemos novos questionamentos até 12h30min. E, quanto às pessoas
que querem se pronunciar, devem informar à Mesa, para que possamos
ordenar os nossos trabalhos, tendo em vista que voltaremos à tarde. Não
estamos querendo restringir a participação, apenas saber o número de
pessoas que querem se manifestar. Então, pediria que observem esse prazo
e façam a inscrição até 12h30min.

Vamos ler mais duas perguntas. A primeira é do Sr. Wallace: "A
contratação de familiares na administração é legal?". A outra é do Vereador
Daniel Martins, da Câmara Municipal de Sabará, dirigida ao Dr. Luciano: "Os
municípios, como todos sabemos, têm endividamentos com a Previdência
Social. Pergunto: qual a medida para ser equacionada essa questão, já que a
Lei de Responsabilidade Fiscal não tratou das dividas anteriores? As
receitas, certamente, estarão comprometidas. Qual seria a forma para
solucionar essa questão?.

O Sr. Luciano Ferraz - Estou partindo do pressuposto de que o
questionamento se refera à admissão de parentes na administração, porque
contratação é regime de emprego. Há distinções. Pode haver contratação,
por exemplo, para prestar serviço a uma empresa que pertence a um
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parente, ou ele, como pessoa física, se submete à lei de contratações. E
ainda pode haver contratação no âmbito do próprio exercício de cargo,
função ou emprego.

Em principio, cargo efetivo exige concurso público. Emprego público exige
concurso público. Para cargos em comissão, se não houver vedação na lei
orgânica, é possível contratar parentes, sim. Não há problema. Ele é
nomeável e exonerável ad nutum". Então, não vejo problema algum. No
entanto, se houver a vedação, não se pode contratar parente. E é comum
existir essa vedação em leis orgânicas.

Com relação à contratação regida pela Lei de Licitações, o art. 90, inciso III,
trata de uma vedação. Fala que não se pode contratar, salvo engano, parente
até 20 grau. Está previsto na Lei de Licitações. Desse modo, há hipóteses
distintas nesse caso: para cargos em comissão ou funções temporárias, em
principio, não há vedação, salvo se estiver prevista na lei orgânica. E, com
relação à Lei de Licitações, da mesma forma.

Por fim, quanto à questão previdenciária, muito bem colocada pelo
consulente, primeiramente vou fazer um apanhado genérico. Municípios que
têm previdência própria, mas não têm capacidade de tê-la, por favor,
extingam-na e vão para o INSS correndo, porque este tem o terceiro
orçamento do Pais. Só perde para a União e para o Estado de São Paulo.
Portanto, tem condições de custear. Além disso, por trás dele, há a União. Se
precisar pagar, fabrica dinheiro. Agora, município não tem opção.

Além disso, há um tratamento muito rigoroso com relação ao regime
próprio de previdência nessa lei. Necessariamente, deve haver um cálculo
atuarial muito bem-feito para que se possa ter um regime de previdência
próprio, porque, senão, inviabiliza-se, daqui a 20 anos, o próprio município e
não se vai ter como custear as despesas do regime de previdência.

Esta era a praxe: institui-se o regime próprio para se ficar livre do INSS. Ai,
não se cobrava do servidor a parte de contribuição dele nem se fazia o
repasse da parte patronal. Assim, o sistema já nasce morto. É o famoso
natimorto.

É óbvio que não podemos ignorar a realidade. Pode ser que seja
interessante para o município que tem um sistema próprio deficitário extingui-
lo e ir para o INSS, assumindo, é claro, os ónus do Tesouro. Esse é o
primeiro dado.

Com relação às dívidas, pode-se fazer a sua renegociação para pagar
paulatinamente, para acertar aqueles passivos que existem entre o ente e o
regime de previdência, inclusive utilizando-se de patrimônio que pertence ao
município, porque há um dispositivo que autoriza isso. E o art. 44 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que diz que é vedada a aplicação de receita de
capital - essa seria uma receita de capital oriunda de alienação de bens -
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derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio
público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada, por lei,
aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Então, pode ser que o acerto passe por um levantamento do patrimônio do
município e por uma alienação ao próprio regime de previdência daquele
patrimônio que detém o município. Essa é a minha opinião a respeito.

O Vereador Darcy de Souza Lima - Sou Vereador em Santa Luzia. Queria,
em primeiro lugar, agradecer a Deus esta participação efetiva na Assembléia
Legislativa.

Sinto estar, neste momento, discutindo este assunto, já que poderia estar
fazendo outros tipos de trabalho, por causa dos falsos administradores,
devido àqueles que, realmente, não respeitaram o Decreto-Lei n° 201, porque
essa lei da reforma fiscal, no meu entendimento, não chega nem perto do
Decreto-Lei n°201 ou da Lei n°4.320.

Na época em que fui Prefeito de Ipatinga, trabalhei com seriedade,
obedecendo àqueles dispositivos. Consegui entregar o município com o saldo
de R$1.726.000,00 em caixa, sem dever a ninguém neste País. Se os
administradores trabalharem sério, com temor a Deus e obedecendo às leis,
evitaremos que tais fatos continuem acontecendo. A lei de reforma fiscal é
simplesmente uma exigência do FMI para tapar os buracos dos ralos por
onde estão indo embora as nossas divisas. Bastaria que fossem cumpridos o
Decreto-Lei n° 201 e a Lei n° 4.320 que estaríamos diante de administradores
capazes, sérios, honestos, realizando o trabalho esperado por todos os
munícipes.

É essa a minha expectativa. Peço a todos que tenham temor a Deus e
respeitem as leis. Somente assim faremos um trabalho sério em prol das
nossas comunidades. Muito obrigado à Assembléia Legislativa por estar nos
orientando nesse trabalho, principalmente trazendo a experiência desses dois
jovens. Tenho orgulho por haver me aposentado nesta Casa, em que tive a
oportunidade de trabalhar com esses profissionais.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. Darcy de Souza
Lima, Vereador à Câmara Municipal de Santa Luzia.

A Sra. Margareth Torres, Vereadora à Câmara Municipal de Raposos,
encaminha a seguinte pergunta ao Dr. Luciano: « Pode uma Câmara renovar
ou prorrogar o contrato de uma assessoria técnica que tenha sido firmado na
legislatura anterior?".

A Sra. Eny Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Esmeraldas,
indaga: Em Esmeraldas, o Prefeito anterior deixou os salários dos
funcionários com três meses de atraso, ou seja, outubro, novembro e
dezembro. O atual Prefeito pode pagá-los? Há poucos recursos financeiros
para pagar até os atuais vencimentos.".
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A terceira pergunta foi formulada pela Sra. Maria Elizabeth da Silva,

Vereadora à Câmara Municipal de Taquaraçu de Minas: "Como deve agir o
Prefeito atual com relação aos pagamentos atrasados de funcionários na
ativa e de funcionários que foram demitidos sem pagamento, com mais de 14
anos de trabalho?'.

O Sr. Luciano Ferraz - No que diz respeito ao contrato de assessoria, em
primeiro lugar, é preciso saber se é regular, pois, caso contrário, não deve
ser prorrogado. Os contratos de assessorias costumam ser baseados no art.
25 da Lei Federal n° 8.666, que trata da inexigibilidade de licitação. Pode ser
que a assessoria contratada não preencha os requisitos estabelecidos pelo §
20 do art. 25, a fim de que a contratação possa ser feita. Se não houver o
atendimento a esses requisitos, a contratação é irregular. Portanto, esse
levantamento deve ser feito.

Em segundo lugar, esse seria um contrato de prestação de serviços
continuados, submetendo-se a certos regramentos, que são disciplinados
pelo art. 57, inciso II, e o seu § 2 1, que devem ser levados em consideração.
Se o contrato extrapolar a vigência, não poderá mais ser prorrogado. Se não
houver no edital ou no contrato a previsão de prorrogação, também não
poderá ser prorrogado. Se o contrato for lícito e se houver a possibilidade de
prorrogação, não há problema.

As despesas dos exercícios anteriores devem ser pagas. Se não houver
disponibilidade financeira ou previsão orçamentária para fazê-lo, a pessoa
terá de recorrer à justiça, a fim de cobrar seus direitos. Mas, se houver
disponibilidade, se houver um cronograma de desembolso bem feito e
ajustado, os pagamentos anteriores devem ser feitos. Essa é a solução mais
recomendável, ou seja, uma regularização em sede administrativa e não em
sede judicial.

O Sr. Mauro Bonfim - Existem muitos Prefeitos anteriores que estão
cancelando restos a pagar por decreto. Isso não é possível, porque não se
cancelam restos a pagar. Podem-se cancelar inscrições em restos a pagar, o
que é muito diferente. Quanto aos problemas de folha de pagamento, o novo
Prefeito deve montar esse processo de reconhecimento de dividas e efetuar
os pagamentos das folhas assim que houver disponibilidade de caixa. Se não
houver disponibilidade de caixa e programação financeira, a situação ficará
difícil. Todo crédito, inclusive de natureza alimentícia, sendo com a
administração pública, tem eficácia jurídica durante cinco anos. Recomenda-
se que esse processo de reconhecimento de divida seja montado, efetuando-
se o pagamento das folhas em atraso, o mesmo acontecendo com as
despesas de água, luz e telefone, as chamadas despesas contínuas, pois
esses serviços serão cortados pelos fornecedores caso as contas não sejam
pagas. É importante ressaltar que as despesas do exercício anterior estão
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sendo levadas para o exercício corrente. As despesas de pessoal podem
comprometer até mesmo os limites de despesa de pessoal-encargo. Tudo
isso deverá estar registrado no relatório do contador e justificado no relatório
de gestão fiscal. Como já disse, folha de pagamento é crédito de natureza
alimentar, tendo prioridade absoluta. Portanto, na medida do possível, o atual
Prefeito deve honrar essas folhas.

O Sr. Presidente - As inscrições de perguntas estão encerradas. Ainda
temos cerca de oito perguntas a serem respondidas. Acredito que, às 13
horas, concluiremos os trabalhos, a fim de que possamos reiniciá-los às 14
horas. Este seminário está sendo transmitido ao vivo para todo o Estado de
Minas Gerais. Recebemos, com alegria, a participação, por telefone, da Sra.
Elza Soares, do Município de Tarumirim, que encaminha a seguinte pergunta
ao Dr. Mauro: "Assessor parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais pode ser contratado para prestar serviços em prefeitura?".

O Sr. Mauro Bonfim - Se for ocupante de cargo de confiança e não houver,
pelo estatuto da OAB, nenhuma exigência de dedicação permanente ao
cargo, é perfeitamente possível. O próprio estatuto, aprovado em 1994,
permite isso, com exceção dos ocupantes de cargo executivo, ou seja,
Prefeitos e Governadores. O próprio Deputado não está impedido, por esse
estatuto, de celebrar contratos. Um assessor parlamentar da Assembléia não
poderá patrocinar causas contra o Estado de Minas Gerais nem contra a
Assembléia Legislativa, devido a uma proibição do estatuto da OAB com
relação á fonte pagadora.

O Sr. Presidente - Tenho mais três perguntas. A primeira foi formulada pelo
Presidente da Câmara Municipal de São José da Lapa, José Carlos: "O INSS
descontado na folha de pagamento do Vereador vale para contar tempo de
aposentadoria?".

A pergunta seguinte é do Sr. Otto Faleiro Barroso, Vereador à Câmara
Municipal de Juatuba: "Pode-se conceder desconto nas multas, nos juros e
nas correções de IPTU já vencido? Exemplos: pagamento à vista - desconto
de 60% sobre multas, juros e correção; pagamento de duas vezes - desconto
de 40% sobre multas, juros e correção".

A última pergunta foi formulada pelo Vereador por Sarzedo Afonso Souza
Anselmo: "Quais as sanções que devem ser aplicadas ao cidadão que se
recusa a pagar o IPTU.

O Sr. Mauro Bonfim - Começarei pela última. O cidadão que sé recusa a
pagar o IPTU pode ter o seu nome inscrito em divida ativa, que será cobrada
por via administrativa ou judicial.

A matéria relativa à contagem de tempo do Vereador para fins de
previdência está normatizada na Lei n° 9.506, de 1997, que impõe ao
Vereador a obrigatoriedade de ser contribuinte compulsório da Previdência
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Social. A matéria é muito polêmica, porque o Vereador é detentor de
mandato eletivo, não é um servidor na acepção do termo. O gênero é agente
público, mas a espécie é agente político detentor de mandato eletivo. O
Vereador poderia até contestar judicialmente a câmara ou o município por
esse recolhimento compulsório. Se aceitar passivamente ser contribuinte do
INSS, terá esse tempo contado para fins de aposentadoria, porque o Regime
Geral de Previdência Social e a Lei n°9.506 assim determinam para todos os
contribuintes segurados daquele Instituto.

O Sr. Luciano Ferraz - Ê óbvio que, se sou contribuinte obrigatório, contarei
o meu tempo para fins de aposentadoria naquele regime. Se contribuir para
um regime, e, depois, ingressar em outro, a contagem é recíproca, garantida
constitucionalmente, conforme o § 9 0 do art. 202 da Constituição Federal.

A concessão de abatimento para o recolhimento de tributos está
enquadrada no conceito de anistia ou no de remissão. Será, então, regulado
pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que eu também devo
atender aos requisitos que ali estão para fins de concessão, de anistia ou de
remissão, que são hipóteses de renúncia de receita. Atendidos esses
requisitos, é possível fazer abatimento, tal como foi questionado pelo
consu lente.

Rapidamente, gostaria de acrescentar que isso está dando muita confusão.
Entendo que o desconto do IPTLJ é possível porque desconto e incentivo, é
prémio. Não é remissão, não é anistia. Então, é possível pagar o IPTU à
Prefeitura de Belo Horizonte, hoje! com 20% de desconto. Mas, fazer anistia
de multas ou reduzir juros vai contra o rigor exigido pelo art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

O Sr. Luciano Ferraz - Mas a pergunta diz respeito a relações anteriores.
Então, estou pressupondo que seja do exercício anterior. No exercício atual,
a isenção que o município pode conceder para o recolhimento antecipado de
tributos é de caráter geral. A lei diz que o art. 14 se aplica â isenção de
caráter não geral.

O Sr. Presidente - Antes de passar à próxima pergunta, vou ler
correspondência encaminhada à Mesa pelo Presidente José Brinck, da
cidade de Planura: "Parabenizo os responsáveis por este seminário. Orgulho-
me de aqui estar. Deus seja louvado por iluminar as mentes das pessoas que
elaboraram a Lei de Responsabilidade Fiscal. Só acho inconcebíveis as
heranças deixadas pelas administrações "saintes" com folhas de pagamentos
de pessoal e essas dívidas não se enquadrarem na Lei de Responsabilidade
Fiscal, nem penalizarem o Prefeito "sainte". José Brinck, Presidente da
Câmara Municipal de Planura". Obrigado por sua contribuição, Presidente.

O Sr. Luciano Ferraz - Gostaria de me manifestar dizendo que isso não
significa a impunidade do Prefeito que saiu, de maneira nenhuma. Ele é
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responsável pelos atos que praticou ao arrepio da lei e pode ser
responsabilizado por eles. Então, não há isenção de penalidade, de jeito
nenhum.

Com relação às dividas que foram passadas, realmente, é necessário
haver um dique para que o desequilíbrio não continue se perpetuando. Os
que assumiram atualmente têm que se desdobrar para administrar bem e
entregar a casa arrumada a seus sucessores. Eles foram sorteados pelo
momento. Lembro que sã é administrador público quem quer, porque é
necessário disputar uma eleição.

O Sr. Presidente - Mais um bloco de perguntas. São três, e o palestrante
não foi identificado nelas. Então, ficam à disposição do Dr. Mauro e do Dr.
Luciano: "Câmara Municipal de Esmeraldas - Maralice Campolina de
Carvalho: como fica o processo de suplementações orçamentárias perante a
Lei de Responsabilidade Fiscal?".

Outra pergunta, do assessor parlamentar Wilson Mercês: ' 1 Por que, dentro
da mesma Constituição brasileira, a Lei de Responsabilidade Fiscal é tida
como constitucional e inconstitucional?".

E a última, encaminhada ao Dr. Luciano, é de Marcos Oliveira, da Câmara
Municipal: "Qual seria a base de cálculo para a Câmara fazer o orçamento
relativo às suas receitas, o ano (?) efetivamente realizado de 1999 ou 2000,
para o ano em curso?'.

O Sr. Mauro Bonfim - Sã as duas primeiras (....) Pois não, a base de cálculo
(....) Essa matéria está tratada na Emenda à Constituição n° 25 e toma como
base de cálculo o montante arrecadado no exercício anterior. Se estamos no
ano de 2001, evidentemente a base será o ano de 2000. Isso vai eliminar a
possibilidade de o Presidente da Câmara ter que bater às portas da
Prefeitura todo mês para indagar sobre a receita mensal, como vinha
acontecendo. Agora, a Emenda n° 25 veio a reduzir em quase 90% as ações
judiciais de litígio entre Câmaras Municipais e Prefeituras, porque toma como
parâmetro o montante do exercício anterior, neste caso, o ano de 2000.

Quanto à suplementação, a matéria está tratada na Lei n° 4.320, que não
foi modificada. Existem orçamentos que permitem um percentual automático
de suplementaçáo, sem necessidade de lei especifica. Ultrapassado esse
limite automático da lei orçamentária, o Prefeito deve encaminhar um projeto
de lei solicitando autorização para o crédito suplementar e abri-lo por meio de
decreto, na forma da Lei n°. 4.320.

Quanto à constitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, essa
matéria foi discutida pela Suprema Corte na sessão do dia 22 de fevereiro
deste ano, e os Ministros decidiram que ela é. perfeitamente constitucional em
seu todo.

0 Sr. Luciano Ferraz - Eu queria fazer uma colocação. 0 Mauro já esgotou
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o assunto quanto á Emenda n° 25. Com relação à suplernentação, é
necessário ter em mente que existe um princípio de orçamento que diz que
na lei orçamentária não haverá disposições estranhas a estimativas de
receitas e fixação de despesas, e arrola algumas hipóteses para a existência
de algum dispositivo estranho a isso. Uma delas é a autorização para a
suplementação de créditos. É importante dizer que existem créditos
suplementares e créditos especiais. Os suplementares podem estar
autorizados na lei de orçamento: os especiais, não. Eles dependem de
autorização específica.

Então, o suplementar é aquele que realmente suplementa uma dotação já
existente, enquanto o especial é o que cria uma nova dotação. Portanto,
existe essa distinção. Os especiais não podem estar autorizados na lei de
orçamento. Dependem de lei específica. Os suplementares podem estar
autorizados até determinado padrão. Como o Mauro disse muito bem, eles
podem ser utilizados para a abertura do crédito por decreto. Se não existir a
autorização ou se ela tiver sido insuficiente para o suplemento, é necessária
nova autorização para abrir o crédito suplementar. A Lei de Responsabilidade
Fiscal não regula especificamente a questão de créditos orçamentários. Essa
matéria está regulada pela Lei n° 4.320, que continua em vigor. Temos que
entender constitucional idade e inconstitucionalidade. Na Constituição existem
vários artigos, vários dispositivos. Uma lei pode ser constitucional em uma
parte e inconstitucional em outra. Uma parte pode continuar valendo, e outra,
ser suspensa. Ela pode ser tida como totalmente inconstitucional se tiver
havido vício em sua formação.

Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Supremo já se posicionou
dizendo que não houve vício em sua formação. Então, ela entrou em vigor.
Agora aquele Tribunal está analisando a mesma lei, pontualmente, dizendo
que alguns de seus artigos não violam nenhum dispositivo da Constituição.
Sobre outros, está dizendo que são inconstitucionais. Então, não existe
nenhum problema em uma lei ser parcialmente constitucional e parcialmente
inconstitucional. O que for constitucional vale: o que for inconstitucional perde
a eficácia, deixa de valer.

O Sr. Presidente - Temos mais três perguntas. Duas delas fazem referência
ao controle interno. Vou lê-Ias em bloco. Da Prefeitura Municipal de Confins,
Uadina Rocha Queiroz indaga: "De que forma deverá ser criado o controle
interno? Através de lei ou de decreto? Como deve ser constituído o controle
interno?".

Do Sr. Wagner Martins, assessor jurídico: "Em uma Câmara onde todos os
servidores ou todos os cargos forem de confiança, que controle interno
teremos? Que comissão de licitação teremos, se o servidor que dela faz parte
não tem liberdade para agir de forma contrária ao interesse da Presidência?'.
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O Sr. Luciano Ferraz - Com relação ao controle interno, a Constituição

diz que haverá um sistema de controle interno em cada Poder Esse é o
primeiro dado. Então, o decreto pode criar, sim, um controle interno para o
Executivo, mas não para o Legislativo. Seria uma interferência. Se o
Legislativo quiser criar seu próprio controle interno, deve baixar um ato
criando esse controle. Agora, uma lei pode criar um sistema de controle
interno que atinja tanto o Executivo quanto o Legislativo, porque estamos
falando de legislação infraconstitucional de primeira ordem, ou seja, de uma
lei, e não de segunda ordem, ou de um ato inferior, que seria um decreto ou
um ato do próprio Legislativo.

Quanto à composição de um órgão de controle interno, penso que ele
deveria ser montado à semelhança de uma comissão de licitações, ou seja,
com servidores efetivos que pertençam ao quadro e que possam agir com
liberdade para glosar ou não despesas irregulares que o administrador esteja
a realizar, principalmente em matérias relativas à licitação, empenho,
despesas com pessoal, etc.

Sobre a Câmara Municipal, acho que ela está descumprindo a Constituição
Federal, porque a lei diz que os cargos em comissão só podem ser criados
para fins de chefia, direção ou assessoramento. Se não for uma dessas
hipóteses, o cargo tem que ser efetivo, ou emprego público. Então, esses
cargos estão sendo ocupados de maneira completamente irregular, se não
forem de direção, chefia ou assessoramento. Quem faz licitação, ou participa
desse processo, não está em função de direção nem de chefia nem de
assessoramento. Lembro que uma Câmara do porte dessa deve valer-se tão-
somente da modalidade de convite, que tem um parâmetro menor: 80 mil
para serviços e compras e 150 mil para obras e serviços de engenharia. Na
modalidade de convite, a comissão pode ser substituída por um único
servidor, designado para selecionar as propostas. Nas demais modalidades,
é necessária a comissão. Então, entendo que essa Câmara talvez tenha que
criar os cargos efetivos para regularizar sua situação.

O Sr. Presidente - Agora, vamos fazer a última pergunta, que é dirigida ao
Prof. Mauro Bonfim, por Maurício Trigueiro: "Qual é a norma que define as
infrações político-administrativas dos Prefeitos? É somente o Decreto-Lei n°
201, ou a lei orgânica do município também poderá definir essas infrações?
Nesse aspecto, o Decreto-Lei n° 201 deve ser considerado recepcionado
pela Constituição Federal de 19887' .

O Sr. Mauro Bonfim - Essa pergunta do Maurício Trigueiro é muito
interessante. Durante muito tempo, essa matéria foi tormentosa na doutrina e
na jurisprudência. Mas agora, acreditamos que já esteja pacificada, a partir
do voto do Ministro Carlos Veloso, do Supremo Tribunal Federal - parece-me,
no "Habeas Corpus" n° 70.761 -, julgado pelo Tribunal Pleno da Suprema
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Corte. O que ficou assentado naquele julgamento? Que a lei orgânica
municipal não pode dispor sobre matéria de direito federal, cassação de um
Prefeito, infração político-administrativa, definição da infração no processo
administrativo. A definição da infração, no processo e no seu julgamento, é
norma de direito federal pelo princípio da simetria com o centro, que é um
principio que impera em toda a nossa Federação. Então, a matéria só pode
ser tratada em lei federal.

Como ainda não tivemos uma lei federal específica para definir infrações
político-administrativas, o seu processo e o seu julgamento, pelo chamado
fenômeno da recepção compatível, prevalece em vigor o Decreto-Lei n°201,
de 1967. Agora, ele prevalece integral ou parcialmente? Acredito que haja
alguns dispositivos do Decreto-Lei n° 201 que devem ser conjugados com a
norma constitucional. Por exemplo, na questão do quórum para o
recebimento de denúncia contra o Prefeito. O nosso entendimento, já
consagrado no Tribunal de Justiça e no Supremo, é que tanto para receber a
denúncia quanto para, ao final, cassar o mandato de Prefeito ou Vereador, o
quórum é de 213, porque é o mesmo quórum para o Presidente da República
e para o Governador do Estado. Então, com algumas pequenas adaptações,
prevalece em vigor o Decreto-Lei n° 201, que, em seu art. 4 0 , define as
infrações político-administrativas e, em seu art. 5°, define o processo de
julgamento.

Evidentemente, esse processo deve ser conjugado com algumas normas
do Código de Processo Civil, que é também norma de direito federal.

O Sr. Luciano Ferraz - Só que nessa decisão do "habeas corpus', lembro-
me do voto do Ministro Francisco Resek, que dizia que o Decreto-Lei n° 201
continuava constitucional por força de uma disposição da Constituição de
1967, que determinava a elisão de inconstitucionalidade ( .... ) da Emenda à
Constituição n° 1, de 1969. Determinava a elisão de inconstitucionalidade
( .... ) dos atos praticados pelo Comando-Maior. Existia um dispositivo
transitório na Constituição de 1969 que disciplinava isso, ou seja, não se
poderia questionar a constitucional idade pelos atos praticados naquela
ordem, dentro daquela perspectiva da disposição transitória. E, com isso, foi
dado por recepcionado o Decreto-Lei n° 201, muito bem explicitado pelo Prof
Mauro Bonfim, que foi recepcionado no que diz respeito à definição das
infrações e também no que diz respeito ao processo para o julgamento.
Entretanto, com relação ao quórum, ele deve ser lido com os arts. 84 e 85 da
Constituição Federal. Porque o quórum que lá está é de 113, e aqui o quórum
é de 213, quórum esse muito mais específico e especial, tendo em vista a
gravidade da infração.

O Sr. Presidente - Estamos chegando ao final do nosso encontro e é com
satisfação que conseguimos responder a todas as questões encaminhadas à
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Mesa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta os seus
agradecimentos ao ilustre expositor, Dr. Luciano, e ao debatedor, Dr. Mauro,
e às demais autoridades e participantes, pela honrosa presença e convida a
todos para o prosseguimento deste seminário a partir das 14 horas.

Lembramos novamente que a programação da tarde prevê duas atividades
simultâneas, para as quais os senhores já fizeram as inscrições, de acordo
com os seus interesses: as palestras, seguidas de debates, sobre "O Papel
dos Poderes Executivo e Legislativo e da Sociedade Civil na Formulação e
na Avaliação das Políticas Públicas", que será proferida pelo Dr. Patrus
Ananias. A outra palestra, "A Dinâmica do Processo Legislativo", será
realizada neste Plenário e proferida pelo Dr. Antônio Geraldo; "workshop"
com exposição sobre o tema Captação de Recursos para o Desenvolvimento
Municipal, no Teatro da Assembléia, no andar térreo.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos convidados e

das autoridades e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 233 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
19/4/2001

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Sávio Souza Cruz
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos trabalhos

ordinários - Palavras do Sr. Patrus Ananias - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Sr. Antônio Geraldo Pinto - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência convida a

tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Patrus Ananias, ex-Prefeito Municipal
de Belo Horizonte e professor da PUC-Minas e da Escola do Legislativo; e
Antônio Geraldo Pinto, Assessor da Mesa da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais e professor da Escola do Legislativo.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Sávio Souza Cruz) - Destina-se a interrupção

dos trabalhos ordinários à realização do Seminário Administração Pública
Competente, com duas palestras: "O Papel do Legislativo. do Executivo e da
Sociedade Civil na Fiscalização das Políticas Públicas" e "A Dinâmica do
Processo Legislativo".

Palavras do Sr. Patrus Ananias
Exmo. Deputado Sávio Souza Cruz, que ora preside os trabalhos; meu
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prezado colega e amigo Antônio Geraldo Pinto, também integrante da
Assembléia Legislativa; Prefeitos; Vereadores; agentes políticos e público
presente; boa-tarde.

Inicialmente, antes que me esqueça, estava conversando com o Prof.
Antônio Geraldo antes de vir a este encontro gratificante, e gostaria de falar
das atividades que a Assembléia Legislativa vem desenvolvendo por meio da
Escola do Legislativo, que funciona na Avenida Olegário Maciel, quase na
esquina com a Rua Antônio Aleixo.

A Escola vem desenvolvendo uma série de cursos para agentes públicos,
especialmente para Vereadores. Seria importante que os interessados
procurassem a relação de cursos e atividades para promover a capacitação
de pessoas que têm mandatos populares.

A nossa conversa aqui é sobre a relação entre os Poderes Legislativo,
Executivo e a sociedade civil, na formulação, na implementação e no controle
das políticas públicas. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar nesta
breve e sucinta exposição é o conceito de sociedade civil em sentido amplo.
Como todos sabem, sociedade civil é um termo equívoco, mas não
equivocado. Equívoco no sentido de possibilitar diferentes leituras e
interpretações no campo da filosofia e da ciência política, assim como no do
direito público. Simplificando, vamos abordar a sociedade civil como sendo o
conjunto dos movimentos sociais, das organizações não governamentais -
chamadas hoje, genericamente, de terceiro setor -, dos movimentos formais e
informais.

Temos muitos movimentos informais na sociedade, que se estabelecem
por meio da informática - das chamadas "redes, teias" -, em tomo de temas
como direitos humanos, ecologia, mulher, negros, culturas e populações
indígenas e tantos outros. Enfim, são aqueles espaços construídos pela
sociedade, nos quais as pessoas encontram-se em diferentes níveis, com
diferentes motivações para exercer os direitos e deveres da cidadania.
Nesses espaços, as pessoas transcendem seus interesses particulares,
pessoais, familiares, para discutir, pensar e trabalhar alternativas sobre
questões comunitárias.

Nesse sentido, falaremos sobre a sociedade civil em suas relações com os
poderes públicos. Por outro lado, a Constituição Federal, em seu art. 20,

estabelece que "são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário". O preceito da Constituição Federal,
praticamente, é reproduzido na Constituição do Estado e na dos municípios,
com suas características próprias, porque estes não têm Poder Judiciário. No
município, temos apenas os Poderes Executivo - o Prefeito e seus
Secretários - e Legislativo, representado pela Câmara de Vereadores. A
Constituição e as leis orgânicas dos municípios, de uma maneira geral,

J
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prevêem que as relações entre o Executivo e o Legislativo devem ser
harmônicas, ou seja, de cooperação entre os Poderes.

A relação entre os poderes públicos - no caso, o Executivo e o Legislativo
municipais - e a sociedade civil, movimentos sociais, organizações não
governamentais formais ou informais, é necessária e positiva. Mas é
importante colocar algumas questões a esse respeito. Para que o poder
público - seja a Prefeitura, seja a Câmara Municipal - tenha autoridade moral
e política com "P" maiúsculo, no sentido da "polis" do interesse público, do
bem comum, para convocar a sociedade na construção de objetivos comuns,
visando ao interesse público para estabelecer parcerias, projetos de
cooperação, de solidariedade entre agentes governamentais e não
governamentais, alguns pré-requisitos são necessários.

Essa participação da sociedade não pode eliminar a responsabilidade do
poder público. Temo que o poder público esteja transferindo para a
sociedade civil responsabilidades que são próprias dele. Para que a
sociedade civil possa contribuir, é fundamental que o poder público esteja
fazendo a sua parte e, sobretudo, prestando contas, agindo de forma
transparente, de forma honesta e ética.

A construção do bem comum, que deve envolver a sociedade, as
organizações não governamentais e as pessoas de bem, os cidadãos que
queiram uma sociedade justa, ecologicamente saudável, voltada para o
desenvolvimento econômico, social, cultural, ético e espiritual, pressupõe que
o poder público esteja investindo, agindo com eficácia, com competência,
com seriedade, priorizando as áreas sociais.

Noutro aspecto, é importante o respeito à autonomia dos movimentos
sociais. O risco é o poder público querer cooptar a sociedade civil e os
movimentos sociais organizados. Nas ditaduras de esquerda e direita, já
vivemos essa experiência: os movimentos são instrumentalizados. Mesmo
nos regimes mais ou menos democráticos - porque existem outras formas de
interferência do poder econômico, dos meios de comunicação social -, há
uma tentação sutil do poder público de puxar os movimentos sociais, cooptar
as lideranças, os militantes, restringindo os seus espaços de liberdade, de
iniciativa, de autonomia.

É importante que os movimentos sociais participem de projetos comuns,
nos conselhos setoriais e regionais, nos conselhos dos direitos da criança e
do adolescente, nos conselhos de saúde e meio ambiente e tantos outros
que possam ser criados no âmbito do município, mas sem abdicar - seja os
movimentos, seja as suas lideranças, seja os seus participantes - do seu
direito de fiscalizar o poder público, de cobrar, de exigir, de reivindicar.

Não pode haver uma troca: vocês participam aqui, mas ficam bonzinhos.
Não. Devem participar e, ao mesmo tempo, preservar a independência, a
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autonomia, para exigir, fiscalizar, cobrar, como convém aos cidadãos no
exercício legitimo e pleno da sua cidadania e dos seus direitos políticos.

Gostaria de ressaltar a importância que o município adquiriu no Brasil,
segundo a Constituição de 1988. Ela conferiu aos municípios brasileiros um
«status" uma dignidade que jamais tiveram na história do nosso Pais, desde
a Colônia, passando pelos tempos do Império até os nossos dias.

Aqueles que querem exercer bem os seus mandatos, Prefeitos,
Vereadores, Secretários e servidores, devem conhecer as Constituições
Federal e Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

A Constituição da República diz, no art. V - "A República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:

- a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição".
O ponto que é importante e para o qual quero chamar a atenção é:

"República formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios." Pela
primeira vez, ocorreu isso no Brasil. Nenhuma Constituição anterior havia
contemplado o município como ente constitutivo da Federação brasileira. Isso
provoca grande debate entre constitucional istas, se pode ou não o município
ser ente federativo. É um reconhecimento da importância política, da
autonomia do município. Esta é confirmada no art. 18, que reitera os termos
do art. 1 0, quando diz: "A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição".

Há, também, o art. 23, muito importante, pois estabelece as competências
comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

O art. 29 trata da organização do município, da eleição de Prefeitos, etc. O
art. 156 trata da competência tributária do município, e o art. 182 abre a
perspectiva da reforma urbana, tema da maior relevância hoje. Tramita no
Congresso um projeto chamado Estatuto da Cidade, que, na verdade, é a
regulamentação do art. 182, que trata da política urbana, da reforma urbana,
da função social da propriedade urbana, do plano diretor, etc.

Nesse contexto da importância do município, cresce, também, a
responsabilidade dos Legislativos Municipais. O Prof Antônio Geraldo,
depois, aprofundará sobre o processo legislativo propriamente dito, assunto
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sobre o qual é experto.

Queria chamar a atenção para o fato de os Legislativos Municipais, hoje,
terem um espaço enorme de atuação legislativa, política e pedagógica, que,
muitas vezes, não vem sendo ocupada.

Pelo interior, vemos cidades importantes, referências regionais e suas
Câmaras funcionarem timidamente, às vezes, uma vez por mês, à noite; uma
vez por semana; muitas vezes, quem controla a Câmara é o Prefeito, as
reuniões ocorrem na Prefeitura, ou são, de antemão, preparadas. O
Legislativo, hoje, ocupa um espaço fundamental, inclusive de cooperação
com o Executivo, que deve respeitar a independência, a autonomia do
Legislativo e a relação com a sociedade civil e os movimentos sociais, nessa
interação permanente.

Gostaria de chamar a atenção para os dispositivos dos arts. 23 e 30 da
Constituição da República, que encontram tradução na Constituição do
Estado e nas leis orgânicas dos municípios.

O art. 23 estabelece a competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios. Só vou citar alguns, para não cansar a
paciência de vocês, porque acho importante: (- Lê:)

1- zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público".

Isso é amplo. O que é instituição democrática, participação popular,
respeito à autonomia dos movimentos sociais, etc.? Património público,
também, está num sentido amplo, tanto os culturais, arquitetônicos,
históricos, como também os bens financeiros, etc.

u ll_ cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência".

Quanto à questão ambiental, há o inciso VI: (- Lê:)
"VI- proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas

formas;
VII- preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII- fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento

alimentar;
IX- promover programas de construção de moradias e a melhoria das

condições habitacionais e de saneamento básico".
Vejam o inciso X: (- Lê:)
"X- combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos".
Na verdade, nessa mesma linha, para terem uma idéia, há 12 incisos

abrindo espaços de atuação do município - e, conseqüentemente, do Poder
Legislativo - importantes e relevantes como esses que acabei de mencionar.

Depois, também seria bom darmos uma olhada no art. 30, considerando
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que o art. 29 diz mais respeito à administração interna, eleição de
Prefeito, etc. O art. 30 diz: (- Lê:)

"Compete aos Municípios" - portanto, também diz respeito diretamente às
Câmaras Municipais, além do Executivo -:

1- legislar sobre assuntos de interesse local'.
Esse, também, é um tema amplo. Interesse local é, praticamente, tudo. As

pessoas moram nos municípios, têm vida familiar, profissional, afetiva,
relações de convivência, de trabalho, etc. Então, quando se fala "legislar
sobre assuntos de interesse local", esse interesse local é bem abrangente, é
expansivo, diz respeito a desenvolvimento econômico, social, a políticas de
geração de trabalho e renda, a meio ambiente, educação, saúde,
desenvolvimento regional, etc.

O segundo, também, é muito amplo: (- Lê:)
"II- suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
1H- instituir e arrecadar os tributos...".
Esse está vinculado ao art. 156, e há vários outros pontos importantes,

como a questão do transporte, da educação, especialmente do ensino pré-
escolar e da educação fundamental, etc.

Agora, além de tudo isso, os municípios têm a responsabilidade
diretamente ligada à Câmara: elaborar a lei orgânica, acompanhar a sua
aplicação e, depois, eventualmente, proceder a aperfeiçoamentos, apresentar
as emendas necessárias, etc.

Ligado à lei orgânica está o art. 182, que obriga os municípios com mais de
20 mil habitantes a ter seu próprio plano diretor. Se estes estão obrigados a
ter seu plano diretor, os que têm menos de 20 mil não estão impedidos de
fazê-lo. Não são obrigados pela Constituição da República, mas devem fazê-
lo, mesmo criando as condições para o seu desenvolvimento, já que o plano
diretor planeja em curto, médio e longo prazos, mostrando como a cidade
deve crescer, quais são as suas potencialidades de desenvolvimento; como
compatibilizar o crescimento econômico, demográfico, populacional com a
qualidade de vida, com a preservação da memória, do patrimônio histórico e
cultural, com a preservação e o desenvolvimento ambiental; como
compatibilizar as características de solo, onde a cidade deve ser adensada
ou não; quais os espaços para implantação de indústrias, desenvolvimento
da agroindústria, etc. Depois, ligado ao plano diretor, traduzindo mais
especificamente ainda a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que detalha o plano
diretor, compatibilizando os direitos da propriedade privada com o interesse
público, função social da propriedade urbana. A relação dos espaços
privados com os públicos, logradouros públicos, praças, parques, limites de
construção para preservação do paisagismo, do patrimônio. Depois, uma
série de outras leis importantes, fundamentais, que preparam o orçamento,
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em que já pode haver grande participação popular. Temos boa
experiência, em vários municípios, no chamado orçamento participativo, mas
devemos evoluir para o planejamento participativo. A partir do plano diretor
para os planos plurianuais, os planos setoriais, as leis de diretrizes
orçamentárias, até chegar à tradução concreta do orçamento anual. Todas
essas leis com grande espaço de atuação do Legislativo, embora em muitos
casos a iniciativa pertença ao Executivo. O Legislativo pode discutir, debater,
apresentar emendas, aperfeiçoar, ouvir a sociedade civil, promover debates,
seminários, sobre temas relacionados com essas leis, criando mecanismos
de participação.

Há, então, um espaço legislativo fundamental e tantas outras leis
relacionadas com a questão ambiental, com o desenvolvimento, a educação,
o transporte - que é responsabilidade do município -, a saúde, os códigos
tradicionais: o Código Tributário Municipal, o Código de Posturas, o Código
de Obras, que traduz mais ainda a lei de ocupação do solo; o Código
Sanitário, a questão da higiene pública; a prevenção da saúde, o combate às
doenças. Se há esse espaço fundamental na elaboração de leis e interface
com o Executivo e com a sociedade civil, há outro momento importante do
Legislativo, que pode ser também desenvolvido dentro da sua autonomia,
mas numa ação integrada com o Executivo e com a sociedade civil, que é o
que poderíamos chamar de fiscalização. Fiscalizar o Executivo é papel
importante do Legislativo. Daí, a importância de ter autonomia. A Câmara, se
possível, deve funcionar fora da Prefeitura, ficar aberta o tempo todo, manter
um canal permanente de diálogo, de interlocuçáo com a sociedade civil
organizada, com as pessoas, prestar contas, para fiscalizar o Executivo.
Fiscalizar no combate às práticas de corrupção e desperdício de dinheiro
público, o que é uma verdadeira vergonha no nosso País. Temos de acabar
com a corrupção no Brasil. A pessoa é eleita com delegação popular. Somos
advogados do povo. Falo como político também, pois fui Vereador, Prefeito,
tenho militáncia política e social. As pessoas são eleitas para defender o
interesse coletivo, mas usam o mandato com objetivos particulares, de
enriquecimento ilícito, enriquecimento próprio, favorecimento de terceiros, de
grupos econômicos. Hoje, um papel importante do Legislativo é fiscalizar o
Executivo no combate às práticas de corrupção e, além disso, ao assalto
direto, criminoso, ao patrimônio público. Existem outras formas indiretas: as
famosas obras para pagar dividas de campanha. Existe muita campanha rica
demais, e sabemos quem está por trás. Depois, vemos as licitações, as
famosas licitações carimbadas, que têm nome, endereço, telefone e CPF.
Isso é para tal empresa assim, assim. Não pode. É uma fraude contra o
interesse público. Existem, ainda, as obras faraônicas - que não são
prioritárias - com o objetivo de atender a interesses de empreiteiras,
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clientelísticos e eleitoreiros. Daí a importância da participação da
sociedade no planejamento das obras, no orçamento, a fim de que as
prioridades sejam estabelecidas com a efetiva participação dos interessados.

Além dessa fiscalização que diz respeito à questão ética na sua
manifestação mais direta, ou seja, a honestidade e a criteriosa aplicação dos
recursos públicos, outro papel fiscalizador está relacionado com a
implementação das políticas públicas. No Brasil, temos as normas
programáticas. Como exemplo, citarei alguns artigos da Constituição Federal.
(-Lê:)

"Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a

promoção de sua integração à vida comunitária.
Ad. 205 - 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".

Existem, ainda, várias outras normas nesse nível. No entanto, podem
alegar que, por serem normas programáticas, não obrigam. Como advogado
e professor de Direito entendo que tais normas obrigam. Se fazem parte da
Constituição têm de obrigar. Isso não é brincadeira. Se a Constituição não
obrigar, quem poderá fazê-lo? O que é o estado democrático de direito? O
que é uma sociedade democrática? Lógico que um dispositivo como esse,
dizendo que a educação e a saúde são direitos de todos, não obriga como
obriga uma lei de trânsito. Por exemplo, quem estiver numa velocidade
superior a 60km em uma avenida ou em uma via expressa de Belo Horizonte
será penalizado diretamente, perdendo pontos ou a própria carteira. Uma
norma como aquela não obriga de imediato, mas obriga em curto, médio e
longo prazos. Como? Os administradores públicos, os Prefeitos, os
Governadores e o Sr. Presidente da República estão obrigados pela
Constituição a aplicar esses princípios constitucionais, as chamadas normas
programáticas, por meio de políticas públicas, dos planos plurianuais, dos
planos setoriais, das leis de diretrizes orçamentárias, até chegar ao
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orçamento de cada ano. O ponto de partida está aqui. Na Constituição do
Estado e nas leis orgânicas dos municípios existem muitas normas
programáticas semelhantes, relacionadas com a educação, com a saúde,
com o desenvolvimento ambiental, com a cultura, com a proteção à infância e
adolescência, com políticas de desenvolvimento econômico, social, cultural,
etc.

E todas essas normas devem ser traduzidas, desde o plano federal até o
municipal, através dessas leis, que, na verdade, devem traduzir as políticas
públicas. Quero repetir os planos plurianuais, que são obrigatórios pela
Constituição, os planos setoriais que podem existir também, as leis de
diretrizes orçamentárias e o orçamento.

Já vimos o papel legislativo, o papel de fiscalização dos dois níveis:
fiscalização direta para impedir corrupção, desvio de dinheiro e a fiscalização
na implementação das políticas públicas a partir das grandes normas
programáticas da Constituição Federal, da Constituição Estadual e das leis
orgânicas e o papel pedagógico, o papel político. Câmara de Vereadores é
parlamento, e parlamento tem de discutir temas de interesse da coletividade.
Para que surjam boas leis, para que as políticas públicas sejam pensadas,
formuladas e implementadas, é preciso que haja o debate político sobre as
questões da cidade, sobre as questões municips, locais, regionais, inclusive
vinculando-as às questões maiores do Estado, do Pais, e até questões
internacionais, já que estamos falando tanto em globalização. Então, entra ai
o que chamamos de papel pedagógico, o papel educativo, o papel político no
sentido de formação de consciência dos nossos Legislativos. O papel
parlamentar é o da interlocução, do debate, do confronto democrático de
idéias, de concepções, de projetos, de propostas, de debate das questões de
interesse das pessoas, dos municípios das comunidades que representamos,
vinculando essas questões às do nosso Estado e do nosso Pais. E ai vejo
um aspecto importante, que é a possibilidade do debate dos Vereadores com
a sociedade. Temos, por exemplo, a questão da tribuna livre, que muitas
câmaras têm adotado, a promoção de conferências, de seminários, de
debates, o convite a pessoas que tenham experiências de determinados
problemas ou reflexão teórica, como especialistas ou militantes da educação,
da saúde, de política de geração de emprego e renda, do trabalho com
crianças, adolescentes, etc.

Enfim, promover um grande debate é um papel do parlamento. Nesse
sentido, considero fundamental, para cumprir essas responsabilidades, que o
Legislativo tenha a sua autonomia financeira, que o Legislativo tenha
assessoria e que trabalhe de maneira clara, transparente, ética; que os
Vereadores tenham disponibilidade para conviver, para dialogar entre si, para
debater, com a coletividade, questões de interesse local, regional. Acho
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fundamental que o Legislativo Municipal tenha uma vida permanente,
independente do Executivo, com equipamentos, com recursos técnicos,
financeiros, etc. Para isso são fundamentais os procedimentos, o processo
legislativo, as técnicas, a elaboração de leis, que é o assunto que o Prof.
Antônio Geraldo vai abordar com vocês. Agradeço a atenção. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Quero aproveitar para informar, já que a assessoria foi
procurada por alguns Prefeitos interessados no assunto, que está sendo
realizado no Teatro, no andar térreo, um "work shop" sobre captação de
recursos para o desenvolvimento municipal, voltado para Prefeitos e
assessores. As palestras serão ministradas pela Fundação Getúlio Vargas,
Fundação João Pinheiro e SEBRAE.

Palavras do Sr. Presidente
Gostaria de fazer alguns registros, já que me foi dada a oportunidade

inesperada de presidir este evento. Primeiro, registro que tive oportunidade
de estar na Câmara Municipal no tempo em que o Prefeito Patrus Ananias
conduziu no Executivo a formulação do projeto do Plano Diretor e da Lei de
Uso e Ocupação do Solo, que remeteu à Câmara. Tive oportunidade de ser
relator do projeto que deu origem â Lei de Uso e Ocupação do Solo, que
ainda está em vigor, ou do que sobrou dela.

Registro também que as diferenças partidárias que tínhamos, a época, não
foram nenhum empecilho para que pudéssemos realizar um trabalho
respeitoso, já que tínhamos um mote único, que era o interesse público.
Confidencio que recentemente tive conversas com o Prefeito Patrus Ananias
a esse respeito, e ele disse que hoje, mais que as eventuais diferenças
ideológicas, o que mais separa os homens e mulheres públicos é que uns
são voltados e comprometidos com o interesse público e outros gerenciam a
coisa pública e se enriquecem em razão disso. Esse é o grande corte, é a
grande diferença. Essa convocação que o Prefeito Patrus Ananias faz, da
união dos homens de boa-vontade e dos comprometidos com o interesse
público, acho que é um chamamento que não pode ficar sozinho ou ser
lançado isoladamente ao espaço. Gostaria que outros que têm a mesma
visão - e tenho a pretensão de me incluir entre eles - possam responder a
esse chamamento e dar a Minas Gerais e ao Pais um Governo
compromissado com esses princípios.

Não tive oportunidade de estar aqui pela manhã, mas sei que foi tratado
sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Permito-me fazer um rápido
comentário, porque estava à frente da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, à época em que o Congresso Nacional discutia a formulação
dessa lei. Foi chocante verificar o desconhecimento e o despreparo dos
supostos autores e relatores da lei sobre o próprio texto da Lei.

Antecipo que reconheço inúmeras virtudes e melhoramentos na gestão
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pública que a lei poderá trazer ao longo da sua execução. Mas a sua
gênese precisa ser entendida, para que a compreendamos na sua inteireza e
nos seus propósitos. Quem consultar na Internet o "site" do FMI, nas normas
da boa governança, vai encontrar, sem dificuldade, o texto original da Lei de
Responsabilidade Fiscal que foi remetida - numa tradução grosseira - ao
Congresso Nacional.

Não se levou em consideração sequer o fato de o Brasil ser um País que
tem o sistema federado. As experiências anteriores, notadamente a primeira
na Nova Zelândia, não se realizaram em um sistema federado, já que se
tratava de um sistema unitário. Nem isso se cuidou de adaptar. O enorme
trabalho que o Congresso Nacional teve para escoimar do texto da lei de
flagrante inconstitucionalidade não foi sequer compreendido por boa parte
dos responsáveis pela sua análise.

Dou testemunho de que, num encontro, no Fórum Nacional de Secretários
de Estado de Administração, foi convidado o Vice-Presidente da Comissão
que tratava da análise do projeto de lei da responsabilidade fiscal, e se
apresentou um Deputado paranaense, Vice-Presidente da Comissão, de
quem não lembro o nome. Descobri, então, atônito e estupefato, que ele não
entendia nada da matéria, e ficou claro que o parlamentar não tinha feito
sequer uma leitura sobre o assunto.

Não devemos nos iludir e quero registrar que comecei dizendo das
vantagens e da esperança que tenho de que a lei venha a melhorar a gestão
pública. Não devemos nos iludir com a propaganda de que se trata de lei que
vai tirar o mau gestor da vida pública ou colocar Prefeito corrupto na cadeia.
Não é isso.

Episódios como o do Fonte Simdam e o Marka podem continuar ocorrendo.
Não há limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos
financeiros. Há limites para os chamados gastos de duração continuada,
aqueles que mais se identificam com as áreas sociais.

O que a lei pretende é criminalizar, colocar na cadeia - porque foram
descaracterizados.os seus descumprimentos como crimes - o administrador
público que, em nome do ajuste fiscal, não fizer tudo - quero insistir -,
rigorosamente, para obter esse ajuste e manter ininterrupto o pagamento da
dívida e dos compromissos financeiros. Esses, sim, eleitos como a grande
prioridade, o bezerro de ouro da administração pública nacional. É o adorado.
Temos de fazer tudo.

Alguma Prefeitura deste Pais deve viver, hoje, o seguinte drama: tem de
pagar o novo salário mínimo e, pagando, sai do limite de comprometimento
de gasto com pessoal. O que acontecerá? Se precisar, o Prefeito terá de
fechar escola, hospital; se não puder, não manterá a varrição das ruas, o
aterro sanitário, e o meio ambiente ficará degradado. Então, terá de fazer
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rigorosamente tudo, e o corte será na área social, porque a divida não
pode ser adiada! interrompida.

Sobre o curso da divida, não tem gerência alguma, porque não administra
juros. A administração de câmbios e juros é feita pelo Governo Federal, mas
as conseqüências são administradas nos outros entes federados.

E isso tem de ser claramente dito, para que compreendamos o verdadeiro
objetivo da LRF. Insisto: trará benefícios. Mas temo quando a legislação de
um país começa a entronizar os compromissos fiscais, financeiros, acima do
compromisso maior que está no nosso livrinho sagrado, ao qual o
companheiro Patrus Ananias se referiu, que é o compromisso social. O pacto
social é o compromisso maior, o contrato maior, que é constitucional.

Quero trazer essa lógica que permeia a legislação fiscal, para que a
entendamos. Não para que a descumpramos, porque lei é para ser cumprida.
Esse negócio, no Brasil, de lei ter de pegar, sou contra. Mas temos de
entendê-la para que, se for necessário, possamos aperfeiçoá-la com a nossa
representação no Congresso Nacional.

Tive oportunidade de falar em outro evento como este promovido pela
Assembléia, em Curvelo. Fiz um apelo e fui mal entendido pelo representante
do Tribunal de Contas, que é co-realizador deste evento. Não é possível que,
vendo o verdadeiro transtorno que a nova lei trouxe para a administração
pública dos municípios, o Tribunal de Contas continue recusando a se
manifestar, em tese, sobre determinados assuntos. Sei que mudanças são
feitas por força de lei. É preciso que nós, aqui, na Assembléia Legislativa, a
alteremos nesse aspecto, porque o administrador público, bem intencionado
e preocupado com a matéria, faz uma consulta ao Tribunal para saber como
deve interpretar esse ou aquele caso real com que está se defrontando, mas
recebe uma resposta olímpica; dizem que não se manifestam em tese, mas
que vão apenas julgar no futuro. Ora, isso não. Precisamos mudar essa
postura. Se necessário, que mudemos a legislação que rege o funcionamento
do Tribunal de Contas. Esta Casa tem o dever de fazer essa análise, para
propiciar ao Tribunal de Contas, aos Prefeitos, Vereadores e Presidentes de
Câmaras um instrumento e instância de consulta, para que haja a hipótese
de formular consultas que aperfeiçoem a administração no que diz respeito a
sua legalidade, sobretudo para aqueles administradores públicos que são
zelosos e querem fazer tudo estritamente dentro da legislação.

Quero insistir nisso, porque abordei esse tema em Curvelo. Não pude ficar,
e soube que o representante do Tribunal de Contas não interpretou bem a
minha critica. Sei que o Tribunal faz o que a lei determina, mas tem também,
pela massa critica de inteligência e competência que o abrange, a
possibilidade de fazer essa discussão em conjunto com a Assembléia, da
mesma maneira que promove este seminário para que possamos aperfeiçoar
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a lei, possibilitando aos administradores públicos que tenham uma
instância de consulta que lhes oriente preventivamente, não somente a
respeito da lei fiscal, como também de todo o conjunto da legislação que a
rege.

Estou indo muito longe no meu pronunciamento. Essa não era a minha
intenção. Peço desculpas, mas não resisti. Registro a presença em Plenário
dos Deputados Ailton Vilela, Rogério Correia, Alencar da Silveira Júnior,
Agostinho Patrús e Dilzon Meio.

Palavras do Sr. Antônio Geraldo Pinto
Exmo. Sr. Deputado Sávio Souza Cruz, que representa o Presidente da

Assembléia, Deputado Antônio Júlio; Prof. Patrus Ananias, senhores agentes
públicos municipais, tenho, mais do que a satisfação, a honra de, mais uma
vez, me dirigir a agentes públicos municipais, nesse esforço da Assembléia
de Minas de realizar um trabalho - que já dura dez anos - no sentido de levar
aos municípios mineiros pelo menos um mínimo dos conhecimentos
necessários para o possível aperfeiçoamento das instituições públicas
municipais.

Sabemos, desde sempre, da extrema carência de recursos técnicos dos
municípios, especialmente dos menores e mais afastados. Há falta completa
de assessoramento, e não sei como é possível exercer-se a função de
Prefeito, Vereador ou Secretário Municipal nesses lugares. Conscientes
dessas limitações, a Assembléia Legislativa, como um todo, foi caminhando
no sentido de tomar essa posição de vanguarda, com a intenção de levar aos
municípios mineiros, especialmente a suas Câmaras Municipais, esses
instrumentos de aperfeiçoamento, que, certamente, já começam a produzir
seus efeitos.

Quando participamos de um trabalho como este, ouvimos a fala do Prof.
Patrus Ananias, que abriu aquele leque impressionante de atribuições e
deveres do município perante a ordem constitucional vigente, e pensamos
nessa carência de recursos técnicos, ficamos assustados. Ao tomarmos
contato com a realidade dos municípios, há dez anos, e vermos os enganos
cometidos pelas Câmaras - nosso elemento é o Legislativo e, por elas,
começávamos o nosso contato, para depois ajudar o Executivo - riamos, ao
vermos certas distorções. À medida que o tempo foi passando, fomos
parando de rir. Não porque a realidade fosse triste, pois, ao contrário, é muito
promissora, e o Prof. Ananias mostrou um aspecto muito promissor: o
tratamento dado ao município pela nova Constituição, mas porque cresceu o
nosso respeito com relação a esses homens do interior, que nunca
estudaram nada que se assemelhasse a direito, e, de repente, foram jogados
em um ambiente em que têm que transitar a partir de um texto de lei, o
Regimento Interno, tão complexo.
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Na minha condição de velho assessor de processo, posso afirmar que

não é propriamente matéria difícil, por ser muito lógica, mas é complexa. E,
sem assessoramento, tudo se complica.

Então, motivamo-nos a tentar aperfeiçoar esse trabalho. Por meio
principalmente da Escola do Legislativo, temos realizado cursos rápidos, de
15 a 16 horas, sobre os principais assuntos que interessam ao município,
entre eles a minha matéria: "Organização e Procedimentos Regimentais",
vale dizer, o Regimento Interno. De acordo com essa postura realista que nos
conduz, já que o nosso objetivo é resolver os problemas, identificamos
aqueles pontos que são de dúvidas, de distorções e de enganos. Nesses
cursos, limitamos o nosso trabalho à elucidação desses problemas e à
dissipação de dúvidas. Essa matéria é vasta. Promovemos um curso na
Escola do Legislativo sobre o Regimento Interno de 80 horas-aula e mais 20
horas de atividades extrasclasses. Esses cursos que promoveremos no mês
de maio e junho, de 15 a 16 horas, já são um grande resumo do assunto.
Imaginem o que é uma palestra como esta, de 1 hora. Então, permitam-me
fazer um resumo, restringindo-me a apontar aqueles pontos que sabemos
que são os seus principais enganos. Gostaria de concitá-los a fazer esses
cursos na Escola do Legislativo. Qualquer pessoa que esteja realmente
empenhada em bem desempenhar um mandato municipal pode fazer isso.
Aqueles que já fizeram os cursos poderiam motivar os seus companheiros,
Vereadores e assessores municipais, a fazer o mesmo, porque cada um de
vocês se transformará em um elemento multiplicador. Com isso, poderemos
acelerar o aperfeiçoamento do Poder Legislativo Municipal e, por essa via,
acelerar também o aperfeiçoamento do próprio município.

O primeiro ponto sobre o qual temos falado em nossos cursos é bastante
basilar. Trata-se daquele que diz respeito à própria democracia. Não se pode
falar sobre o Regimento Interno, que é uma matéria que ocorre no Poder
Legislativo, que é a mais democrática das instituições, sem se pensar na
base da democracia. Democracia é aquele regime que não pode existir sem
que dele possa participar o povo. Não basta que o povo eleja os seus
representantes, é preciso que continue participando do processo
democrático. O primeiro empenho nesse sentido há de ser o de conhecer a
mais democrática das instituições, que é o Poder Legislativo. Para isso, é
preciso que as pessoas interessadas na democracia, na sociedade e na
evolução social compareçam às reuniões das Casas Legislativas, para
entenderem melhor essas instituições, para aprenderem a votar e a eleger
melhor e até mesmo para não criticarem injustamente por desconhecimento.
Temos visto muitas críticas injustas dirigidas ao Legislativo, resultantes do
fato de a pessoa não entender o que está vendo, atribuindo, muitas vezes, o
caráter de grave distorção quando, na verdade, não há sequer distorção.
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Para que o Legislativo se fortaleça, é preciso que seja aceito pelo povo.
Isso pode parecer uma contradição, porque o povo elege os seus
representantes e, depois, não aceita a instituição. O Poder Legislativo é
acima de tudo um poder desarmado, cuja única força é oriunda da sua
presença moral perante o espírito das pessoas. A força moral que o Poder
Legislativo pode assumir perante o povo fará dele um Poder forte. Para que
seja conhecido, em primeiro lugar é preciso que as Casas Legislativas sejam
transparentes. Tudo que ocorre no Legislativo tem de ser publicado. As
correspondências, os documentos vindos das altas autoridades e as
proposições apresentadas pelos parlamentares têm de ser integralmente
publicados, para que sejam conhecidos por todos os interessados.

É preciso que as reuniões, tanto as de Plenário quanto as de comissão,
façam-se em ordem, com a possível produtividade, para que as pessoas se
animem a continuar vindo ao Poder e as assistam. E não se percam esses
trabalhos em distorções francamente deprimentes, que só contribuem para a
desmoralização do Poder. E aí vem um segundo ponto sobre o qual falamos:
muitas vezes um indivíduo que tem mais o que fazer, mas é um cidadão
consciente e quer conhecer o Legislativo, dirigi-se à Câmara Municipal para
assistir a uma reunião. Lá chegando, vê acontecer algo que me foi relatado
recentemente numa Câmara Municipal próxima a Belo Horizonte. Nessa
reunião, a leitura da ata levou mais de duas horas e meia. Isso já é uma
distorção no entendimento do instituto da ata. O cidadão, que tem mais o que
fazer e vê aqueles indivíduos sentados para ouvir uma ata, diz assim: "Eles
não têm mais o que fazer, vou embora e não volto aqui nunca mais". Ata é O
documento do registro oficial dos fatos que ocorrem na reunião. Mas onde
não existe uma imprensa oficial, que não é o caso do Estado de Minas
Gerais, temos a Imprensa Oficial, temos -"Minas Gerais", temos o "Diário do
Legislativo" - ali se publica a ata da Assembléia na integra, com
apanhamento taquigráfico, com gravação, com o inteiro teor dos documentos
apresentados e tudo o mais.

Onde não existe esse recurso, só existirá a outra ata, que também temos,
que é a ata sucinta, aquela que é lida, discutida e dada por aprovada, com ou
sem ressalvas, no inicio da reunião. Tem de ser uma ata sucinta, pois vai se
limitar às essencialidades dos trabalhos da reunião. Admite-se que, numa
Câmara Municipal, onde não haja uma ata integral, que a ata sucinta seja um
pouco mais detalhada. Ela vai dizer, por exemplo: o projeto de lei número tal,
do Vereador tal, que trata disso assim, assim, as comissões opinaram em tal
sentido. Posta em discussão, discutiram o projeto os Vereadores Fulano e
Sicrano a favor do projeto, e Beltrano contra. Não têm de ser ditas as
palavras que o sujeito disse, senão vão fazer uma epístola bíblica, que
desanima qualquer cidadão a acompanhar esses trabalhos.
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O segundo ponto é que, por seu objetivo e natureza, a ata não é

documento para ser submetido a votação. Olhem a diferença. Vamos fazer
uma comparação com o processo simbólico de votação, que é o que se usa
na generalidade dos projetos de lei. Noventa por cento das proposições que
aqui tramitam são projetos de lei. No projeto de lei, o Presidente diz: "Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado". Ele submeteu o projeto a votação; na ata, ele diz: "Em
discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por
aprovada". Ele não submete a ata a votação. Mas e se a ata estiver errada?
Muito simples. Se a ata estiver errada num determinado ponto, quando o
Presidente disser "em discussão, a ata » , o Vereador poderá pedir a palavra
para discuti-Ia. E o Presidente diz: "com a palavra, para discutir a ata, o
Vereador Fulano de Tal". E este diz: "Sr. Presidente, ao registrar a
apreciação do projeto de lei número tal, do Vereador Fulano de Tal, a ata
assinalou, apenas, a discussão feita pelos Vereadores Fulano, Sicrano e
Beltrano. Esqueceram-se de mim. Eu, também, discuti.

Ai, o Presidente diz: "Tem razão o Vereador Fulano de Tal. A Presidência
determina ao 20-Secretário que proceda à retificação, fazendo constar a
ressalva formulada pelo Vereador Fulano de Tal na ata da reunião. Continua
em discussão a ata. Não havendo mais quem sobre ela queira se manifestar,
dou-a por aprovada, com a ressalva formulada pelo Vereador Fulano de Tal".
E fim. Se a coisa for entendida dessa maneira, o registro e a correção
passam a constar da outra ata, que, também, é um documento oficial de
registro dos fatos. Então, pode-se dar a essa questão o mesmo tratamento
que o Regimento da Assembléia dá: estabelece 15 minutos para a leitura e
aprovação, da ata e a leitura da correspondência. Então, vamos trabalhar, em
vez de ficar perdendo tempo com uma distorção que, simplesmente, não faz
sentido.

Outro ponto diz respeito à questão de ordem. Por questão de ordem,
entendem-se as dúvidas sobre a interpretação do Regimento em sua prática,
ou relacionadas com a Constituição. Para suscitar uma questão de ordem, o
parlamentar pede a palavra, usando a expressão: "Pela ordem, Sr.
Presidente". E o Presidente: "Com a palavra, pela ordem, o Deputado - no
caso da Assembléia - Fulano de Tal". Diz o Regimento que, no início da
formulação da questão, o parlamentar deve indicar o preceito sobre o qual
deseja um esclarecimento ou a retificação, quando for o caso. Pode ser que
entenda que, naquele momento, o Presidente não esteja cumprindo o
Regimento. Então, pede a palavra pela ordem, para pedir ao Presidente que
cumpra o Regimento em determinado ponto. Deve formular sua questão
sucintamente, com clareza.
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O que costuma acontecer por aí, no interior e nas Assembléias? Muitos

pensam que a expressão "pela ordem" é uma espécie de "Abre-te, sésamo",
uma expressão mágica, que permitirá um racha na ordem dos trabalhos
quando quiser fazer um discurso sobre qualquer assunto. O Presidente diz:
"Com a palavra, pela ordem, o Vereador Fulano de Tal". E o Vereador
começa dizendo: "Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quando nasci, há 20 anos,
naquela casinha pequenina, no alto da montanha...". E o Presidente tem que
tocar a campainha e dizer "Sr. Vereador, por obséquio, indique o preceito
sobre o qual deseja o esclarecimento ou a retificação". E ele diz: "Não, Sr.
Presidente, quero fazer um discurso importante". Mas o Presidente deve
dizer-lhe: "Então, faça o obséquio de inscrever-se no livro próprio, para falar
na hora estabelecida pelo Regimento Interno". E cassar-lhe a palavra.

A ordem dos trabalhos foi estabelecida para ser cumprida. Um dos pontos
que mais desmoraliza uma Casa Legislativa é, exatamente, o
descumprimento da ordem, principalmente quando ocorre com palavrões e
coisas desse tipo, que são deprimentes e não devem ser admitidas. Isso
desmoraliza o Poder. Se quisermos nos empenhar para aperfeiçoar nossas
instituições, precisamos tentar conhecer um pouco do Regimento Interno e
proceder em conformidade com ele.

Quórum - entende-se por quórum o número mínimo de parlamentares
necessário para a prática de determinado ato regimental. Não se deve usar a
expressão "quórum mínimo", mas "número mínimo". Quórum mínimo é uma
expressão tão redundante quanto dizer "subir para cima" ou "descer para
baixo". O primeiro ponto para o qual devemos estar atentos quando
estudamos o quórum é o principio constitucional da deliberação por maioria
simples, estabelecido na Constituição Federal, art. 47, e na Constituição
Estadual, art. 55. O art. 47 diz respeito ao bicameralismo, e o art. 55 da
nossa Constituição, ao monocameralismo.

O princípio constitucional da deliberação por maioria simples diz o seguinte:
"Art. 55 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da
Assembléia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de
votos, presente a maioria de seus membros", quer dizer, a maioria absoluta
de seus membros.

Esse dispositivo aplica-se às Câmaras Municipais, por força do art. 172 da
Constituição do Estado, que estabelece que os municípios se organizam por
lei orgânica própria, que obedecerá aos princípios da Constituição Federal e
da Estadual.

As decisões da Câmara Municipal e de suas funções são tomadas por
maioria simples, salvo as exceções abertas pela Constituição. Não pode uma
lei orgânica estabelecer quórum qualificado para assuntos que a Constituição
não estabeleça. È maioria simples. 0 que não for quórum qualificado por
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força da Constituição Federal e da Estadual é decisão de maioria simples.

Fazendo-se um curso como o nosso, temos oportunidade de passar a
vocês as noções de maioria absoluta, maioria simples, quórum normal,
quórum qualificado, etc. Não caberia detalharmos isso agora, porque não
temos tempo.

Procurem se informar, vejam os textos, façam os nossos cursos, com
certeza, cada um de vocês vai-se transformar em elemento multiplicador.

São três os processos de votação estabelecidos em nosso Regimento:
processo simbólico, processo nominal e processo por escrutínio secreto.

O processo simbólico é aquele em que os votos são tomados pela atitude
dos votantes. "Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram". O Presidente verifica a atitude dos votantes e aprova ou
rejeita a proposição.

O processo nominal é feito - vamos esquecer o painel eletrônico, já que
vocês não o têm, e ele está sendo muito contestado no País - por meio da
chamada. A medida que os parlamentares são chamados, enunciam os
votos. O Secretário anota, e, no final, verifica-se quantos votaram a favor,
quantos votaram contra, e a ata publica a relação completa dos votantes e o
sentido do voto de cada um. Esse é o processo nominal.

O processo por escrutínio secreto é, também, feito por chamada, as
cédulas são impressas, postas em sobrecartas rubricadas pelos
escrutinadores e lançadas na uma-

0 que se discute, agora, é a validade do processo por escrutínio secreto.
Há a pretensão de se eliminar isso em nosso Regimento. Chamo a atenção
para uma coisa. Para eliminar o processo por escrutínio no nosso Regimento
Interno, teremos de mudar a Constituição Federal. Pelo menos no tocante a
veto a proposição de lei, a Constituição estabelece que o voto seja por
escrutínio secreto. Esse tem sido entendido como um dos princípios que
devem ser seguidos pelos Estados; tanto é, que o nosso Estado o segue. A
Constituição Estadual, também, consagra essa norma. Ainda que não se
considere isso como um principio a ser seguido pelo Estado, não se mudará
isso por uma resolução que modifique o Regimento Interno. Primeiro, deve-
se mudar a Constituição; depois, o Regimento Interno.

Ê preciso fazer um estudo para que não se faça coisa errada. Afinal, Minas
Gerais tem sido muito cuidadosa nessa questão.

Temos sido mais cuidadosos que os federais. Aqui mesmo, no enunciado
do principio constitucional da decisão por maioria simples, o constituinte
mineiro foi mais cuidadoso que o federal. O federal diz: "As decisões serão
tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus
membros". O mineiro: "As decisões serão tomadas por maioria de votos,
presente a maioria de seus membros." A definição de maioria absoluta é a
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maioria dos membros da Casa; então, em maioria absoluta de todos os
membros, a palavra absoluta" está sobrando. É expressão excessiva, e a lei
não contém expressões inócuas, pois deve ser redigida em estilo conciso. O
mineiro fez assim; o federal, não. Em muitos outros pontos, vemos coisas
assim.

No processo de votação, temos de observar as regras gerais de prazo.
Temos de chamar a atenção para alguns pontos que não costumam ser bem
compreendidos no interior. São três os tipos de prazo: mês, dia e hora-

0 prazo por mês é contado de data a data. Isso quer dizer que, por
exemplo, se o prazo de um mês começou a fluir no dia 20 de fevereiro, vai
terminar no dia 20 de março, Não importa que o mês de fevereiro tenha só 28
ou 29 dias. E de data a data.

A dificuldade que há no prazo em dias é relativa à aplicação do principio
cujo enunciado latino é o seguinte: "Diem a quo nom computato". O dia do
começo do prazo não se conta. Essa regra é expressa em nosso Regimento
e no Código de Processo Civil. No prazo em dias, o dia do início não é
contado. Quanto ao dia do término do prazo, ele se prorroga, se cai em dia
não útil. Há regras de desdobramentos dessas bases. Houve um tempo em
que eram estabelecidas pela famosa Súmula n° 310, do Supremo, que, já
nos anos 70, pelo Código de Processo Civil da época, foram passadas para a
legislação positiva. Hoje, nós a temos, também, no nosso Regimento,
colocada de maneira confusa. Quando o termo inicial do prazo recai na
véspera de um feriado, o início da contagem é lançado para o primeiro dia útil
seguinte. Muitos costumam confundir o termo inicial do prazo com o inicio da
contagem. As vezes, quando o termo inicial recai numa quinta-feira, e o início
da contagem deve recair na sexta-feira, a pessoa, achando que o prazo
começa na sexta-feira, e sendo véspera de feriado, joga para segunda-feira.
Isso não pode acontecer, é salto tríplice, que deve ocorrer nas Olimpíadas, e
não no processo legislativo.

O prazo em horas é contado minuto a minuto. Na Assembléia de Minas,
tradicionalmente, temos entendido que um prazo de 24 horas que comece a
fluir em uma reunião de Plenário que, por exemplo, tenha seu inicio
estabelecido para as 14 horas, vai terminar no momento regimental próprio
da reunião cujo inicio esteja marcado para 24 horas depois. Se, por exemplo,
na reunião do dia seguinte, um relator de Plenário emitiu um parecer oral de
24 horas, não importa que esse prazo tenha sido dado a ele às 16 horas, ou
às 116h30min; aquela reunião teve seu horário de inicio às 14 horas. Se, no
dia seguinte, acontecer a reunião ordinária das 14 horas, aquele prazo vai
terminar no momento regimental em que for se apreciar o projeto sobre o
qual aquele parecer vai incidir, que é o momento regimental próprio para
apresentação de pareceres. Temos de fazer esses ajeitamentos, porque, do
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contrário, a coisa não funciona.

Por turno processual, entende-se aquela fase do Plenário constituída de
discussão e votação. O processo ordinário atual se compõe de dois turnos,
mas nem sempre foi assim. Já houve três turnos, que, na época, chamavam-
se discussões, o que é impróprio, porque discussão propriamente dita é
aquela fase que precede a votação no turno.

Vamos tomar uma Câmara Municipal cujo procedimento ordinário ainda
seja de três turnos ou discussão, o que ainda existe: primeira discussão,
segunda discussão e terceira discussão. O projeto de lei ordinária, por
exemplo, que for rejeitado na primeira discussão não passará para a
segunda: será arquivado. Onde quer que aconteça, a rejeição mata o
processo, tem efeito terminativo. Somente a aprovação tem o condão, tem a
força de impulsionar o projeto para a fase processual seguinte.

Então, aprovado em primeira discussão ou primeiro turno, o projeto passa
para o segundo turno. Aprovado em segundo turno, passa para o terceiro. No
entanto, se o projeto for aprovado em primeiro turno, e rejeitado em segundo,
é arquivado; se o projeto for aprovado em primeiro e segundo turnos, e
rejeitado em terceiro, é arquivado. Não se pode tomar a estrutura de três
turnos como aquela forma de "melhor de três" do futebol. No futebol, ocorre
de um jeito; no processo legislativo, há outra forma. Durante o processo
legislativo, enquanto a aprovação, e somente ela, tem a força de levar o
projeto para a fase processual seguinte, a rejeição tem efeito terminativo:
liquida o processo onde quer que aconteça.

Finalmente, chegamos á redação final. Há Câmaras Municipais que,
quando aprovam projetos de iniciativa do Prefeito com emendas -
geralmente, são os mais importantes -, pegam esses projetos e a lista de
emendas aprovadas - ás vezes, pegam até as emendas rejeitadas - e os
enviam ao Prefeito. Isso é terrível, porque o Prefeito fica tentado e acaba
sancionando seu projeto, esquecendo-se das emendas.

Mas não é assim que se deve proceder. A Câmara Municipal, ao aprovar
um projeto modificado pela aprovação de emendas, deve redigir, ao final, a
forma que o projeto tomou com a aprovação das emendas; deve introduzir-
lhe as modificações resultantes da aprovação das emendas, porque compete
à Câmara fazer a redação final, e não ao Prefeito.

Só vou arrematar as nossas observações. Tinha receio de não passar
pelos pontos dos procedimentos, então saltei os órgãos. Mas, agora, vou
falar um pouquinho sobre os principais órgãos do poder: Plenário, comissões
e Mesa.

Por Plenário deve-se entender muito mais do que o local em que se
reúnem os parlamentares. Deve ser entendido, hoje, como a própria
representação política reunida para conhecer os termos submetidos a sua
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consideração, discuti-los e sobre eles decidir. Portanto, o Plenário é a
própria representação política, é o órgão de decisão da Casa Legislativa.

E o que são as comissões? São órgãos de composição reduzida que, em
razão das necessidades da divisão de trabalho, foram criados para servir
como auxiliares do Plenário no estudo das pioposições. Ao final de seus
estudos, as comissões devem emitir sua opinião sobre o projeto por meio do
instrumento regimental que se chama parecer. Esse é um instrumento de
caráter meramente opinativo. As comissões podem emitir parecer pela
aprovação de um projeto, e o Plenário, tranqüilamente, pode rejeitá-lo. Não
há incongruência alguma nisso, até porque a decisão é política, e decisão
política não precisa sequer de justificação. Então, vejam bem: as comissões
estudam e opinam, mas o Plenário decide.

Assim, um regimento interno não deve conter normas estabelecendo
votação de projeto em comissão, salvo naquele caso excepcional que ocorre
no nosso Regimento, em seu art. 103. Estamos falando da regra, e não de
caso de deliberação conclusiva de comissão. Deliberações sobre
proposições são do Plenário.

O regimento interno que disser que um projeto de lei ordinária será primeiro
votado na comissão tal, depois na comissão tal, deve ser corrigido depressa,
para que não continue havendo as distorções e os enganos que acontecem
no interior. Pessoas costumam se debruçar sobre o texto e dizer que não há
lógica: "Se a comissão aprovou o projeto lá, como será rejeitado cá?".
Primeiro, a comissão não aprova nem rejeita. Estuda e opina. Quem vai
aprovar ou rejeitar é o Plenário. Por essa razão, o instituto regimental do
pedido de vista, que tem sua origem na necessidade de um estudo mais
aprofundado, só tem cabimento nas comissões, não no Plenário. O visto em
Plenário é utilizado, via de regra, em 90% dos casos, para fins
obstrucionistas. Não quero dizer que fazer obstrução seja algo errado. É
direito parlamentar, regimental, garantido pela Mesa. Mas não deve ser de tal
ordem que paralise o Poder ou retarde tanto a marcha do Poder que este
perca seu espaço no contexto institucional. Toda vez que um órgão perde
seu espaço no contexto institucional, outro vem e o ocupa. Geralmente! a
história tem demonstrado que quando o Poder Legislativo perde seu espaço,
quem vem e o ocupa, nos momentos de crise, é o Executivo. E o nome disso
é ditadura. Recai sobre os nossos ombros o dever de tentar, pelo menos,
aperfeiçoar o Poder Legislativo, até para que corrE esse risco e se
fortaleça perante o povo. A única maneira que ternos para fazer com que o
Poder Legislativo se desenvolva é pelo fortalecimento perante o povo.

Por isso, vocês, que estão aqui presentes - estou vendo aqui ex-aluno meu,
do curso feito recentemente, em março, e vários que fizeram o curso
conosco. Os que ainda não fizeram que o façam, porque cada um de vocês



rÁ À0
183

vai ser aquele elemento multiplicador de que falei - e que se dispõem a
sair de suas casas para assistir a uma palestra como esta, ou fazem mais
ainda, participam de um curso, estão no caminho certo. Não digo que seja o
primeiro passo, porque já vamos no sentido do aperfeiçoamento, mas é um
fator concreto no plano do aperfeiçoamento do Poder Legislativo. Então,
vamos acreditar no Poder. Vamos acreditar em nós mesmos. E a Assembléia
Legislativa vai continuar esse trabalho, à disposição de vocês.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Daremos inicio, neste instante, à fase dos debates. Os

participantes que desejarem formular perguntas orais deverão encaminhar à
Mesa seus crachás, que serão devolvidos durante o debate. Aqueles que
desejarem fazer perguntas por escrito deverão preencher o formulário que se
encontra na pasta

Debates
O Sr. Presidente - Já temos aqui uma pergunta formulada por Viviane

Matos, que não diz a quem é dirigida, mas parece-me que é ao Antônio
Geraldo, porque tratou do assunto: 'Por que a Câmara de São Paulo
conseguiu aprovar o projeto apenas para votação aberta, sendo que a
Constituição Federal não permite? E isso foi feito alterando-se a lei orgânica
do Município de São Paulo.".

O Sr. Antônio Geraldo Pinto - O assessor é aquele indivíduo que tem de
conhecer o assunto acerca do qual discorre. A partir do momento em que não
conhece bem o fato concreto, pode até falar sobre ele, mas na condição de
assessor, teria de estudar os textos para saber se não houve engano ou se
há algum parecer que entendeu que o voto secreto estabelecido na
Constituição Federal para os vetos, na área federal, não é principio a ser
observado pelo Estado e pelo município. Se houve esse parecer,
embarcaram numa tese jurídica que, pessoalmente, não é a minha. Não me
abalo por dizer algo assim. Podem perguntar se estou contestando a tese
jurídica. Contesto, sim, até com freqüência. Aliás 1 isso não é novidade. O
direito é muito bonito até por isso. Existe uma série de controvérsias, várias
opiniões diferentes.

A opinião dominante ainda é a seguinte: a Constituição Federal estabelece
que veto se deve votar por meio de voto secreto. Tem-se entendido desde
sempre que o Estado deve seguir esse como um daqueles princípios que lhe
são consagrados. O município, em Minas Gerais, por força do art. 172,
expressamente, tem de seguir os princípios consagrados na Constituição
Estadual, que estabelece o voto secreto na apreciação de vetos. Portanto,
em Minas Gerais, para que um município modifique isso na sua lei orgânica,
terá de infringir a Constituição, a menos que promova, pela via política, uma
emenda à Constituição Estadual, abolindo o voto secreto para a apreciação
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de vetos, a fim de que possa modificar isso na sua lei orgânica. Não sei o
que ocorreu na Câmara Municipal de São Paulo. Peço a Deus que tenha sido
isso, porque algo assustador é vermos uma cidade grande cometendo erros
palmares, elementares, primários. Tomara que não seja nenhum erro
primário!

O Vereador Darci Souza Lima - Inicialmente, parabenizo a Mesa pela
realização deste seminário, tão importante. Parabenizo, também, a Câmara
Municipal de São Paulo, por essa iniciativa. Como ex-Prefeito de Ipatinga,
não diria que todos os Prefeitos usam desse artifício, mas é muito comum
que um Prefeito peça aos Vereadores que votem determinada matéria,
estando combinados previamente de que será vetada. Por exemplo, os
perueiros. Na minha cidade existe uma luta terrível, existem indícios de que o
projeto será aprovado no Plenário, mas o Prefeito o vetará. Ai, haverá
negociação dos donos das empresas com os Vereadores, porque o veto tem
votação secreta. Por isso, temos de votar de cara limpa, o voto deve ser
aberto. Isso é democracia. Não apresentarei o mesmo projeto em Santa
Luzia porque o Denilson, do PT, abraçou essa bandeira.

O ex-Prefeito Patrus Ananias falou muito bem sobre a formação do Estado,
do município. A exposição do Dr. Geraldo foi a respeito da temática
legislativa. A minha sugestão é que falemos sobre planejamento. Temos de
planejar custos e gastos. Caso contrário, não iremos nos adaptar á Lei de
Responsabilidade Fiscal. Falou-se também sobre a moralidade e a
transparência. Nós, que fazemos parte da administração municipal, devemos
levar em consideração esses aspectos, porque é lamentável o que está
acontecendo no Brasil, de cima para baixo do poder. É uma vergonha, um
mar de lama. Será que nós, Vereadores, a base da União, teremos de fazer
tudo isso - e farei esse sacrifício com muito amor -, enquanto lá no Senado
ocorrem tantos escândalos? Isso precisa acabar.

Há pouco tempo, tivemos um exemplo terrível com relação ao poder
público. Promotor Público, para nós, legisladores, era a última esperança que
tínhamos na justiça. E o que vimos? Vimos o Juiz Nicolau fazer o que fez,
vimos, pertinho de nós, na Procuradoria de Justiça, o escândalo das
máquinas caça-níqueis, envolvendo mais de R$6.000.000,00. É bom que se
faça este seminário para nós, Vereadores, para nós, Prefeitos, mas é bom
que se faça seminário para as pessoas que realmente têm o comando do
dinheiro, da administração da Nação, e dos Estados. Os Vereadores vão
sacrificar-se, os Prefeitos vão sacrificar-se, os assessores vão sacrificar-se
para mandar dinheiro para pessoas irresponsáveis. Está difícil viver num pais
desses! Se se pede uma CPI no Congresso Nacional para apurar as
irregularidades, o próprio Presidente pede para não fazer a CPI!

Então, Sr. Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, a quem admiramos
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pela sua lisura, pelo seu modo de agir, acredito que estamos num
momento de nos unirmos, mas nos unirmos com a verdade, com amor. É
aquilo que Jesus disse: "Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei".
O amor tem de ser para todos. Amar uma camada e desprezar a outra não
interessa. E é isso que está havendo no Governo Federal. Ele está
desprezando o nosso trabalho, a nossa obediência às coisas sérias. Fica o
meu conselho para que esses seminários que estão sendo muito bem
direcionados pelo Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais cheguem até
os "ACM5" da vida, os "Jáderes Barbalho" da vida, esse pessoal que está
envergonhando a Nação com esse "estilo de trabalho". Eles precisam saber
que eles são os responsáveis por tudo isso que está havendo.

O Sr. Presidente - Este seminário procura orientar quem quer agir
corretamente. O Darci citou pessoas que não cometem erros por equivoco,
mas por dolo, por intenção de fazer a coisa errada. Esse tipo de intenção,
infelizmente, o seminário não tem o condão de resolver.

Pergunta dirigida ao ex-Prefeito Patrus Ananias por Célio de Castro, da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, que não é o nosso atual Prefeito:
"Como o senhor analisa, através do sistema representativo na Câmara
Municipal, as ações de alguns Vereadores, às vezes pela própria sobrevida
de seus mandatos, em caráter particular ou regional, muitas vezes
clientelistas, em detrimento de atos de interesse público?".

O Sr. Patrus Ananias - Vamos aprendendo na vida. Se essa pergunta me
tivesse sido feita há 60 dias, chegaria aqui "caindo de pau". Mas tenho
reavaliado as coisas, e temos de trabalhar com a realidade política. Uma
coisa é na linha do que o Vereador Darci colocou: temos de ser rigorosos,
radicais, para ir à raiz dos problemas com relação a qualquer forma de
corrupção, de desperdício do dinheiro público, de assalto direto ou indireto ao
património público.

Estudando, também, a experiência de outros países e de outros povos,
vamos dando-nos conta de que seria impossível, até certo ponto,
imaginarmos um parlamento em que todos fossem representantes desses
grandes temas universais. A sociedade é complexa, diferenciada e deve ser
plural. É possível haver Vereadores e Deputados que representem interesses
mais localizados: podem ser de uma região, de uma cidade, ou podem ser
interesses mais setoriais, no bom sentido, não do lobista. Exemplo seria uma
pessoa que se elege para representar os interesses dos servidores públicos.
Isso é legitimo. Ou uma que represente os interesses da agropecuária, de
pequenos e médios produtores rurais, etc.

Hoje trabalharia com certo cuidado a questão do clientelismo e faria
distinção entre os interesses universais, que são mais bonitos e com os quais
eu me identifico mais, e os interesses regionalizados, que são legítimos,
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desde que sejam representados de forma ética e transparente. Quando
falo em representar interesses localizados ou específicos de determinados
setores sociais, como Policia Militar, servidores públicos e determinados
temas, como a saúde, etc., não estou falando do "lobby".

Por isso, disse, no início, que vamos afastar qualquer questão de
corrupção, de envolvimento com dinheiro ou de mandato comprado. Não é
isso. Isso é inaceitável, inadmissível. Infelizmente, sabemos que há
parlamentares, inclusive Vereadores, que vendem o mandato. Não é isso; é
questão de representar interesses. Nesse sentido, tenho hoje uma avaliação
um pouco mais aberta para trabalhar o Legislativo como espaço universal
plural dos vários interesses da sociedade. Há pessoas que, na hora de votar,
escolhem alguém que defende temas mais gerais, como direitos humanos,
etc. Há outras que querem representantes mais ligados aos problemas locais,
regionais. Isso, também, faz parte da democracia, desde que não haja o
comprometimento de valores financeiros, etc. No caso, seria corrupção,
venda de mandato, não estando mais no campo de representação de
interesses.

O Sr. Presidente - Essa questão levanta um dos grandes problemas que
temos na representação política. Se fizermos uma observação mais acurada
do perfil da representação brasileira no Congresso Nacional, vamos
descobrir, atônitos, que o que há menos no Congresso Nacional são políticos
no "stricto sensu", ou seja, que se envolvem com as questões públicas. O
que temos muito são representantes de determinados setores econômicos,
de bancos, da agropecuária e da indústria.

Começa a faltar representante do povo. Costumo dizer que o único "lobby"
legitimo e bonito que o homem público faz é o do bem comum. Então, está
começando a faltar lobistas do bem comum nas casas parlamentares do
Pais. Esse tipo de representação e de observação precisa ser feito cada vez
mais. Se virmos a representação mineira, verificaremos que falta político em
Minas Gerais, berço da política e principal teatro da história da política
nacional. Então, começamos a ver que há gente que precisa de imunidade e
ganha um mandato, ou acha que, no parlamento, vai intermediar grandes
negócios, e consegue um mandato.

Às vezes, percebemos que o Deputado, representante, é cobrado, na base,
como intermediador de dinheiro público. Essa intermediação acaba tendo
certo conluio com determinados empreiteiros e outros interesses, e essa
prática vai se perpetuando. Isso precisa ser evitado. Por isso, acho
fundamental que façamos uma regulamentação, em nível nacional, da
distribuição das transferências voluntárias para os outros entes federados.

Se um Deputado Federal se dispuser a votar tudo que é contra o interesse
do povo, mas atende ao Governo Federal, vai se perpetuar no Congresso
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Nacional, porque, a ele, serão reservadas as migalhas, para que as leve à
sua paróquia eleitoral, onde é visto como grande benfeitor. Na verdade,
conseguiu o consultório odontológico, mas trabalhou contra o salário mínimo;
conseguiu o dinheiro da ponte, mas foi contra a geração de emprego e a
favor da entrega do patrimônio público. Quando o papel do parlamentar
federal apenas se limita a carreador de recursos, entrega o seu mandato de
representação e passa a ser, apenas, um instrumento de ação daquele
Governo. E é remunerado para isso, com pequenas verbas, o que faz com
que se perpetue, renovando sucessivos mandatos.

É fundamental que consigamos regulamentar as transferências voluntárias
da União para os outros entes federados, para que a liberação de recursos
para um Estado ou outro, para um município ou outro não fique na
dependência da conivência ou do comportamento de vaca de presépio da
sua representação política no Congresso Nacional.

A coordenação do evento informa que as atas contendo a transcrição
completa desse seminário serão publicadas no jornal "Minas Gerais", no
"Diário do Legislativo", em sua edição do dia 5 de maio.

Há duas perguntas para o Prof. António Geraldo. Solicito aos debatedores
que agilizem as respostas, porque está começando a aumentar o número de
perguntas. Vou fazer as duas ao mesmo tempo.

Uma é da Vereadora Maria Elizabeth da Silva, da Câmara Municipal de
Taquaraçu de Minas: " e houver descumprimento da ordem do dia e o
Presidente não se manifestar, qualquer Vereador pode dar por encerrado o
assunto?".

A outra é do Vereador Adair Divino, de Três Marias: "Qual é o dispositivo
ou artigo de lei ou regimento de qualquer Câmara que garante que um
projeto rejeitado num turno tem de ser arquivado?".

O Sr. Antônio Geraldo Pinta - Vou começar pela última. Esse é um aspecto
eminentemente regimental. O Regimento Interno pode, até, dispor de forma
diferente, pode, até, dizer que um projeto rejeitado pode passar para o turno
seguinte. Mas vai estar nadando contra a correnteza da doutrina processual.
Em todas as grandes Casas Legislativas, é aceito isso sem contestação, é
uma regra do processo legislativo. Apenas a aprovação impulsiona o projeto
para a frente. E a vivência demonstra que não pode ser de outra forma. Se o
Regimento dispuser de forma contrária, porém, tudo bem. Ë um aspecto
regimental.

Vejam bem: se algum regimento chegar a esse ponto, aconselho que seja
corrigido. Existe uma semelhança formal muito grande entre a generalidade
dos textos regimentais, todos mais ou menos enquadrados nas linhas gerais
do Regimento da Assembléia Legislativa. Isso ocorre porque os regimentos
foram feitos em 1951, após a nossa primeira redemocratização, com base em
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um modelo calcado no Regimento da Assembléia. Depois, apenas foram
feitas as adaptações. Existe um artigo, em quase todos os regimentos
internos, que manda aplicar o Regimento Interno da Assembléia nos casas
omissos. Se haverá essa possibilidade de terem de resolver algum problema
que não tem solução expressa no texto de vocês pelo nosso Regimento, é
bom que esses dois textos sejam compatíveis e não se choquem. Caso
contrário, dará um nó, que não conseguirão resolver.

A outra pergunta é da Elizabete. Você deve estar querendo esclarecer o
seguinte: como Vereadora, você percebe que o Presidente está
descumprindo o Regimento e formula uma questão de ordem pedindo que se
cumpra a parte da Regimento que está sendo descumprida, mas o
Presidente não a aceita. É isso? Se for a situação, tenho a seguinte
consideração: se se tratar de matéria estritamente regimental, o Regimento
da Assembléia de Minas resulta em que as decisões do Presidente sejam
irrecorriveis, pois ele é o intérprete do Regimento. Entretanto, se for matéria
constitucional, aí deve caber, como acontece na maioria dos regimentos das
Assembléias, recurso ao Plenário, ouvida a Comissão de Constituição e
Justiça. Volto a lembrar que, se for matéria regimental, de acordo com nossa
sistemática, não cabe recurso.

Isso nos remete a outro ponto importante: é gravíssima eleger-se
Presidente de Casa Legislativa. Não deve ser Presidente quem quer, mas
quem pode. É necessária ter cuidado ao se eleger o Presidente.

O Sr. Presidente - A Vereadora Eny Rodrigues da Silva, Presidente da
Câmara Municipal de Esmeraldas, que, neste ano, comemora seu centenário
de emancipação política, dirige uma pergunta ao Prof Patrus Ananias: "Se,
para qualquer cargo, inclusive o de gari, exige-se escolaridade mínima, por
que, para se exercerem cargos parlamentares, como o de Vereador,
Deputado Federal e, mesma, Prefeito, basta escrever o nome? A educação
formal, isto é, o conhecimento intelectual não é importante para o bom
exercício da profissão parlamentar, sem falarmos de moralidade comprovada
coma condição básica? Não seria bom alguma legislação exigindo formação
acadêmica para os candidatos?'.

O Sr. Patrus Ananias - D. Eny, discordo da premissa da pergunta, pais o
que se exige para um mandato público é o bom-caratismo, o que não se
aprende, necessariamente, na escola. Se título universitário resolvesse o
problema, o Brasil estaria em uma situação muito melhor, porque, até hoje,
só tivemos como Presidente ou doutor ou General.

Contarei para a senhora o caso de um Deputado Estadual desta Casa, um
grande amigo nosso, o José Dazinho Gomes Pimenta, para quem peço
orações, pois está tetraplégico, com muitos problemas de saúde. Ele tem o 20
ano primária e foi eleito Deputado Estadual em 1962, pelo antigo Partido
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Democrata Cristão. Ele é um cristão radical e era Presidente do Sindicato
dos Mineradores de Nova Lima. Eleito Deputado Estadual, continuou
recebendo o mesmo salário que recebia na mina de Morro Velho, e o que
ganhava, além disso, como Deputado Estadual, repassava para o sindicato,
dentro de uma compreensão de que seu mandato estava vinculado à luta
sindical. Duas ou três vezes por semana, religiosamente, descia ao fundo da
mina para encontrar seus companheiros. Em 1964, antes de a ditadura iniciar
seu processo de cassação de mandatos políticos, esta Assembléia, em unia
de suas páginas mais tristes, cassou seu mandato e o de mais dois
Deputados operários: Clodesmidt Riani e Sinval Bambirra. Eles foram
cassados por seus próprios pares, todos doutores, sob a alegação de que
não tinham decoro parlamentar. Quem não tinha decoro parlamentar!?

Há ainda um outro exemplo: um companheiro do meu partido, o PT. Ele foi
o nosso primeiro candidato a Senador: o Sr. Joaquim Oliveira, de quem fui
advogado, com muito orgulho. Ele era também um homem simples do povo,
apenas com o 1 0 ou o 20 ano primário. O Sr. Joaquim Oliveira era Vice-
Presidente do Sindicato dos Metarlúrgicos de Belo Horizonte e de Contagem,
quando houve a greve de 1968. Houve uma intervenção no Sindicato,
implicando que os seus dirigentes perdessem o mandato, a estabilidade e,
logo, o emprego também- Fui advogado do Sr. Joaquim muitos anos depois,
porque, naquele tempo, a punição para o dirigente sindical era eterna. Quem
fosse destituído do mandato sindical não poderia se candidatar nunca mais.
Mas o patrão do Sr. Joaquim Oliveira não o demitiu, dizendo que era um
trabalhador excelente, que tinha as suas idéias, mas que nunca tinha
chegado atrasado ao serviço e nunca tinha perdido um dia de serviço. O Sr.
Joaquim de Oliveira foi o único da direção do Sindicato que não foi demitido,
porque o seu empregador disse que era correto demais.

Sra. Eny, contei esse caso, mas há muitos outros. Se uma pessoa, mesmo
que não tenha estudo, é honesta, pode cercar-se de bons assessores. A
Assembléia possui uma equipe de bons funcionários. Modéstia â parte,
estamos entre eles, não é, Prof. Antônio Geraldo? E há mais dois ali atrás, a
Cláudia e o Hugo. Estamos à disposição para ajudar qualquer Deputado que
nos acione para elaborar bons projetos. A pessoa séria pode aglutinar
pessoas voltadas para o bem. Infelizmente, a universidade não ensina
dignidade a ninguém. Para isso, temos de trilhar por outros caminhos.

A Vereadora Eny Rodrigues da Silva - Exmo. Sr. Deputado Sávio Souza
Cruz, meu querido conterrâneo, cujo pai nos deu um exemplo de dignidade
na política, e demais componentes da Mesa, parabenizo-os por este
seminário. Sou assídua nesses encontros, porque penso que temos de estar
aprendendo sempre.

Dr. Patrus, talvez não tenha formulado bem a minha pergunta. A
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moralidade não está em cogitação, porque qualquer cidadão tem de ter
moral. A moralidade já é necessária a qualquer cargo que for ocupar. A
formação, acadêmica ou universitária, é necessária para o exercício do
mandato de Vereador. O senhor acabou de dizer que, na hora de eleger um
Presidente, temos de saber quem escolher. E disse que a Câmara possui
assessores. Sou Presidente da Câmara de Esmeraldas e posso dizer-lhe que
lá não há esses funcionários. Há um assessor que, uma vez por semana,
atende aos 13 Vereadores. Não há Secretários e não há ninguém para nos
ajudar. Não há verbas para nada também. Posso até dizer que ganho um
salário líquido de R$1.500,00. É lógico que não estamos lá por causa do
salário. Estamos ocupando esses cargos porque temos vontade de servir.
Muitos, no interior, tomam-se Vereadores por ser o único emprego que
arrumariam e não representam o povo. E, muitas vezes, por não terem
formação nenhuma, são facilmente enganados. Como formularão e mudarão
políticas se apenas sabem, mal, assinar os próprios nomes? Não estou
criticando a liderança. Não é preciso ser universitário para ser líder, mas o
problema da educação no Brasil é lamentável. Às vezes, a pessoa está
imbuída de boa-vontade, mas isso não resolve os problemas, porque, em
Plenário, não saberá defender os seus projetos, pois não tem um mínimo de
escolaridade. Sou psicóloga, estou no meu segundo mandato político,
estudei um pouco e ainda estou aprendendo. Deveria ser exigido um mínimo
de escolaridade para ocupar um cargo. Sinto que a falta de escolaridade
prejudica o bom desempenho das Câmaras.

Não estou querendo que a pessoa seja PhD. Tenho esta dúvida: se a
formação formal ajudaria ou se poderíamos fazer alguma coisa nesse
sentido. Não estou dizendo que isso vai prejudicar a liderança. A liderança é
nata, pode ser desenvolvida. O problema da falta de formação prejudica
muito.

O Sr. Patrus Ananias - Em muitos aspectos, estamos de acordo. Insisto
neste ponto: sou radicalmente contra exigir qualquer nível de escolaridade
para candidatos. Ë minha opinião pessoal, com todo o respeito às pessoas
que pensam de forma diferente. Acho que o que está faltando muito ao Pais
é educação política, que chamávamos no passado de conscientização
política, de politização. Que papel os meios de comunicação social cumprem
hoje no Pais? Quem são os educadores do povo brasileiro? Vamos dar aqui
os nomes: Sílvio Santos, Ratinho, Faustão, Gugu, D. Hebe Carmargo. Por
que os meios de comunicação, as emissoras de rádio e televisão, que são
concessões públicas, não cumprem o papel de promover o debate? Uma
coisa é consciência política, inclusive valorização do voto. As pessoas
precisam refletir bem na hora de votar. Insisto em dizer que a qualificação
política da pessoa está muito mais vinculada a sua história, aos seus
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predicados éticos, morais, aos seus compromissos com a sociedade que
com a questão dos títulos.

O Sr. Antônio Geraldo Pinto - Vou me somar aos argumentos do Prof.
Patrus, com uma lembrança: se estabelecermos o requisito da educação
para a elegibilidade, por baixo que seja, não poderemos perder de vista o
outro limite que já houve no passado, muito mais sério do que esse, estou
falando do voto censitário, no tempo da Velha República, quando, para votar
e ser votado, o indivíduo precisava ter o mínimo de dinheiro. Vai ser
desastroso. Essa limitação já foi desastrosa, porque deixava de fora do
processo democrático a grande maioria do povo brasileiro. Se formos exigir
hoje algum limite em termos de educação, podem estar certos de que nos
assustaremos com a quantidade de pessoas que vão ficar fora desse
processo. Esse é um problema de toda a nossa sociedade, um problema
muito mais do que das nossas instituições políticas. É um problema cultural,
que começa a se solucionar lá em baixo na escola primária. É ali que
devemos atacar o problema. Acho que o Prof. Patrus está certo. Não
devemos pôr esse limite. Devemos batalhar para que a coisa seja corrigida lá
em baixo, em sua base, e isso é possível.

A Vereadora Manha Campos - Gostaria de solicitar uma reflexão dos
debatedores, inclusive sua, Deputado Sávio Souza Cruz. Eu me alertei,
Deputado, quando fez alguns breves comentários sobre a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Na parte da manhã, tivemos uma exposição com
um conteúdo de ordem mais jurídica sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Confesso que, enquanto Vereadora, fico um tanto quanto confusa sobre qual
parâmetro devemos adotar ao legislar, inclusive para exercitar o papel de
fiscalizadores do Executivo. Qual é o parâmetro? E uma ordem legal e uma
ordem política e social? São duas ordens?

Se partimos do pressuposto colocado pelo Deputado Sávio em sua análise
sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, parece-me que existem duas ordens.
Se temos uma ordem política e social, aceitando o "lobby" de Vereadora e de
representante do povo, teremos uma demanda de reivindicações e de
projetos de lei para atender às demandas políticas e sociais. Mas temos a Lei
de Responsabilidade Fiscal e a função de fiscalizar o Executivo. Então,
gostaria de propor essa reflexão, particularmente ao companheiro Patrus,
que disse que temos um amplo leque de atuação. Sinto que cada vez mais
esse leque fica menor, seja por essa questão, seja por uma outra colocada
pelo senhor, quando falou sobre os procedimentos, ou seja, aquilo que o
Vereador pode e o que não pode fazer: aquilo que é constitucional e o que
não é; aquilo que é da competência do Executivo e aquilo que é da
competência do Legislativo. E por ai vai. Obrigada.

0 Sr. Presidente - Maríhia, na verdade, nos últimos anos, temos assistido a
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uma escalada de legislação, como, por exemplo, as Leis Caniata 1 e
Camata II, estabelecendo um limite de gastos com pessoal. Acho isso
correto. É correto que a sociedade tome precauções para que o dinheiro
público não seja gasto apenas com a máquina administrativa, mas que haja
alguma capacidade remanescente de investimentos em favor do bem
comum. Acho muito curioso que não tenhamos tido nenhuma legislação até
agora impondo algum limite ao gasto financeiro. Não seria próprio limitar
também o uso do dinheiro público para o pagamento de juros, para o
pagamento de dívidas e para o pagamento a Bancos? Por que nunca tivemos
nenhum limite? Isso está um pouco atrás da ideologia do Governo Federal.

Temos observado que o Governo Federal, às vezes, especializa-se em
formular diplomas legais que nos dão a sensação nítida de que são feitos
apenas para subsidiar rodadas de negociação com o FMI, em total
descompromisso com o ordenamento constitucional e jurídico nacional. Vou
dar um exemplo: a Lei n°9.717. Essa lei limita em 12% da receita o máximo
de gasto com o pessoal inativo. Estive à frente da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração durante 14 meses e sei que o Estado
gasta aproximadamente 27% com seus inativos. Então, pergunto: como
atingir o limite de 12%? Com qual instrumento? Chego a indagar como ainda
não foi regulamentada a demissão do inativo, nem a demissão do pensionista
e se o Sr. Presidente da República, quando mandou esse projeto para o
Congresso Nacional, não estaria supondo ou sugerindo a contratação de um
"serial killer" para matar os nossos aposentados e pensionistas. Qual é o
instrumento que temos?

Fico pensando: será que homens da capacidade e da competência do
nosso Pedro Malan não sabem que isso é irrealizável? Claro que sabem.
Então, fazem isso por quê? Porque já não têm mais nenhum respeito pelo
Congresso Nacional, que, às vezes, também não se dá ao respeito.
Parlamentares comportam-se como receptadores do "tudo que vier do amo,
faremos sim, senhor, desde que recebamos a nossa migalha, para nos
garantir e distribuir em nossas paróquias'. E vão contaminando a legislação
brasileira com esse tipo de diploma.

A própria Lei de Responsabilidade Fiscal é um exemplo disso. Pelas
informações que temos - podem estar defasadas, porque já faz alguns meses
-, o Judiciário do Rio Grande do Sul, por exemplo, consumia em torno de
13% da receita com pessoal. O gasto máximo determinado pela lei para o
Poder Judiciário é de 6%. Então, os gastos teriam de ser cortados pela
metade. Mas a metade, 6,5%, era gasto com pessoal inativo. Então, naquele
momento, se o Judiciário gaúcho fosse capaz de mandar todos os Juizes e
funcionários embora, fechando todos os fóruns e tribunais, ainda assim,
estaria fora do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Ora, será que não se tem consciência disso? Será que é possível

estabelecer um limite que valha para uma cidade como São Paulo e trate de
forma igual Santos Dumont, Santa Luzia, Esmeraldas ou Morro das Garças?
Aonde chegaremos com isso?

Como norte, como regramento para impedir a inscrição em restos a pagar,
impedir que se façam dívidas para serem pagas pelo sucessor, gastar na
última hora de forma irresponsável, esse tipo de leviandade que a LRF
impede é muito positiva. Mas não podemos transformar essa obsessão em
rigor fiscal, a tal da responsabilidade fiscal não deve ser perseguida à custa
da irresponsabilidade social.

Não podemos reservar - como vem fazendo o Governo Federal - dois
terços do orçamento para pagamento do mercado financeiro. Há, no
orçamento, R$600.000.000.000,00 para pagamento de divida, e
R$25.000.000.000,00 para a saúde. Há uma inversão de prioridades. É isso
que precisamos salientar, porque política implica nesse tipo de visão e
compreensão do ambiente em que estão sendo gestadas essas leis.

Precisamos buscar a responsabilidade fiscal, sem nos perder da verdadeira
atribuição, como gestores dos recursos públicos e das ações do poder
público, que devem gerar o mínimo de bem-estar social, notadamente as
camadas socialmente mais fragilizadas. Percebemos um descompasso
enorme entre a preocupação social e a preocupação fiscal que o Governo
Federal difunde pelo Pais.

O Sr. Patrus Ananias - Quero sugerir que encerremos os trabalhos depois
da pergunta da Manha, porque, com a experiência política, aprendi que
reunião que não é encerrada, termina aos poucos.

Não repetirei o que o Deputado Sávio já disse. A LRF tem vantagens e
desvantagens. No Brasil, o grande desafio é a questão da
constitucionalidade; estabelecer a Constituição como sendo o referencial do
ordenamento jurídico. No Brasil, o controle de constitucionalidade é muito
frágil. A Constituição de 1988 é excelente para a realidade brasileira.
Sabemos que ficou aquém na função social da propriedade, na questão
agrária. Mas há outros interesses em criticara Constituição de 1988, que tem
sido muito maltratada.

Em 12 anos, são 31 emendas, algumas manifestamente inconstitucionais,
sem falar no horror, do ponto de vista jurídico, que são as milhares de
medidas provisórias, muitas, também, manifestamente inconstitucionais.
Hoje, no Brasil, o desafio das pessoas comprometidas com o estado
democrático de direito, com uma política voltada para o interesse público,
para o bem comum, é criar, no País, o sentimento do primado da
Constituição e abrir discussão sobre um grande tema no Direito, que é o da
interpretação, da hermenêutica. A norma jurídica é permanentemente
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interpretada. Por que a Constituição Americana dura mais de 200 anos?
Porque tem sido interpretada com flexibilidade. A mesma Constituição que
justificava a escravidão e práticas de racismo assentou a base para os
direitos civis e o fim do "apartheid" racial naquele pais. Há um processo
permanente de interpretação. Hoje, o grande tema do Direito é o da
hermenêutica, inclusive é o grande tema da filosofia moderna. O texto
constitucional tem de ser interpretado do ponto de vista histórico, cultural, tem
de ser tensionado.

Voltando ao concreto, acho que o art. 30 dá uma margem belíssima
quando fala em interesse local. "Compete aos Municípios legislar sobre
assunto de interesse local". O que é interesse local? Vamos discutir isso. Até
onde os Vereadores podem ir? Até onde o município pode ir, dentro do
município, os Vereadores? Depois: 'Compete aos Municípios suplementar a
legislação federal e estadual, no que coube(. Fica aberto um grande espaço.
É claro que há competências privativas do Executivo, mas há uma série de
iniciativas possíveis no município. Não há nada que diga que o plano diretor
seja de competência privativa do Executivo. E claro que o Executivo tem mais
recursos para fazê-lo. O art. 182 não diz que o plano diretor é de
competência privativa do Executivo. Há muita coisa que a Câmara pode
debater, sem falar na questão das emendas, da modificação de leis e do
papel político.

Voltaria para o aspecto de tentarmos esticar a corda da Constituição, do
ponto de vista de uma interpretação voltada para o interesse maior do
município, para a descentralização, democratização da sociedade, etc.

O Sr. Presidente - Como um assunto puxa o outro, essa interpretação, com
o Supremo que temos, de formulação política, acabaria levando aos mesmos
desvios.

O Sr. Patrus Ananias - Temos um Supremo que é uma tristeza. O Poder
Judiciário no Brasil conseguiu uma façanha: matou o mandado de injunção e
o controle de inconstitucionalidade por omissão, dois instrumentos magníficos
da Constituição de 1988. Se políticos, mandatários do povo, desde as
Câmaras Municipais, se operadores do Direito, advogados, professores, não
começarmos a criar uma cultura, uma consciência constitucional no Brasil,
quando será criada? Vamos começar a brigar agora, para daqui a 5, 10, 15,
20 anos, começarmos a ganhar alguma coisa no STF.

O Sr. Presidente - Parece brincadeira, pois há até Líder do Governo no
Supremo.

O Sr. Wagner M. Martins - Queria cumprimentar a Mesa, na pessoa do Sr.
Presidente, e dizer da felicidade de estar participando deste seminário. Dirijo
meu questionamento ao Prof. Geraldo, sobre processo legislativo. Antes,
porém, gostaria de fazer coro com o Prof. Patrus Ananias, em relação a
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Dazinho, Sinval Bambirra e Clodesmidt Riani.
Com relação à educação política dos povos, quando nos referimos aos

comunicadores populares, questiono a todo instante o fato de não ter o direito
de sintonizar a TV Assembléia e a Senado em minha casa para acompanhar
os debates do Poder Legislativo, porque só funciona por parabólica. Acho
isso tremendamente absurdo, ao passo que sou obrigado a acompanhar
Ratinho, porque não há outro programa para ver.

Mas queria questionar o Prof. Geraldo, porque, às vezes, deparamos com
situações inusitadas no processo legislativo, já que trabalhamos com essa
matéria há alguns anos e também porque tivemos a oportunidade de
participar do seu curso na Escola do Legislativo.

Costumamos perceber que, na grande maioria das Câmaras Municipais -
aliás, um percentual muito grande -, os projetos de lei chegam a Plenário com
uma recomendação: o Prefeito precisa desse projeto aprovado amanhã, até
determinada hora, senão não se recebe determinada verba. E é comum
Presidentes de Câmaras fazerem o seguinte: reúnem os Vereadores naquele
momento e fazem a votação do projeto, mesmo que o setor jurídico não o
tenha examinado, mesmo que a comissão de legislação ainda não o tenha
visto. Isso não constitui um problema, já que o Prefeito precisa do tal projeto
aprovado rapidamente, o que acaba acontecendo.

Há outro aspecto que gostaria de discutir: nesse caudal de
inconseqüências, é comum acontecer a convocação de reuniões
extraordinárias, para que essas matérias venham a ser examinadas. No meu
tempo de parlamentar - fui Vereador em uma cidade da região metropolitana
-, exigíamos que o regimento interno fosse cumprido e dizíamos para quem
nos convocava por telefone que recebíamos convocação para reunião
extraordinária por escrito, e não em beira de estrada. Assim mesmo é comum
acontecerem reuniões extraordinárias depois das ordinárias ou se realizarem
votações sem edital, pauta, ordem do dia, nada. O Vereador chega correndo
e vota.

Em síntese, gostaria que fizesse uma reflexão sobre as conseqüências que
poderiam advir, caso alguém questione a forma como determinado
dispositivo ou instrumento legal foi votado, sem que se observem os critérios
que o regimento interno exige. Obrigado.

O Sr. Antônio Geraldo Pinto - Esse é um problema que não se resolve por
regimento interno, porque isso, na verdade, constitui infração a ele. Portanto,
não se trata de problema regimental, mas cultural.

Isso nos remete, outra vez, àquele caso da escola primária. É uma
realidade da nossa sociedade com a qual temos que conviver, não por sua
aceitação, mas exatamente considerando que existem essas deficiências, e
nós, que nos dispomos a esse tipo de trabalho, devemos procurar um
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caminho para desencadear, pelo menos, uma aceleração no processo de
solução desse tipo de problema.

Veja bem: o Regimento Interno da Assembléia estabelece que um projeto,
para começar a tramitar, tem que entrar na hora regimental própria; depois,
tem que ser publicado; depois de publicado, deve ir para as comissões a que
tenha sido distribuído. Cada comissão tem que ter seu parecer publicado
para que o projeto possa passar para a seguinte. Entre um turno e outro há
um interstício, o que é novidade na nossa ordem regimental, já que não
existia antes. Foi criado exatamente em função da preocupação que teve o
legislador de evitar esse tipo de atropelo que havia na Assembléia e que, de
certa forma, ainda há - não tanto como houve no passado, é claro.

Quer dizer, esse não é um problema regimental, mas cultural. Agora, que
conseqüências pode haver? Em matéria de processo, a forma é essencial
num país sério.

Sabemos que no interior acontece, muitas vezes, o fato de o Judiciário
contestar, quer dizer, atingir decisão do Legislativo, pela via própria, que não
tenha sido tomada com observância da forma regimental. Essa é que pode
ser a conseqüência. Uma lei pode ser inquinada de inconstitucionalidade se
na sua elaboração a forma regimental for desrespeitada. Isso pode
acontecer.

O Sr. Presidente - È o caso daquela máxima que se estabelece em
algumas Casas Legislativas, em algumas Câmaras, de que o Plenário é
soberano. Vale para tudo: passam por cima de regimento, de Constituição,
de tudo. Isso tem de ser abolido. E o mau exemplo é dado, às vezes, até pelo
Presidente da República, que emite medidas provisórias, passando por cima
da Constituição. Uma portaria ministerial vale mais do que uma lei. Há uma
subversão da hierarquia das leis.

O Sr. Antônio Geraldo Pinto - Sr. Presidente, ele acaba de demonstrar que
é bom aluno. Lembrou-se de uma observação que fiz. Se nem o Estado
membro é soberano, não se pode aplicar esse conceito de soberania ao
Plenário de Casa Legislativa.

O Sr. Presidente - Temos uma pergunta do Vereador de Igarapé,
Rolimanes Bastos Ruas: "Por que o ensino de política não é obrigatório nos
estabelecimentos de ensino"?

O Sr. Antônio Geraldo Pinto - Seria de utilidade. O problema é encontrar
professores capacitados pelo Estado todo. Não podemos despegar os pés da
nossa realidade. A realidade nos impõe que a nossa marcha seja cautelosa
para que dê certo. Estamos no caminho certo, até quando se vê todo esse
escândalo que está acontecendo na nossa República. A sociedade brasileira
está abrindo as suas entranhas e encarando o lado feio, duro e cruel, que já
existia. Não se diga que isso é de agora. Só que antes não se via. Então,
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ainda que lentamente, estamos caminhando corretamente. Principalmente
por vocês que se preocupam com seus municípios, por nós que nos
preocupamos com os nossos Estados e com a União. Nós é que podemos
fazer algo para, lentamente, empurrarmos um pouco mais depressa esse
processo, diria, de regeneração do tecido, não só político, mas social
brasileiro.

O Sr. Presidente - Temos outra pergunta, que dificilmente o António
Geraldo poderá responder, porque é muito especifica, da Vereadora Mirtes
Naviman, de Confins: "No caso de licitação que acontecerá amanhã, dia
201412001, em que o representante do Legislativo concluiu que é desperdício
a forma de contratação do serviço, o que fazer para impedir que aconteça?'.

O Sr. Antônio Geraldo Pinto - Não me arrisco a dar um palpite. Para dar
uma opinião de assessor, preciso ver o processo. Aliás, esse assunto nem é
da minha especialidade.

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa manifesta seus
agradecimentos aos ilustres expositores, ao Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, ao Presidente da Câmara Municipal, ao Presidente da GRAMBEL,
aos representantes das Fundações Getúlio Vargas e João Pinheiro, do
SEBRAE, do Banco ltaú e ás demais autoridades e participantes, pela
honrosa presença e convida a todos para o café de encerramento oferecido
pelo SEBRAE, no andar térreo, na Galeria de Arte.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Á»U) - As 20h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para
proceder á leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2 1-Secretário "ad hoc", procede á leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa a Exma.
Sra. Maria da Conceição Castro Wagner, Secretária Municipal Regional de
Serviços Sociais Oeste, representando o Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, Sr. Célio de Castro; o Revmo. Frei Volney Berkenbrock, Diretor
Comercial da Editora Vozes em Minas Gerais; e os Exmos. Srs. José Lucilio
de Castro, representante da Editora Vozes em Minas Gerais; e Deputado
Durval Angelo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a comemorar o centenário da

Editora Vozes.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - Ouviremos agora o Hino Nacional, que será apresentado
pela Orquestra Jovem de Contagem, sob a regência do Maestro Renato
Almeida.

- Procede-se á execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Francisco de Assis, o fundador da Ordem que recebeu o seu nome, pouco
antes de morrer, dirigiu aos governantes do mundo uma carta,
recomendando-lhes que governassem segundo os princípios da justiça social
e da doutrina cristã.

A preocupação do Santo com o poder temporal continuou, ao longo da
história, na pessoa de seus discípulos, que se espalharam pelo mundo,
contribuindo para a consolidação das nações. Efetivamente, ao pregar o
Evangelho e dedicar-se à educação dos jovens, os franciscanos estiveram e
estão colaborando com os poderes constituídos na tarefa de construção da
cidadania.

No Brasil, a trajetória franciscana não foi diferente. Seu contributo à
formação da nacionalidade dispensa comentários, sobretudo no que diz
respeito à educação dos jovens e ao estimulo à cultura. Nada mais justo,
portanto, que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em nome
do povo mineiro, venha prestar homenagem à obra franciscana e, em
especial, a um de seus pilares em nosso País, que é a Editora Vozes.
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A reunião especial de hoje - atendendo à proposição de autoria do

colega Deputado Durval Angelo - integra a série de homenagens que a
Editora Vozes está recebendo pelo seu centenário de fundação. São
exatamente 100 anos de trabalho admirável em prol da cultura brasileira e da
evangelização, numa caminhada que será descrita pelos oradores a seguir.

Gostaríamos, no entanto, de registrar uma conclusão dessa história, que
começou naquele ano já longínquo de 1901, quando os franciscanos de
Petrópolis adquiriram uma velha máquina impressora: não fosse a visão e o
entusiasmo de dois frades, Frei Inácio e Frei Ciríaco, o equipamento
aparentemente obsoleto seria descartado. Mas eles trataram de restaurá-lo,
colocando-o em funcionamento e dando origem a essa realidade formidável,
que é hoje a Editora Vozes. Está provado, assim, que o pensamento cria,
mas é a vontade que realiza; as melhores idéias não prosperam se a vontade
não as põe em execução.

Ao encerrar nossa mensagem e passar a palavra aos demais oradores,
gostaríamos de observar que nossa homenageada dá prioridade, em suas
publicações, ás áreas cultural, religiosa e catequética. Isso reflete a pioneira
preocupação de São Francisco de Assis, de incentivar a cultura e de educar
como instrumento da nacionalidade; e de difundir a doutrina cristã para
chegar à justiça social.

Aliás, não é por simples coincidência que, entre os autores publicados pela
Vozes, estejam nomes do naipe de Darcy Ribeiro, Leonardo Boff e Dom
Paulo Evaristo Arns.

Em nome da Assembléia Legislativa, apresentamos nossos parabéns à
Editora Vozes - na pessoa de seus dirigentes e colaboradores - pelos 100
anos de vida bem vivida. E manifestamos nossa certeza de que a obra
começada no principio do século passado continuará a brilhar no milênio que
se inicia. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Durval Angelo
Exmo. Deputado Wanderley Ávila, representando o Presidente desta Casa,

Deputado Antônio Júlio; Exma. Sra. Maria da Conceição Castro Wagner,
Revmo. Frei Volney, Sr. Lucilio, senhoras e senhores, componentes da
Orquestra Jovem de Contagem, bem dizia um escritor patrício que existem
histórias e estórias. A diferença é sutil, mas assinala aquele limite entre a
narrativa de um fato verídico e daquele que se insere no campo da ficção.

Em se tratando de histórias, uma das mais belas de que tem conhecimento
a humanidade é a da Ordem Franciscana. Nascida da virtude e do ideal de
São Francisco de Assis - aquele que o povo de sua época carinhosamente
apelidou de "ii Poverelio" -, a congregação se espalhou por todo o mundo,
dedicando-se com rigor e eficiência à educação dos jovens, à evangelização
e à catequese. 0 conteúdo político, no sentido estrito, nunca esteve ausente



200
da filosofia franciscana, já que o trabalho dos discípulos do Mestre de
Assis sempre constituiu tributo importante na vida dos povos e na
organização das nacionalidades.

Ocorre que um desses instrumentos de que os nossos franciscanos se
utilizaram e se utilizam para chegar ao estado de justiça social preconizado
por Francisco é um incentivo à cultura e à educação. Por isso mesmo, a
história da Editora Vozes, que estamos homenageando esta noite pelo
centenário de fundação, representa exemplo significativo dessa diretriz.

Não custa aqui lembrar, como já o fez o Deputado Wanderley Ávila, como
nasceu a Editora Vozes. Como a maioria das grandes obras, começou
modestamente, no primeiro ano do século XX, quando os frades franciscanos
de Petrópolis adquiriram os restos de uma máquina impressora Alauzet.
Segundo nos relata Frei Schaette, uma das testemunhas do advento da
Editora, "uma carroça parou à porta do convento, trazendo os objetos
enferrujados e indicadores de glórias passadas. A carga toda não ocupou
grande espaço e cabia muito bem em um cantinho debaixo da escada".

O equipamento poderia ter permanecido ali, sendo depois descartado, não
fosse o arrojo de dois dos frades da comunidade franciscana. Frei Inácio
Hinte, que havia sido tipógrafo na Alemanha, cuidou da restauração, com a
ajuda de alguns estudantes, e logo estavam imprimindo livros para
distribuição gratuita a alunos carentes. Era a Typographia da Escola Gratuita
São José, embrião da atual Vozes, que não se teria desenvolvido não fosse o
apoio recebido por Frei Inácio de seu superior, Frei Ciriaco.

Seis anos depois, foi fundada a revista de cultura "Vozes de Petrópolis",
cuja repercussão e alcance foram imediatos. Com  o sucesso da publicação,
resolveu-se alterar o nome da Typographia da Escola Gratuita São José para
Administração das Vozes de Petrópolis.

Desde então, tivemos uma trajetória de sucessos. Dando um salto mais à
frente 1 lembraremos que, nos anos 70, no auge da repressão da ditadura
militar, a Editora destacou-se pela coragem, ao publicar obras que
contestavam o regime, tais como "Tortura Nunca Mais", grande projeto da
Arquidiocese de São Paulo, na defesa dos direitos humanos, e "A Voz dos
Vencidos". Mas sempre manteve o ecletismo da verdadeira constelação de
nomes que integram o seu cadastro de autores.

Gostaríamos de deixar claro que não temos dúvida de que a Editora Vozes
destaca-se também, mundialmente, como uma das mais importantes na
publicação do pensamento teológico, principalmente na linha de reflexão de
fronteira, o que gerou até incompreensão por parte da própria Igreja,
mantendo, durante um bom período, a Vozes tutelada pelas santas
congregações vaticanas.

Não hesitamos em confessar que nosso relacionamento com a Vozes vem
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de longe e é também afetivo. Durante longos anos, mantivemos laços de
amizade com Lucílio de Castro, representante da Vozes em Belo Horizonte,
que se está aposentando hoje, após 33 anos de admirável trabalho prestado
à Editora. Ao amigo Lucilio, nosso abraço carinhoso e nosso agradecimento
por ser o elo de ligação entre nós e a Editora Vozes: foi por intermédio do
amigo que aprendemos a admirar a organização na qual atua. E também foi
o Lucílio que permitiu que tantos autores mineiros entrassem nessa
constelação dos autores nacionais que são editados pela Vozes, sempre
atento, sempre indo atrás de um bom trabalho, sempre divulgando as nossas
Gerais.

O centenário de nossa homenageada vem sendo comemorado com
espírito que extravasa os limites da mera festividade para alcançar a
realização cívica e a difusão cultural, razão desta homenagem da própria
Assembléia. Prova disso é o museu histórico da editora, que está sendo
agora implantado e que servirá de testemunho, para as gerações futuras, de
realizações admiráveis. Por outro lado, na extensa pauta de celebrações na
qual a desta Assembléia se insere, teremos, em Petrópolis, a organização de
uma grande Feira do Livro, com a participação de editoras de todo o Brasil. A
realização de um concurso de redação científico e literário igualmente se
inclui na agenda comemorativa.

Ora, neste momento em que se festeja e se realiza, a Casa do povo
mineiro não se poderia omitir. Vem dai nossa motivação para propor à
Assembléia a realização desta reunião especial. Afinal, entre outras de suas
funções, destaca-se a político-parlamentar, que faz com que o Palácio da
Inconfidência seja um fórum privilegiado de idéias e de iniciativas, ou, pelo
menos, deveria ser assim. Nossa homenagem à Vozes tem, portanto, tudo a
ver com o interesse maior do povo que aqui representamos.

A realidade traduzida hoje por nossa homenageada dispensa comentários.
Não resistimos, no entanto, à tentação de recordar que estamos
reverenciando aquela que é uma das cinco maiores editoras do Brasil; aquela
que mantém 27 filiais nas principais cidades brasileiras; aquela que
comercializa e divulga seus livros e autores além-mar, por meio de uma filial
em Lisboa. Os milhares de livros publicados em um século de trabalho
profícuo não podem ser esquecidos, e a contribuição ao difundir a cultura
como um todo e a doutrina cristã em particular, que sempre tem uma palavra
a dizer ao mundo da política hoje, também merece ser notada.

Nosso agradecimento à Orquestra Jovem de Contagem, sempre nos
acompanhando, sempre parceira, divulgando o que a gente tem de mais
bonito, de alguma forma, o grande diálogo do homem com Deus, que é a
música.

Parabéns, Editora Vozes, pelos seus 100 anos ora comemorados.
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Parafraseando o poeta, encerramos nossas palavras - as quais lhe
enviamos do fundo do coração -, dirigidas a todos e a cada um de seus
dirigentes e funcionários, com a singela poesia: "Bendito aquele que semeia
livros, livros à mão cheia.". Muito obrigado.

Palavras do Frei Volney Berkenbrock
Irmãos e irmãs: paz e bem. Essa é a saudação de Francisco de Assis, que

pediu que seus discípulos dissessem aonde fossem, a todos, simplesmente:
paz e bem. E chamasse a todos e todas de irmãos e irmãs: as pessoas, o
vento, as árvores, a natureza. Essa saudação de Francisco de Assis que
trago, hoje, a esta solenidade, não pode ficar, no entanto 1 oca ao longo da
história. Vamos fazer com que todos tenham paz e tenham bem- De muitas
maneiras, os filhos e filhas de Francisco de Assis tentaram seguir seu mestre,
espalhando a mensagem da paz e do bem.

Hoje estamos aqui para fazer uma homenagem a um trabalho iniciado há
100 anos, por um franciscano: Frei Inácio Hiuile. Trabalhando em uma escola
pobre em Petrópolis, a Escola Gratuita São José, esse tipógrafo por
profissão, alemão por nacionalidade, franciscano por opção, pedagogo por
ideal, resolve ajudar, com impressos de cadernos e livros, a educação
daquelas crianças.

Desse pequeno empreendimento de Frei Inácio, com apoio de seus
colegas, nasceu o que hoje se chama Editora Vozes. Já centenária, ela
continua fiel a sua missão primeira: ser um instrumento para a educação e a
cultura neste Pais. Ao longo dos anos, o seu trabalho foi crescendo,
ganhando reconhecimento e respeito. Se inicialmente suas publicações eram
mais voltadas para os trabalhos da Escola São José, como o primeiro livro de
leitura, a primeira obra editada, com o passar do tempo a Editora Vozes foi
entendendo que sua missão era mais ampla: promover uma educação e uma
cultura que humanizem.

Assim, as ciências humanas - vale dizer, as ciências que promovem o ser
humano - têm sido o foco de suas publicações

A história da Editora Vozes não se constrói sozinha. Não tivesse havido
respaldo neste Pais, esse belo empreendimento teria fracassado. Nestes
dias, justamente, estamos assistindo, em nível nacional, a um grande debate
sobre a corrupção, esse câncer que tem matado muitos projetos e
atrapalhado o desenvolvimento do Pais. A história da corrupção, dos
desmandos, da ditadura, da falta de vontade de construir um pais mais
humano é apenas uma parte da história de nosso Pais. A outra parte é
muitas vezes esquecida. Se hoje podemos lembrar os 100 anos da Editora
Vozes é porque muitas pessoas neste Pais acreditam que nossa sociedade
pode ser conduzida de maneira tal que venha a proporcionar mais
humanidade, melhor convivência, mais chances para todos. Nesses 100
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anos! a Editora Vozes não está sozinha.
Gostaria de destacar três tipos de apoio, sem os quais a Editora Vozes não

existiria. Primeiramente, o apoio de centenas de milhares de colaboradores
de todo o País, que acreditaram em seu trabalho, que o divulgaram e levaram
adiante. O segundo grupo são os funcionários e funcionárias, centenas de
pessoas que fizeram a história da editora - hoje são em torno de 430 -, que
levaram adiante e transformaram as idéias em livros, os livros em livrarias,
fazendo com que as publicações chegassem a seu destino, os leitores. O
terceiro grupo é dos autores e autoras. Diversos estão presentes aqui. Uma
editora não existe sem autores. Não existiríamos sem eles, que confiaram à
Editora Vozes suas idéias, seu trabalho. Sem autores não há editora. Por
isso, a sua história centenária só é possível por causa de todos esses que
foram capazes de, não apenas em pensamento, mas também em atitudes,
acreditar nesse empreendimento.

A homenagem que hoje esta Casa faz à Editora Vozes, não a entendo
como homenagem a uma empresa ou a uma instituição. É, sim, homenagem
a todos os que, mesmo em meio a dificuldades, continuam acreditando e,
mais que acreditando, fazendo algo para sermos mais humanos, fraternos e
justos, para que tenhamos mais vida, e Vida em abundância. E se assim não
fosse não estaria aqui hoje, pois não sou o homenageado; são todos os que
crêem na possibilidade de um mundo - para usar uma expressão de
Leonardo Boff - de fraternura" (fraternidade e ternura).

Agradeço de todo o coração a esta Casa por esta homenagem,
especialmente ao Deputado Durval Angelo, que apresentou o requerimento
ao Presidente Wanderley Ávila, e ao povo mineiro, que é representado nesta
Casa. De todo o coração, em nome da Editora Vozes, muito obrigado- Que
Deus lhes pague.

Sem dúvida, esta homenagem nos fortalece, com ânimo cada vez maior,
na continuação de nosso lema "Uma vida pelo bom livro".

A todos, faço minhas as palavras de Francisco de Assis: paz e bem.
Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - Assistiremos, agora, à exibição de um vídeo da Editora
Vozes.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Entrega de Placas

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Revmo. Frei
Volney Berkenbrock uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes
dizeres: "Somente o trabalho enobrece e dignifica o homem. Com  ampla
visão, amor ao trabalho e perseverança, a Editora Vozes vê chegar o seu
primeiro centenário, contribuindo, de maneira decisiva, para a formação da
cultura intelectual, científica e religiosa no Brasil, pois, como bem o disse
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Monteiro Lobato, 'um pais se faz com homens e livros'. Belo Horizonte, 25
de abril de 2001. Deputado Antônio Júlio, Presidente.".

A Presidência tem a honra de entregar ao Sr. José Lucílio de Castro placa
alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "Das Minas Gerais,
sempre partiram grandes exemplos de trabalho, tenacidade, dedicação e
honradez. Graças a esses fatores, a Editora Vozes, por seu representante
em Minas Gerais, José Lucílio de Castro, tornou-se ponto de referência para
a cultura de nosso povo. Belo Horizonte, 25 de abril de 2001. Deputado
Antônio Júlio, Presidente.".

Homenagem à Sra. Maria Stella Libânio Christo
O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Durval Angelo, autor

do requerimento que originou esta reunião especial, a prestar homenagem à
Sra. Maria StelIa Libãnio Christo, representando todos os autores mineiros da
Editora Vozes.

Apresentação da Orquestra Jovem de Contagem
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir a Orquestra Jovem de

Contagem, sob a regência do Maestro Renato Almeida, que apresentará as
músicas "Aquarela do Brasil" e "Asa Branca".

- Procede-se à apresentação da Orquestra.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados, pela honrosa presença, e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião extraordinária de amanhã. dia 26, às 9 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 150a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 261412001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - V PmteL Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): 1a Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Mauri
Torres; aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições: Questão
de ordem; requerimento do Deputado Márcio Kangussu; aprovação -
Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para verificação de quórum;
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Questões de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Prosseguimento
de votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei Complementar
n° 64; manutenção do veto; declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri
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Torres - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - AlIton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Benê Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 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 0-Secretário, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

1 a Parte
Ata

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

22 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passar à 2a Parte da reunião, em sua j2 Fase, com a discussão e a votação
de pareceres e a votação de requerimentos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Mauri Torres, em que

solicita, nos termos regimentais, sejam suspensas as atividades legislativas
desta Casa no dia 301412001. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.Cumpra-se.

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á ? Fase, a Presidência

vai passar à 22 Fase da? Parte da reunião, com a discussão e a votação da
matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
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Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de saber de V. Exa., pois
não tive oportunidade de ouvir, se colocou em votação o requerimento que
trata da inversão da pauta. Gostaria desse esclarecimento da Presidência.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado João Leite
que ainda não colocou em votação o requerimento para inversão da pauta,
tendo em vista que está procurando entender se houve realmente um acordo
para a inversão da pauta. Ele não foi colocado ainda em votação.

O Deputado João Leite - Aguardamos que ele seja colocado em votação.
Há um acordo para que a pauta seja votada dessa maneira. Solicito que V.
Exa. o coloque em votação. Sr. Presidente, gostaria também de solicitar que
V. Exa. faça a recomposição do quórum, para que tenhamos número para
votação do veto, logo após a votação do requerimento.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio
Kangussu, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de forma a que
o veto à Proposição de Lei Complementar n° 65 seja apreciado em segundo
lugar, a que o veto à Proposição de Lei n° 14.634 seja apreciado em terceiro
lugar e a que o veto à Proposição da Lei Complementar n° 66 seja apreciado
em último lugar entre as matérias em votação. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado o requerimento.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos,

para entendimentos entre as Lideranças sobre a matéria constante na pauta.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. 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 (Deputado Fábio Avelar) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados, que, somados

aos 17 em comissões, perfazem o total de 49 presentes, número suficiente
para a votação da matéria em pauta.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como já temos um acordo em

relação à pauta e estamos dando prosseguimento à votação do veto à
Proposição de Lei Complementar n° 64, gostaria que, dentro desse esforço
de votação, as comissões que estão em funcionamento suspendessem suas
reuniões para que pudéssemos votar os projetos acordados que constam na
pauta desta manhã. Gostaria de solicitar a V. Exa., então, que pedisse aos
Presidentes de comissões que se juntassem ao Plenário da Assembléia, na
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votação desses vetos.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado João Leite
que, realmente, temos quórum para a votação das matérias desde que sejam
suspensas as reuniões das comissões, e a Presidência já solicitou á
assessoria que peça aos Presidentes que suspendam seus trabalhos, para
que tenhamos quórum, em Plenário; para a votação-

0 Deputado Alberto Bejani - Gostaria de dizer que sentimos a grande
disposição dos nobres Deputados em votar as matérias pendentes, para que
comecemos a mostrar e a ratificar o trabalho desta Casa no ano de 2001.
Entendemos que essa é nossa obrigação. Estamos aqui para isto: para
cumprir o que é determinado, e há projetos esperando para ser apreciados e
votados nesta Casa. Tenho certeza de que os que ainda não estão presentes
estão chegando a este Plenário e espero que venham mais rápido, para que
possamos iniciar a votação. Obrigado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos,

para entendimentos entre as Lideranças sobre a matéria constante na pauta,
solicitando aos Deputados que permaneçam em Plenário. Estão suspensos
os nossos trabalhos.

•	 Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de

Lei Complementar n° 64, que dispõe sobre a concessão de beneficio
securitário aos policiais civis e militares, aos militares do Corpo de Bombeiros
e aos Agentes Penitenciários do Estado. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus
lugares. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Bejani - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - António Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Cabo Morais - Chico Rafael - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo
Brandão - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Ivair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - José Braga - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite
- Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Mauro Lobo
- Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
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Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 8 Deputados; votaram "não" 34
Deputados: houve 1 voto em branco, totalizando 43 votos. Está, portanto,
mantido, em turno único, o veto à Proposição de Lei Complementar n° 64.
Oficie-se ao Sr. Governador do Estado.

Declarações de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaríamos de declarar

o nosso voto e tornar público, principalmente para os funcionários públicos da
Polícia Civil, da Policia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Secretaria
da Justiça, para os Agentes Penitenciários, que lamentamos profundamente,
por termos feito um acordo com o Líder do Governo. Nesse projeto, cujo
substitutivo é de autoria deste Deputado, tivemos vários entendimentos com
o Deputado Antônio Andrade, representando a Liderança do Governo.
Fizemos vários apelos ao PSDB, ao FEL, a todos os parlamentares desta
Casa. Hoje, Sr. Presidente, temos a manchete "Detetive Assassinado - A
Policia Civil Está Mobilizada" (jornal "Estado de Minas", 261412001). Ele foi
assassinado em virtude do exercício de sua profissão. Infelizmente, Sr.
Presidente, tínhamos um acordo para que todos votassem pela derrubada do
veto do Governador. Diante dessa situação, como Vice-Líder do PSB nesta
Casa, conversarei com a Liderança da nossa Bancada, a Deputada Elaine
Matozinhos, que também é Delegada de Policia e que também tinha
participado do acordo sobre essa matéria.

Não podemos entender a falta de sensibilidade deste parlamento para com
uma matéria de tamanha relevância. Os nossos guardiões, a nossa polícia,
os nossos Agentes Penitenciários, os nossos companheiros do Corpo de
Bombeiros Militar não poderiam passar por uma situação dessas. São eles
que estão na linha de fogo, enquanto estamos dormindo, diria até, em berço
esplêndido, porque temos condições de dormir numa casa mais confortável,
às vezes até com segurança particular, como é o caso de alguns Deputados
desta Casa. Estou extremamente chocado com essa votação. Não gostaria
nunca que isso acontecesse. Estou aqui para dizer que foi um ato de extrema
insensibilidade deste parlamento, porque não é assim que vamos conseguir
avançar na segurança pública. Lá fora, a população tem pressa. Quando
apresentamos uma matéria séria e coerente, infelizmente temos essa
decepção. Trabalhei, lutei meses e mais meses pela derrubada do veto do
Governador. Mandei várias mensagens ao Governo. Solicitei ao Líder do
Governo que conversasse com o Governador, O projeto, da forma como
estava, era discriminatório, porque indenizava famílias de policiais. Não sei
se a família de um Soldado pode receber menos que a família de um
Subtenente, de um Capitão, de um Coronel, de um Major. Estou
profundamente insatisfeito com essa votação. Buscamos o entendimento o
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tempo todo, acordamos, sentamos, conversamos. Se a Liderança do
Governo tinha esse indicativo, passo a não entender mais nada. Realmente,
não entendo mais. Com dois anos e três meses de exercício do mandato,
tentamos, com toda a humildade, esse acordo, buscando fazer o melhor
possível e atender o Líder do Governo em outras matérias. Como fica o PSB
nesta Casa, já que sou Vice-Líder da Bancada e policial? Como fica a
Deputada Elaine Matozinhos, Líder da nossa Bancada, que também é
policial? Estamos Deputados, não somos Deputados. Como ficamos?

Diante da situação, Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. verificasse melhor
essa matéria, que V. Exa. avaliasse a situação. O Deputado Marcelo
Gonçalves está falando que 5 Deputados não conseguiram registrar esse
voto. Não podemos entender. A população quer mais segurança. Para isso,
esses homens, os guardiões da comunidade, precisam ter, no mínimo, a
segurança de sua família. Tomei conhecimento, enquanto conversava com o
Deputado Toninho Andrade sobre esse acordo, de que a esposa de um
companheiro nosso, em virtude de ação policial, foi estuprada esta
madrugada. São os espinhos da profissão. Está lá o Sargento do Batalhão de
Missões Especiais com sua esposa estuprada. Por quê? Porque, enquanto
combatia o crime nas ruas, não havia ninguém para cuidar da segurança da
família-

Fica aqui o nosso clamor, em nome da segurança pública de Minas Gerais,
para que V. Exa. dê a esses cinco Deputados que não conseguiram registrar
o voto a oportunidade de fazê-lo ou então que, de uma vez por todas,
adotemos o voto aberto aqui nesta Casa.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria
de falar da nossa indignação, mesmo, com a postura desta Casa no que se
refere à vida do policial. Hoje temos um Detetive assassinado e tantos outros
em condições semelhantes. Como bem colocou o Deputado Sargento
Rodrigues, enquanto a elite está dormindo em suas casas, os nossos
policiais estão sendo assassinados. Depois de um acordo, para o qual
molhamos a camisa por mais de dez vezes, num vai-e-volta sem tamanho,
vimos que a Liderança do Governo não conseguiu dar aos policiais de Minas
Gerais o mínimo de dignidade, não conseguiu dar o mínimo de dignidade à
sua família.

Esta Casa, assim como o Governador, entende que a vida do Detetive vale
menos que a do Delegado-Geral. Falo com tranqüilidade, porque sou
Delegada-Geral. Eu não seria prejudicada dentro desse contexto nem minha
família. Mas sei que o Carcereiro da Polícia Civil, o Soldado, o Agente
Penitenciário, todos os que estão aí "pegando o touro à unha", enfrentando
bandido lá fora, não podem ser discriminados como aconteceu nesta Casa.

Quero extemar aos Detetives, Soldados, Agentes Penitenciários, enfim, à
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base das nossas instituições nossa indignação. Houve, sim, um
desrespeito para com a vida humana. A vida daqueles que trabalham nas
ruas, queridos companheiros desta Casa, está correndo muito mais riscos
que a daqueles que trabalham nos gabinetes. Os nossos parlamentares não
tiveram condições de avaliar isso. A Liderança do Governo não soube colocar
dentro do Plenário o número suficiente de Deputados para que não
tivéssemos uma derrota tão triste como essa, que é a derrota da família do
policial morto em serviço. Agora, clama-se por segurança pública. Onde está
a segurança dos nossos policiais? Onde está a segurança das nossas
famílias?

Lamento e quero dizer que o Governo de Minas e esta Casa pecaram, e
muito, em relação ao policial e ás famílias daqueles que morrem em serviço.
Alguns, muitas vezes, vitimas de ação criminosa, ficam inválidos em uma
cadeira de rodas ou em uma cama por anos a fio. Não é esse o tratamento
que os nossos policiais esperavam por parte do parlamento e do Governo de
Minas.

Em nome do PSB, como Líder de uma Bancada que tem dois Deputados
oriundos da segurança pública, quero registrar a nossa insatisfação e
indignação. Solicito a V. Exa., Sr. Presidente, que, tendo em vista que alguns
Deputados quiseram votar e não conseguiram, renove a votação para que os
nossos policiais e suas famílias tenham o tratamento que merecem e que
esta Casa, em um primeiro momento, desejou dar através do acordo.
Precisamos trazer os Deputados que se encontram nas comissões para o
Plenário para renovar a votação. É isso que as Policias Civil e Militar, os
Agentes Penitenciários e os bombeiros esperam desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, votei
pela derrubada do veto, pela queda do procedimento insensível do Sr.
Governador diante das praças de pré deste Estado, mas isso não me impede
de protestar contra o comportamento dos Deputados Sargento Rodrigues e
Elaine Matozinhos, ao censurarem este parlamento, que não derrubou o veto
do Sr. Governador. Não foi o parlamento, mas uma opção de oito Deputados.
Trinta e quatro Deputados tentaram derrubar o veto, num gesto de grandeza
contra o procedimento do Sr. Governador. Tanto a Deputada Elaine
Matozinhos quanto o Deputado Sargento Rodrigues deveriam ter ocupado o
microfone de apartes para censurar o Sr. Governador quando ele vetou esse
artigo, e não, agora, para protestar contra o procedimento deste parlamento.

Acho, Srs. Deputados, que isso me cheira a jogo de cartas marcadas.
Todos sabemos que não se pode votar vetos aqui sem a presença de, no
mínimo, 55 Deputados.

O Deputado Sargento Rodrigues e a Deputada Elaine Matozinhos,
insensíveis a essa questão, deveriam ter fiscalizado o número de Deputados
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no momento da votação. Advertidos todos são, mas nos levaram, agora, à
perda desse certame, à perda dessa briga, à perda desse impasse, por falta
de habilidade ou por falta de conhecimento.

Queira Deus que não seja um jogo de cartas marcadas, a fim de
proporcionar a Deputados proceder de uma forma diante de seus
representados e de outra neste parlamento, para que o parlamento seja
conspurcado.

Não aceito que o parlamento seja conspurcado, já que, na sua maioria,
votou pela derrubada do veto, pela derrubada da insensibilidade do Sr.
Governador. O parlamento não tem culpa. Culpa têm os Deputados que
deveriam ter fiscalizado o número de parlamentares presentes e não o
fizeram. Isso pode ser jogo de cartas marcadas, para dar prejuízo às praças
e lucro ao Governador Itamar Franco.

O Deputado Marcelo Gonçalves - A Bancada do PDT, da qual fazemos
parte, foi orientada pelo seu Líder, Deputado Antônio Andrade, a votar contra
a derrubada do veto. Sua orientação foi ratificada pelo Deputado João Pinto
Ribeiro, e a Bancada do PDT votou pela derrubada do veto.

O Líder do Governo manteve sua palavra. Lamentamos que oito Deputados
não tenham feito o mesmo. Infelizmente, nesta Casa, não se pode confiar em
número inferior a 60 Deputados em Plenário para se derrubar um veto.

Apelo aos Líderes das bancadas para que, em nome da justiça, façam
renovação dessa votação. Estamos hoje cometendo a maior injustiça já vista
em nosso Estado contra as Policias Civil e Militar e, principalmente, contra a
sociedade mineira. É preciso dar chance aos policiais de viver com
dignidade.

Peço ao Presidente que lance mão do artifício que é o acordo de Líderes
para renovar a votação do veto.

O Deputado Chico Rafael - Aproveito a oportunidade para manifestar minha
surpresa e, ao mesmo tempo, minha indignação diante do que está
acontecendo aqui hoje. Depois de quase três meses votando apenas alguns
vetos do Governador - apôs intenso trabalho da Bancada do PSB, liderada
pela Deputada Elaine Matozinhos e pelo Deputado Sargento Rodrigues, que
têm se empenhado na defesa dos interesses da segurança pública no Estado
- deparamo-nos, nesta manhã, com esse quadro lamentável.

A lição que tiramos disso é que não existe na Casa cultura de respeito aos
acordos firmados. Esse veto está sendo votado hoje porque havia acordo das
Lideranças. Lamentavelmente, os Líderes dos partidos não conseguem
liderar seus Deputados. Não é possível mais se fazer acordo de Lideranças,
porque não sabemos como os Deputados votam.

O atuais acordos são fantasia, e, ainda assim, somos obrigados a ouvir o
Deputado Ermano Batista dizer que o Deputado Sargento Rodrigues e a
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Deputada Elaine Matozinhos estão "fazendo fachada". É uma grande
mentira.

Todos nesta Casa, os Deputados, o público e os policiais civis e militares
sabem do empenho, da luta e da garra desses dois parlamentares na defesa
dos policiais. Lamentavelmente, a Casa, por meio da atitude de oito
parlamentares, demonstrou grande insensibilidade com relação ao que
acontece hoje nas ruas, com os policiais mal-remunerados e sem condições
de sobrevivência, vivendo indignamente. Por isso, em nome da justiça, faço
um apelo a V. Exa. para que renovemos a votação, já que cinco
parlamentares não conseguiram registrar seus votos. Espero que os Líderes
do Governo e os Deputados se sensibilizem com a injustiça cometida aqui,
hoje, contra os policiais do Estado de Minas e a sociedade mineira, que
precisa ter policiais bem-remunerados e amparados, para que possamos ter
uma segurança mais digna no Estado. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com grande
tristeza assistimos à votação desse projeto tão importante não só para os
policiais civis e militares, mas para Minas Gerais. Registramos o voto de toda
a Bancada do PPS pela derrubada do veto. tfelizmente, por causa da
insensibilidade de oito Deputados que não têm coragem de declarar seu voto,
o veto do Governador foi mantido. Fazemos um apelo à Mesa da Assembléia
pela renovação da votação. Temos a certeza de que cinco Deputados não
conseguiram registrar zeq vnto. Já houve um precedente em Plenário. Não
podemos desconsiderar o trabalho de vários meses dos Deputados que
representam os policiais civis e militares. Gostaríamos de registrar o trabalho
que os Deputados Sargento Rodrigues, Elaine Matozinhos e Cabo Morais
vêm fazendo em defesa dos policiais. Em nome da Bancada do PPS, que
votou em peso pela derrubada do veto, fazemos um apelo veemente a V.
Exa. para que faça nova votação, dando aos Deputados que não votaram a
oportunidade de registrarem seu voto, a fim de revertermos essa injustiça
cometida contra os policiais civis e militares. Muito obrigado.

O Deputado Cabo Morais - Sr. Presidente, registre-se nossa indignação
pelo comportamento desses oito Deputados que votaram contra a derrubada
do veto do Sr. Governador do Estado. Sabíamos que havia sido feito um
acordo entre o Governo e o Líder do Governo nesta Casa para a derrubada
do veto. Mas o que fizeram foi simplesmente utilizar o artifício do voto
secreto, modalidade que tem de ser criticada e definitivamente banida do
nosso meio. Tenho a certeza absoluta de que esses Deputados compõem a
base do Governo, porque a Oposição estava completamente fechada e tinha
total interesse na derrubada do veto. Gostaria de saber se um desses
Deputados é capaz de se levantar e declarar seu voto. São insensíveis
quando desconhecem que o policial militar, o policial civil, o Corpo de
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Bombeiros e o Agente Penitenciário estão morrendo na luta contra a
criminalidade. A insensibilidade não é somente contra eles, mas também
contra a sociedade mineira, pois os policiais ficarão desestimulados, deixarão
de empenhar-se 100% em suas atividades. E com razão, Sr. Presidente.
Ninguém está disposto a ganhar mal e a morrer em nome da segurança de
um governo que sequer se preocupa conosco.

Fica aqui nossa indignação. Peço a V. Exa. que avalie o Regimento
Interno, para ver se é possível cancelar essa votação e renová-la, pois
sabemos que quase todo o Plenário tem interesse em derrubar esse veto.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, inicialmente, quero fazer o
meu reconhecimento às colocações do Deputado Cabo Morais, quando
afirma que estávamos conscientes da necessidade da derrubada desse veto.
Realmente, estávamos. Oradores que o antecederam foram injustos
conosco.

Nós, da Oposição, tínhamos, como temos, em quase todos os vetos,
mantido coerência, ou seja, posição contrária, especialmente em relação a
esse. Temos consciência da importância da segurança pública e de que seus
agentes devem ter a mínima condição para exercer o seu trabalho, que
sabemos ser penoso.

Quero deixar claro que nós, do PFL, votamos a favor da derrubada do veto.
Mais do que isso: penalizaram toda a Assembléia Legislativa sob a alegação
de que oito votaram pela manutenção do veto. Vale ressaltar que a grande
maioria reconheceu a importância dessa derrubada. Se o Governador tivesse
feito a mesma coisa e sancionado o projeto, hoje não teríamos esse impasse.
Se o Governo quiser, pode mandar uma nova mensagem, tomar as
providências administrativas e resolver o impasse. Portanto, penalizar a
Assembléia Legislativa, o PFL, o PSDB, numa circunstância dessas, é uma
injustiça muito grande, Sr. Presidente.

Quero agradecer, de público, a atitude do Deputado Cabo Morais, pois
sabe avaliar bem as circunstâncias e sabia perfeitamente a posição do PFL
desde a constituição da comissão especial que apreciou o veto. A posição já
era frontalmente contrária ao veto, porque temos consciência de que os
agentes que fazem segurança pública devem ter o mínimo de segurança
para praticá-la.

Portanto, Sr. Presidente, fica extemado para os militares,, sobretudo para
os seus representantes nesta Casa, que votamos pela derrubada do veto.
Esse era o nosso comportamento muito antes de ele vir a Plenário.
Mantivemos a nossa posição. Todas as vezes que aqui chegar proposta
semelhante vetada, teremos a mesma conduta que tivemos nesta
oportunidade. Muito obrigado.

0 Deputado João Leite - Sr. Presidente, não apenas o Deputado João
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Leite, mas toda a Oposição votou pela derrubada do veto.

Tive a oportunidade de acompanhar, desde o primeiro momento, a reunião
da Bancada do PSDB em que se decidiu que esse veto do Governador era
prioritário. Ela acompanhava uma proposta que havia feito no ano passado,
concedendo a indenização para os policiais e um salário a mais para o
policial que, efetivamente, trabalha nas ruas. Naquela oportunidade, a minha
proposta foi derrotada no Plenário da Assembléia Legislativa. A Bancada do
PSDB acompanhou a nossa indicação e, na discussão que se fez na busca
do entendimento da pauta de votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão,
Líder do PT, e o Deputado Sebastião Costa, Líder do PFL, colocaram como
prioridade a discussão dessa matéria. Estamos acompanhando a situação
desse veto aqui na Assembléia Legislativa desde o inicio da discussão neste
ano. Procuramos, a todo o momento, junto à Liderança do Governo - com a
Deputada Elaine Matozinhos e os Deputados Sargento Rodrigues e Cabo
Morais - cuidar do quórum.

O Deputado Ermano Batista, com sua experiência, está correto, mas os
Deputados Sargento Rodrigues, Elaine Matozinhos e João Leite não devem
ser culpados, porque nossa expectativa nesta manhã, no entendimento que
tivemos com a Liderança de Governo, foi a de que teríamos número e
conseguiríamos derrubar o veto do Governador. O Plenário da Assembléia
Legislativa tem suas culpas? Creio que sim. Alguns Deputados não têm
refletido sobre os riscos a que se expõem os policiais e suas famílias e não
sabem a dimensão da injustiça que o Estado de Minas Gerais está
cometendo contra os policiais, que arriscam suas vidas nas ruas. Como sou
filho de Detetive, posso dizer que sei como é, para a família, o risco
constante a que estão expostos os policiais. E, na verdade, apesar da
votação de hoje, 81% dos Deputados presentes no Plenário da Assembléia
Legislativa votaram pela derrubada do veto, pela justiça em relação aos
policiais militares, mas não foi a totalidade. Assim, o Plenário da Assembléia
Legislativa também tem suas culpas, mesmo porque, anteriormente, já havia
vetado essa matéria. Então, é necessário que vários Deputados desta Casa
façam uma reflexão.

O segundo ponto que gostaria de abordar, lembrando, aqui, da presença
constante da Oposição, buscando discutir e garantir esse direito dos policiais,
é: de quem são as culpas? As culpas maiores são do Governador do Estado.
E procuramos, da tribuna desta Casa, mostrar as culpas de um Governo
insensível a essa questão. Enquanto São Paulo, além desse direito, além do
seguro para os policiais, ainda lhes concede auxílio-educação e alimentação,
em Minas Gerais vemos essa situação. Assim, a Assembléia Legislativa
precisa reagir a isso.

Para terminar, já solicitei à Mesa da Assembléia Legislativa que o Plenário
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possa ser ouvido em relação ao fim da votação secreta nesta Casa,
porque, se assim fosse, hoje saberíamos o voto de todos, o que, creio, é a
expectativa de Minas Gerais. A expectativa dos mineiros é que, ao votarem
os 77 Deputados que os representam nesta Casa, essa população, os
cidadãos e os eleitores de Minas Gerais, conheçam os votos. Poderíamos,
por exemplo, saber do voto dos oito Deputados que votaram contra os
direitos humanos dos policiais, que estariam garantidos. Essa é nossa
declaração de voto; a declaração de voto da Oposição, que trabalhou
arduamente pela derrubada desse veto e que se posiciona, nesta manhã, ao
lado dos policiais militares. Muitas vezes, ouvimos da imprensa que, se
mantido um veto, há uma derrota da Oposição e uma vitória do Governo.
Ora, não sei se é vitória o que vimos aqui, nesta manhã: é derrota da
Oposição, é derrota dos policiais militares, dos policiais civis, dos Agentes
Penitenciários; é derrota da Assembléia Legislativa. Essa é minha declaração
de voto, Presidente.

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, caros colegas Deputados, inicio
minha declaração de voto dizendo que votei acompanhando o Líder do
Governo nesta Casa, que pediu à base de sustentação governista que
votasse pela rejeição, em função da grandiosidade da matéria envolvida no
processo.

Mas o que percebemos, Presidente, é que houve um descuido.
Nesta Casa fala-se muito quando não há necessidade, e não se fala,

quando necessário. Por que não foi feito o encaminhamento? Alguém poderia
ter vindo aqui hoje - ainda que afrontando o regimento - para dizer: vamos
votar. Há um acordo para votar.

Na hora em que se colocou em votação alguns Deputados estavam
atônitos, envolvidos em outros processos, em outras conversas. Houve um
descuido que poderia ter acontecido também no ano de 1999, quando
estiveram em votação a proposta de emenda à Constituição que transferia os
policiais grevistas para o Corpo de Bombeiros e a proposta de emenda à
Constituição que concedia anistia aos militares que fizeram aquele
movimento grevista que assombrou Minas Gerais e o País. Movimento justo,
diga-se de passagem.

Na época, havia um programa de rádio, e todos os dias destacava um
repórter para fazer a cobertura da greve da Policia Militar, movimento que
pleiteava a reparação de seguidas injustiças do Governo contra aquele
segmento importante da sociedade que é a Polícia Militar.

Quando a proposta de emenda à Constituição esteve em votação, temia
que ocorresse exatamente o que acabou de acontecer: a morte súbita. Tive o
cuidado de propor à Mesa diretora, naquela oportunidade, que a votação
fosse nominal e verbal. A Mesa Diretora acatou. Não fui compreendido, e
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houve até um ensaio de vaias contra mim, porque o público presente não
entendeu o meu gesto. Fiz a proposta, a Mesa acatou, para que não
ocorresse a morte súbita, porque naquela oportunidade teríamos uma
convulsão social em Minas Gerais-

Hoje, da mesma maneira, percebo que deveria haver maior preocupação
no encaminhamento. Alguém deveria alertar que esse veto é o da Policia
Militar e não pode cair. Este parlamento votou essa proposta, aprovou essa
proposta que foi levada ao Governador. As criticas que se fazem ao
parlamento não são justas.

Houve um descuido ao permitir que hoje o veto fosse colocado sem o
encaminhamento, e que o veto fosse colocado junto a um colegiado de risco.
Há um número baixo de Deputados presentes em Plenário. Dos 43
Deputados presentes seriam necessários 39 votos favoráveis, ou seja, um
quórum de altíssimo risco. De fato, seria perigoso ter colocado isso em
votação. Seria necessário um trabalho mais apurado. Portanto não considero
justas as acusações feitas a este Plenário, a esta Assembléia Legislativa.
Alguns Deputados irrefletidamente votaram pela manutenção do veto. Um
minuto bastaria para que esse veto fosse derrubado, que fosse rejeitado o
veto, se tivesse sido feito o encaminhamento.

Estamos falando pouco quando devemos falar muito e falando muito
quando não necessário.

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço
atenção de todos. Vamos, com serenidade, colocar as coisas nos seus
devidos lugares. É evidente que não se pode atribuir à Oposição nesta Casa
a responsabilidade pela manutenção desse veto.

Nós, publicamente, na tribuna desta Casa por várias vezes nos
manifestamos sobre essa matéria. Não houve encaminhamento hoje, porque
houve um acordo, foi feito um acerto de Lideranças. Somos da Oposição,
fazemos oposição ao atual Governo. É uma brincadeira até de mau gosto
alguém pensar em atribuir a nós essa responsabilidade. Só votaremos, e
volto a insistir, uma derrubada de veto, ou qualquer outra a favor do Governo
se houver um acordo das Lideranças.

Só nessas circunstâncias os Deputados que compõem a base da Oposição
votarão a favor de uma posição do Governo. E brincadeira achar que estarei
aqui defendendo o Governador Itamar Franco. Temos tido muito trabalho em
tentar corrigir as muitas bobagens e injustiças que esse Governador tem
cometido contra o povo de Minas Gerais. Ainda ontem foi mantido um veto
em que havia uma enorme injustiça contra a imprensa do interior do Estado.
E declaramos a nossa posição com clareza.

Portanto, não pensem que fomos nós. Mas não quero dizer com isso que
foi a base da Situação. Seria urna distorção da realidade. Vi as Lideranças da
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Situação pedindo voto pela derrubada do veto. Mas não posso ser fiscal
da consciência de cada Deputado. Parlamentares irresponsáveis ou
distraídos ou levados por qualquer outro motivo eventualmente votaram de
forma discordante da que foi acertada. Esta Casa deu uma demonstração
inequívoca da sua vontade: foram 34 votos em 43. Foi uma manifestação
muito forte da vontade desta Casa.

Para colocar as coisas nos seus devidos lugares, quero dizer que só há um
único responsável. Não é preciso procurar chifre em cabeça de cavalo. O
responsável por essa trapalhada, por essa covardia, por essa injustiça atende
pelo nome de Itamar Cautiero Franco, porque foi ele que vetou o projeto. Não
adianta achar que foi algum Deputado o responsável por isso. Só não posso
dizer às pessoas interessadas onde devem procurá-lo. Deveria ser no
Palácio da Liberdade, mas lá não vão encontrá-lo. E um homem que tem
endereço incerto e não sabido, porque está por ai afora fazendo essa sua
palhaçada, esse seu "road show", essa campanha à Presidência da
República. E não cuida dos assuntos de Minas Gerais. Não cuida da polícia,
não cuida da população, não cuida da saúde, da educação nem de nada. Ele
cuida de si a custa do dinheiro do povo de Minas.

Volto a dizer, o homem é esse: Itamar Franco. Onde ele se encontra,
ninguém sabe. Em Minas é que não é. Parece até um foragido, que não pode
andar pelas ruas do Estado. Garanto que ele não está em Minas hoje, que
não estava ontem, que não estará amanhã. Esse é o homem. Se querem um
culpado, ele se chama Itamar Franco, e ponto final. A covardia, a injustiça
foram feitas por ele. É o único responsável por isso. A Polícia Civil, à Policia
Militar, a todos os que quiserem cobrar responsabilidade por isso, indico o
caminho das pedras: tentem achar esse homem. Ele se esconde mais que o
Fernandinho Beira-Mar Em Minas ele não está. Esse é o responsável por
essa trapalhada, por essa covardia, por esse ato de injustiça contra a polícia,
que defende as famílias mineiras.

Era isso o que queria deixar claro, Sr. Presidente. O único responsável é
Itamar Franco, o covarde de Minas Gerais.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, quero, inicialmente, discordar do Deputado Amilcar Martins com
relação ao único responsável. Não tenho dúvida de que, pelo veto, o
Governador também tem responsabilidades em relação a essa situação.
Mas, no momento em que a Assembléia passou a votar, no intuito de
derrubar ou não o veto, ela também tem suas responsabilidades. E considero
que oito Deputados descumpriram um acordo do conjunto dos Lideres da
Casa, votando contrariamente à nossa orientação.

Essa é uma situação que não podemos esconder, não podemos negar.
Isso é grave porque, no meu entendimento, quando há um acordo de
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Lideres, há um encaminhamento para cumprir esse acordo, nenhum
Deputados, por princípios éticos e de respeito à própria Casa, deveria votar
contrariamente à orientação dos Lideres. Então, é preciso levar em
consideração essa situação. É difícil identificar, é impossível identificar quem
votou contrariamente à orientação que nós que fizemos o acordo demos; não
é possível.

No entanto, acho que devemos refletir sobre essa questão. Aqui é uma
situação específica. Sou contrário ao voto secreto. Em todas as situações,
não tenho convicção de que ele deva prevalecer em nenhuma situação, mas
essa é uma situação paradoxal, esdrúxula. Fazemos um acordo explícito,
público e, de repente, votamos secretamente. Isso não tem sentido. Então,
queria propor, para avançarmos no sentido do ordenamento legal, da
construção de uma estrutura coerente com os nossos atos, para termos essa
relação mais fácil, para facilitar as nossas ações, que nos debruçássemos
sobre essa situação. Se há uma proposta de anular ou de extinguir o voto
secreto, se não conseguimos avançar porque há polêmica nesse sentido,
podemos avançar acabando com o voto secreto em todas as situações de
acordo de Lideres. Acho que podemos superar isso, podemos avançar, isso
já seria um ganho para nós. Infelizmente, o voto secreto facilita o desrespeito
ou a traição à orientação que é dada. Nessa condição, ele é absolutamente
inaceitável.

Uma outra condição: se o Governo fez um acordo ou se os Líderes que
compõem a base de Governo fizeram um acordo, o nosso entendimento é
que, em principio, o Governo aceitou esse acordo; no mínimo, a sua base.
Ora, se fizemos um acordo com todos os Lideres, não vejo porque
mantermos o veto, apesar da votação. Não vejo que tenhamos que
descumprir ou fraudar a determinação regimental para superarmos esse
desafio, mas há uma salda. O Colégio de Lideres pode reapresentar, de
imediato, em regime de urgência, esse projeto como votamos para que ele
seja votado por todos de maneira aberta, para que o povo de Minas Gerais,
os militares conheçam quem é quem. Aqueles que, mesmo por covardia,
votaram escondido, talvez, por covardia também, votassem favoravelmente
ao projeto de lei. Se o voto secreto facilitou esse desrespeito, o voto aberto
viria impor, no mínimo, um constrangimento para que eles expusessem
publicamente sua posição. Tenho a convicção de que a imensa maioria desta
Assembléia Legislativa tem responsabilidade suficiente para não deixar as
coisas terminarem como se fosse uma derrota nossa, do Governo, da
Oposição, dos militares, da democracia.

Então, o meu encaminhamento é para que o Colégio de Lideres, com a
assinatura de todos os Lideres, reapresente, em regime de urgência, esse
projeto, para que possamos colocá-lo na pauta, em primeiro lugar, para que
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todos votemos de maneira aberta.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, votei pela
derrubada do veto. Havia um acordo do Colégio de Líderes para que o veto
fosse derrubado. Procuramos cumprir o acordo nesta Casa, pois acho
importante, quando se faz um acordo, que ele seja cumprido. Alguns
Deputados por questões pessoais... Não cabe ao Colégio de Líderes obrigar
o Deputado a votar dessa ou daquela forma, ele tem a liberdade de votar de
acordo com a sua consciência. Naquele momento, oito Deputados votaram
pela manutenção do veto, não seguindo a orientação das Lideranças, e não
podemos culpá-los por essa posição pessoal. Quero dizer que o acertado era
pela derrubada do veto. Quando o Governador opôs o seu veto, ele foi
orientado de que o projeto feria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois de
algumas análises, juntamente com as Secretarias da Fazenda, do
Planejamento, verificamos que há a possibilidade de derrubar o veto, pois ele
não feria a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que os gastos com as
seguradoras, nos anos anteriores, era maior do que o valor indenizada aos
policiais.

E muito fácil um ex-Secretário do Governo passado culpar o atual Governo,
dizendo que este não tem cumprido acordos com os policiais. O mesmo
Governo passado deixou acontecer aquela greve em que um policial foi
morto. E esse Deputado vem aqui dizer que o único culpado é o Governador
Itamar Franco. Como homem forte do Governo passado, Secretário da Casa
Civil, deveria fazer uma análise do comportamento que o Governo passado
teve em relação aos policiais, que hoje têm um salário bem melhor. Acho que
esse ex-Secretário não poderia usar o microfone para defender uma
situação, porque ele, corno membro do Governo passado, foi bastante
omisso em relação aos policiais.

O Colégio de Lideres, sem olhar posição de Oposição e Situação, tem-se
reunido na busca do que é melhor para o Estado de Minas Gerais. Quero
fazer justiça a todos os Líderes e ao Colégio de Lideres nessa busca do
entendimento, não para marcar posições, mas sempre na busca do melhor
para o nosso Estado. Endosso as palavras do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, Líder do PT. Talvez, por assinatura do Colégio de Líderes,
pudéssemos reapresentar esse projeto e votá-lo o mais rápido possível.
Tenho ainda uma proposta melhor, que poderá ser analisada, ou seja, que ao
projeto encaminhado a esta Casa pelo Governador, o do IPSM, seja
apresentada uma emenda, dando as mesmas vantagens que existiam nesse
projeto que foi vetado. Talvez seja mais rápido, dando o benefício aos
militares aqui presentes, na sua aposentadoria ou na invalidez. Peço ao
Colégio de Lideres e a todos os Deputados uma solução rápida para esse
projeto. Tenho certeza absoluta de que o Governador vai sancioná-lo, e os
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policiais serão benficiados. Não podemos ficar procurando este ou aquele
culpado, determinando que o Governo atual é omisso, quando, na verdade, o
omisso foi o Governo anterior. Esse Governo tem tido uma preocupação com
a segurança. Os Deputados policiais têm feito um grande trabalho em
benefício da Policia Civil e da Policia Militar, permitindo que a segurança do
nosso Estado cresça. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Gostaria de esclarecer aos Deputados que os apelos
para cancelar a votação não podem ser atendidos. Já estamos nesta Casa
há dez anos, por isso entendemos essa aflição quando lutamos por uma
coisa e não conseguimos. Dizia àqueles que vieram me procurar que hoje
estão numa posição e amanhã estarão em outra. Em qualquer resultado de
votação, quando o resultado não é favorável, temos de respeitar a decisão da
maioria. Peço aos Deputados que fizeram essa manifestação que entendam
que esta Presidência não pode, de forma nenhuma, cancelar essa votação,
porque abriríamos uma brecha muito grande neste parlamento. Se atendo
uma parte hoje, daqui a 30 dias a mesma parte poderá vir aqui me crucificar,
se eu vier a fazer uma renovação de votação. Portanto, entendemos esse
processo. Ainda confio no processo do voto eletrônico, apesar de estar em
xeque. O voto secreto é constitucional. Só poderemos mudá-lo se houver
urna mudança em nossa Constituição. Lamentamos, mas é um risco que a
democracia sempre corre. Nem sempre conseguimos avançar. Portanto, o
parlamento tomou uma decisão pela maioria presente e temos de acatá-la,
mesmo que esse resultado não atinja os resultados que queríamos.

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, houve um
acordo de Lideranças. Não estamos aqui para justificar um erro da
Assembléia, ou do Governo. Estamos aqui para analisar o que ocorreu na
votação desse veto. Houve um acordo de Lideranças que não foi cumprido.
Quero dizer que a Bancada do PMDB votou unanimemente pela derrubada
do veto. Não votamos por sua manutenção. A cada dia, nesta Casa, fico mais
convencido de que o voto deveria ser aberto. Não estou sendo oportunista
porque, em 1989, eu já lutava contra o voto secreto. Se o voto fosse aberto,
duvido muito que esse acordo não tivesse sido cumprido. Estou
absolutamente convicto de que este é o momento para essa discussão.
Devemos aproveitar a onda que vem do Planalto Central sobre o voto secreto
para tomar essa atitude.

De acordo com um jornal de ontem, a Câmara de São Paulo abriu a
votação. Ali, não haverá mais voto secreto. Por que o voto aberto oferece
vantagens? Primeiro, porque o eleitorado de todas as regiões saberá como o
seu Deputado se comporta nesta Assembléia. Esse negócio de caixa - preta
tem que acabar no Brasil. O Poder Legislativo é uma caixa - preta, assim
como o Executivo e o Judiciário. Ora, nós, agentes públicos, somos
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empregados do povo. Não podemos fazer nada escondido. O povo é
quem paga nossos salários. Temos que ter a consciência de que a justiça, o
Governo do Estado, Prefeitos, Deputados, Senadores, Vereadores, todos
somos empregados do povo e não podemos permanecer dentro dessa caixa
- preta. O povo não sabe o que acontece aqui nas áreas administrativa ou
financeira. O voto precisa ser aberto e democratizado.

E estou dizendo isso em relação aos três Poderes, principalmente ao
Judiciário. Não é possível que a justiça continue fechada, introvertida, como•
está até hoje. Os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo existem para
servir. Além da função especifica de fazer leis, temos o dever de fiscalizar o
seu cumprimento. Então, quero dizer que o voto da Bancada do PMDB foi
pela derrubada do veto. Houve um acordo de Lideranças, e vieram nos
avisar, um por um, que deveríamos votar pela derrubada do veto. Por tudo
isso, acredito que só vamos conseguir corrigir isso quando a votação for
aberta. Alguém falou sobre o voto nominal. Estou perfeitamente de acordo.
Devemos votar nominalmente: assim, assim, assado. O povo precisa ficar
sabendo.

O Deputado João Pinto Ribeiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
inicialmente, gostaria de dizer que recebi a orientação do Líder do Governo,
Deputado Antônio Andrade, para que a Bancada do PTB votasse pela
rejeição do veto. Posso afirmar que nossa bancada votou assim,
unanimemente.

Gostaria, também, de aproveitar este instante para me aliar àqueles que se
manifestaram contra o voto secreto. O momento é oportuno para sugerir que
acabemos com essa forma de votação. Tudo é muito melhor quando é feito
às claras, quando se conversa abertamente. Voto secreto dá oportunidade à
traição, e isso não é bom. Espera-se que a Casa, neste momento, tente,
através de projeto de resolução, alterar a forma de votação neste parlamento.

Temos de nos conscientizar dos problemas de segurança pelos quais
passam o mundo, o Brasil e, evidentemente, Minas Gerais. Tudo aquilo que
puder ser feito para facilitar o aparelho de segurança pública - Polícia Militar e
Policia Civil - deve ser buscado com vontade. A população passa por
momentos difíceis no que diz respeito à segurança.

Faço, neste instante, apelo a meus companheiros para que examinem com
carinho o assunto. Sou policial civil e já senti na carne os problemas da
categoria. Tudo o que for apresentado para facilitar a vida desses
profissionais, temos de votar com a consciência tranqüila, pois significará
beneficio para a população.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoal da
galeria, telespectadores da TV Assembléia, também eu quero declarar meu
voto. Votei pela derrubada do veto porque isso estava decidido, porque ouvi
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minha consciência e porque sou fiel à justiça.

Estamos nesta Casa para fazer justiça à população e estaríamos fugindo a
esse dever se cerceássemos o direito dos policiais civis e militares.

Solicito ao Líder do Governo e aos Líderes dos demais partidos que se
unam para encontrar a melhor forma de corrigir a injustiça que se cometeu
nesta manhã. Que, tão logo quanto possível, voltemos com maior número de
Deputados ao Plenário, para renovar a votação. Tenho certeza de que foram
poucos os que erraram e colocaram a Casa nesta situação.

Quanto ao Governador, se cometeu um lapso, pensando na Lei de
Responsabilidade Fiscal, avaliou-o, mais tarde, e liberou o Líder do Governo
para negociação. Queria se recompor. Foi uma manifestação de grandeza.
Até porque, no inicio de meu mandato, entregou-me um projeto para
melhorar os salários da policia, que estavam extremamente defasados.

O Governador, Comandante Maior da PMMG, deseja o bem da corporação
e não queria que tivesse acontecido o que aconteceu aqui hoje. Tanto é que
o acordo foi feito. O Líder do Governo pediu que se votasse pela derrubada
do veto, mas, infelizmente, devido à atitude de a poucos, a injustiça parece
ter sido cometida nesta Casa. Parece apenas, porque não vai prevalecer,
graças à maturidade dos seus membros e à sugestão já apresentada por
alguns Lideres. Estaremos, certamente, recompondo a justiça em relação
aos militares e civis que trabalham na defesa e na segurança do nosso povo.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores, hoje, quem saiu perdendo fomos nós todos, a sociedade de
Minas Gerais. O bem mais precioso de um pai de família é sua família. Adoro
minha esposa e minhas três filhas. Não corro os riscos que os policiais civis e
militares correm, mas tenho de viajar muito, percorro, às vezes, 2.000km no
final de semana, visitando nossas bases. Já fiz seguro de vida, com medo de
que, acontecendo alguma coisa comigo, minha família não tenha como se
manter.

Pensando na melhor Policia Militar do Brasil e nos nossos companheiros
policiais civis, que fazem a policia judiciária, que, com o salário que recebem,
não podem fazer seguro de vida, cabe a nós, representantes do povo de
Minas Gerais, dessa sociedade abismada com tanta violência, que se sente
mais segura com a simples presença de nossas policias, ouvir o que
disseram os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Antônio Andrade e tentar
encontrar uma fórmula de corrigir essa falha que aconteceu hoje, aqui.

Gostaríamos de deixar um recado para nosso Líder, Deputado Antônio
Andrade. Além desse seguro, principalmente para as cidades onde o índice
de violência é um pouco maior, é necessário pensarmos em uma forma de
garantir um pouco mais de segurança às famílias desses homens que
garantem nossa segurança. E preciso que as Prefeituras, num trabalho mais
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intenso, doem um terreno e que o Gõverno do Estado participe também
com alguma verba. Que a Secretaria de Habitação financie, com juros
subsidiados, a construção de conjuntos habitacionais para a Policia Militar e
para a Policia Civil, onde, quando alguns estiverem de serviço, outros estarão
velando por suas famílias

Estamos chorando sobre o leite derramado. Pedimos a este parlamento, a
esta Mesa que escolhemos para dirigir a Assembléia, que utilize uma das
fórmulas, ou a citada pelo Adelmo Carneiro Leão ou a do Antônio Andrade,
para que esse projeto venha de forma diferente, para que não atropelemos o
processo jurídico. Mas que possamos dar o mínimo a esses que garantem
sempre o máximo para nós, a sociedade mineira.

Votamos pela derrubada do veto e apoiamos projetos que melhorem a
questão da Policia Militar, como um que já foi votado aqui, que permitiu a
diferenciação para que o Governador desse aumento. Concordamos que a
Policia Civil receba mais rapidamente o aumento, para que os Detetives,
Escrivães, Peritos e Delegados tenham um salário mais digno. Sabemos das
dificuldades do Governo, mas sabemos também das dificuldades desses
homens que defendem nossas vidas. Obrigado.

O Deputado Pedro Pinduca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, era a favor do
voto secreto, mas, depois do que aconteceu aqui hoje, sou contra. Já tinha
um acordo, e um projeto muito importante não podia ser rejeitado.

Quero dar parabéns ao Sargento Rodrigues, pelo empenho para que esse
projeto fosse aprovado. Houve uma falha, e essa falha não tem conserto.
Com 34 votos a favor e 8 contra, ficou valendo o veto do Governador. E
quem perdeu não foram só os policiais. Perdeu todo o povo de Minas Gerais.
Muito obrigado.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei breve, mas
gostaria de deixar rapidamente minha impressão. Evidentemente, a posição
individual tem de ser respeitada. O Plenário é soberano, e vale a decisão de
Plenário

Fica aqui uma recomendação para os Deputados: nesse caso, em que há
acordo de Lideranças, procurem discutir a matéria e colocar a sua posição
para o seu Líder. Evidentemente, isso faltou. Mas temos de respeitar essa
posição individual.

Em nome do PFL, quero dizer que apoiamos a sugestão para a montagem
de um novo projeto, em regime de urgência. Isso pode ser rapidamente
solucionado, aprovando toda essa demanda do projeto, vetado aqui hoje,
para que os policiais militares e civis possam, realmente, ter essa garantia,
que é justa e merecida.

Hoje, à tarde, temos a reunião ordinária, portanto, poderemos ter quórum.
Quem sabe com um apelo do Presidente, do Líder do Governo, possamos
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avançar no processo de votação na parte da tarde? Terça-feira da
semana que vem, Sr. Presidente, é feriado, e isso interrompe os trabalhos
desta Casa. Fica, então, o meu apelo para que a Presidência peça aos
Deputados que compareçam ao Plenário, à tarde, para que pelo menos o
acordo de votação dos três vetos, proposto pela Liderança, seja cumprido.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Na sua declaração de
voto, o Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, esclareceu que temos
dois caminhos, amparados regimentalmente, para que possamos buscar uma
solução, um equacionamento, para a votação dessa matéria Não temos
dúvida de que, havendo o interesse de todas as bancadas e dos
parlamentares, por meio de suas Lideranças - de maneira manifesta -,
poderemos, na parte da tarde, reexaminar essa questão e dar
prosseguimento à votação, se assim este Plenário, soberanamente, desejar.

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, lamentamos a manutenção
desse veto. Sabemos do grande risco que correm os nossos policiais para
proteger a nossa população. Mas o Regimento Interno desta Casa aceita o
novo projeto. Tenho certeza de que os nossos colegas entrarão com o novo
projeto e de que vamos derrubar esse veto. Não tenho dúvida de que todos
os nossos pares desta Casa estão de acordo com os nossos policiais. Muito
obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, ouvi atentamente todos
os pronunciamentos. Talvez o meu seja o último desta manhã histórica para
a Assembléia Legislativa.

Não é de hoje que esta Casa, que este parlamento, tem dado exemplos de
postura correta, de dignidade, por parte daqueles que representam o povo
mineiro. Mas o que vimos hoje, sem dúvida alguma, foi surpresa para todos,
particularmente para as Policias Militare Civil.

Neste momento, Sr. Presidente, o que precisamos questionar é com base
no Regimento desta Casa. Nada adianta, nada adiantará denominar culpadas
se alguém não orientou, se o Governador errou. Temos de fazer uma
reflexão a respeito de cada um.

De todos os pronunciamentos feitos aqui, que ouvi com toda atenção,
quero elogiar, particularmente, a postura do Líder do Governo; quero
ressaltar publicamente a postura, o comportamento, a ética e a vontade de
fazer com que seja restabelecido pelo que tem de mais importante: sua
soberania. Nosso Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, a quem
quero render as minhas homenagens, fez uma colocação perfeita: ele mesmo
retoma, como Líder do Governo, essa negociação, para que, nesse assunto,
não paire dúvida alguma quanto à intenção do Governo em restabelecer a
tranqüilidade.
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Mas devo dizer mais: não podemôs ferir, em nenhum momento, o que

construímos e o que é mais sagrado nesta Casa, que é o nosso Regimento;
muito menos, rasgá-lo. E, neste momento tão difícil, quando o Pais atravessa
dias da pior crise nacional, não podemos comparar este Plenário com o
Congresso Nacional. Não estamos preocupados com a questão do voto
secreto; não estamos preocupados em modificá-lo. O que precisamos é
buscar uma solução autêntica, rápida e eficaz, buscando, acima de tudo,
respeitar o nosso Regimento. Meu sentimento, que é o mesmo do nosso
Líder do Governo, é que devemos buscar o mecanismo legal, regimental e
constitucional, por meio de emendas, para restabelecer essa proposição que
votamos nesta manhã.

Então, Presidente, quero deixar a nossa preocupação, em respeito ao
trabalho dos policiais, por tudo o que têm feito pela tranqüilidade e pela paz
da família mineira. Este é um momento de muita reflexão, e acredito que esta
Casa, pelos exemplos que tem dado ao Estado e ao País, pelos exemplos
aqui dados pelos parlamentares, corretos, leais e dignos, sem dúvida, aliados
com o pensamento de nosso grande Líder, Deputado Antônio Andrade, e
compartilhando o mesmo sentimento com todos os membros deste
parlamento, haverá de, com denodo e dignidade, resgatar essa situação.

Quero testemunhar, mais uma vez, entre todos os depoimentos que
ouvimos, a firmeza de caráter e a tranqüilidade que o Líder do Governo tem
trazido a esta Casa, como grande intermediário, como grande mensageiro da
tranqüilidade e, acima de tudo, como grande pacificador. São essas as
nossas considerações. Temos certeza de que iremos resgatar a nossa
tranqüilidade, para o bem da família militar.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, este Plenário ficou
assustado com a votação, porque havia o compromisso da derrubada do
veto. Mas, como dizia há pouco para o Deputado Ivair Nogueira, acho que
tudo isso começou na eleição da Mesa desta Casa, quando vários e vários
tinham compromissos uns com os outros, mas não os cumpriram. Alguns, por
exemplo, tinham compromisso com o Rêmolo Aloise, mas votaram em V.
Exa; tinham compromisso comigo, mas votaram no Álvaro Antônio. Então, o
que estão achando? Aqui, Presidente, tivemos oito votos contrários. Todos
falam muito que aqui se conta a moral, que isso, que aquilo. Ora, hoje o
Deputado não age como agia no ano passado e no anterior; no mandato
passado, ele tinha palavra: vamos derrubar, vamos derrubar; vamos manter,
vamos manter. O que está acontecendo hoje, Presidente, é a falta de
credibilidade entre os Deputados. Não temos mais como conversar. Podem
dizer que 34 Deputados tiveram palavra. Mas todos tinham de ter palavra. E
os que estão aqui, Presidente? Ficam lamentando que é um absurdo, que
tinham compromisso com o Deputado Sargento Rodrigues, ficam falando
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sobre quem perdeu e quem ganhou.

Outra coisa que ouvi no Plenário: a base do Governo traiu; a Oposição não
traiu. Quem sabe o que se passou dentro de cada Deputado? Quem sabe o
que se passou dentro de cada Deputado da Oposição, que pode, para
desarticular a base de Governo, votar assim ou assado?

Como podem saber do meu voto, do voto dos Deputados Márcio Kangussu
e Paulo Piau? Quem sabe não fizeram isso de maldade para desarticular o
Líder e a palavra do Líder do Governo? O erro foi colocar o projeto em
votação com baixo número de Deputados em Plenário. O erro foi esse.
Comentei com o Deputado Agostinho Patrús: o número de Deputados está
baixo. Mas há compromissos.

Quem sabe a Oposição votou para desarticular o Deputado Antônio
Andrade? Foram feitas várias criticas em relação a ele. O tempo todo ele
dizia: "Vamos derrubar o veto". Mas o veto foi mantido. Quem está rindo é o
Sr. Hargreaves, que está assistindo a tudo. Quem está rindo é o Governador,
que conseguiu manter mais um veto nesta Casa. Isso mostra que a base de
Governo está coerente. Mas ele tem de começar a fazer a parte dele.

Para desarticular a base de Governo, Sr. Presidente, com certeza,
podemos falar. Foi dito que a base de Governo não cumpriu o acordo. Quem
não cumpriu foram alguns Deputados que não têm palavra. E preferível dizer
que não vota ou vota. Homem tem de ter palavra. Não adianta fazer uma
coisa e falar outra. O Cafunga dizia: "O errado é que é o certo". Em algumas
instituições clandestinas, homem tem palavra.

Mas há solução para isso. Como o Arruda, em Brasilia, tem uma listinha e
será cassado mesmo, é só ele pedir uma listinha com a votação desse
painel. Quem sabe ele consegue? Ai vamos saber quem é quem. Muito
obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

número regimenttal para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 151 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21512001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho e Hely
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reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Marcelo Gonçalves; aprovação - Votação, em turno único, do
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Veto Total à Proposição de Lei n° 14.691; rejeição - Votação, em turno
único, do Veto Total â Proposição de Lei n° 14.604; rejeição - Votação, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.681; manutenção -
Suspensão e reabertura da reunião - Existência de quórum para discussão -
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 14.661; encerramento da discussão - Questão de ordem -
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 - Alencar da Silveira
Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canédo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana
- Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - ivair Nogueira
- João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen
- Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 3 minutos,

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência,
tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para verificação de
quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüinio) - Responderam à chamada 44

Deputados. Há quórum para a votação da matéria constante na pauta.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho)- A Presidência vai
suspender a reunião 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 (Deputado Antônio Júlio) - Estão reabertos os nossos

trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcelo
Gonçalves, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que
os vetos às Proposições de Lei n°s 14.604 e 14.681 sejam apreciados nesta
ordem, após o veto à Proposição de Lei n° 14.691. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.691, que
institui o parcelamento de multas em atraso decorrentes de infração de
trânsito no Estado. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de
conformidade com o art. 255, dc o art. 261, X, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejam manter o veto deverão registrar "sim", e os que
desejam rejeitá-lo deverão registrar "não". Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alvaro Antônio - Amilcar Marfins - Bená Guedes - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely
Tarqüinio - Ivo José - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -. Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Sávio
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Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 41

Deputados; houve um voto 'em branco". Está, portanto, rejeitado, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.691. A promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n o 14.604, que
dispõe sobre procedimentos especiais para prevenção e detecção dos casos
de Lesão por Esforço Repetitivo - LER. A Comissão Especial perdeu o prazo
para emitir parecer. O relator designado em Plenário, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, opinou pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c
o art. 261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejam manter o
veto deverão registrar "sim", e os que desejam rejeitá-lo deverão registrar
"não". Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Júlio -
Bené . Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - Ivo José - João Leite - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kernil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley
Ávila.

O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "não" 45 Deputados;
houve 1 voto "em branco". Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto
Total à Proposição de Lei n° 14.604. À promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.681, que
acrescenta dispositivo ao art. 21 da Lei n° 11.539, de 2217194, que dispõe
sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina
pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejam manter o veto deverão
registrar "sim", e os que desejam rejeitá-lo deverão registrar "não". Em
votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alvaro Antônio - Arnbrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Júlio -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canédo - Daimo



230
Ribeira Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Gil Pereira - 1-lely Tarqüínio - lvo José - João Leite - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paula Piau - Pedro
Pinduca - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderiey
Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados; votaram "não" 15
Deputados; houve 1 voto "em branca". Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.681. Oficie-se ao Governador
do Estado.

Suspensão da Reunião
O Sr Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2 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 nossos trabalhas. A Presidência

verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas o há para a
discussão da matéria constante na pauta.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei n° 14.661, que dispõe sobre a estruturação e a organização do
sistema de referência hospitalar. A Comissão Especial perdeu o prazo para
emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado José Henrique
opinou pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, convido toda a Assembléia para

estar, nesta e na próxima semana, em Uberaba, na exposição agropecuária.
Obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

número regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião
desconvocando a reunião extraordinária de amanhã, dia 3, às 9 horas, e
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, às 14 horas,
com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

52/2001
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Às dez horas do dia três de abril de dois mil e um, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Ermano Batista, Agostinho Silveira e Doutor
Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, a designar o relator e a programar os trabalhos. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
solicita ao Deputado Doutor Viana que atue como escrutinador. Apurados os
votos, são eleitos. respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Deputados Ermano Batista e Doutor Viana. O Presidente dá posse ao Vice-
Presidente, e este, por sua vez, dá posse ao Presidente, que designa como
relator da matéria o Deputado Durval Ângelo. 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, 20 de maio de 2001.
Ermano Batista, Presidente - Durval Angelo - Cabo Morais - Doutor Viana.

ATA DA 55a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de abril de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Braga, Marco
Régis, Carlos Pimenta e Elaine Matozinhos, 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 subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente procede à leitura da correspondência. A seguir, a Presidência
passa à discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente passa a palavra ao
Deputado Carlos Pimenta, relator do Projeto de Lei n° 1.26412000, no V
turno, que procede à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria com a Emenda n° 1. Submetido à discussão e votação,
é este parecer aprovado. A seguir, o Presidente submete à discussão e
votação o parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°1.179/2000,o qual é
aprovado. Ato continuo, a Presidência passa à discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência defere o requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em
que solicita seja baixado em diligência ao Deputado Miguel Martini
requerimento de sua autoria, para que este preste esclarecimentos sobre o
pedido. Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e votação de
proposições da Comissão. 0 Deputado Marco Régis passa a direção dos
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trabalhos ao Deputado José Braga, para que ele possa apresentar dois
requerimentos de sua autoria. No primeiro, solicita seja convidada a Sra.
Maria Elizabeth Rios de Resende, Presidente do Colégio Nacional de
Educação Sanitária e Comunicação - CONESCO -, para expor, nesta
Comissão, o resultado do XIII Encontro Nacional de Educação Sanitária e
Comunicação; no segundo, solicita seja enviado oficio ao Secretário de
Estado da Saúde, solicitando providências cabíveis para que seja viabilizado
tratamento dos portadores do vírus HIV que cumprem pena privativa de
liberdade na Penitenciária Nélson Hungria e que tal medida seja estendida
aos demais estabelecimentos prisionais do Estado. Solicita, ainda, seja
encaminhada, com o oficio, cópia de correspondência enviada a esta Casa
pelo Dr. Derneval da Silva Vidal, Juiz de Direito da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Contagem. Submetido à votação, cada um por sua
vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2001.
Marco Régis, Presidente - José Braga - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro

Leão.
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO FUNDEF

Às dez horas e quinze minutos do dia cinco de abril de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo,
Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Milton, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. A seguir, acusa o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios do Sr. Odir Adrioni, Prefeito Municipal de Carmo da Mata, em que
apresenta irregularidades da gestão anterior; do Vereador Agnaldo G. Alves,
Presidente da Câmara Municipal de Água Boa, em que solicita os
comprovantes da receita dos benefícios do FUNDEF; do Vereador Paulo
César da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Cambuquira, em que
apresenta denúncia sobre a utilização do veículo do município; do Vereador
José Celso Jardim, de Coronel Murta, em que apresenta denúncias do
município; da Sra. Maria das Dores Vilela Pimenta, Secretária Municipal de
Educação de Alpinópolis, em que solicita informações sobre a aplicação do
FUNDEF; da Sra. Dalma Barbosa Faria, Secretária Municipal de Educação
de Boa Esperança, em que solicita informações sobre a aplicação do
FUNDEF no município; do Sr. Ulisses Cidade Semeghini, Presidente do
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Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF no âmbito
da União; do Vereador José de Sousa Nelci, Presidente da Câmara Municipal
de São João do Paraíso, em que apresenta denúncias sobre prestação de
contas; do Sr. William Robson Marques, Prefeito Municipal de Antônio Dias,
em que informa sobre a ação civil pública impetrada contra a administração
anterior pela não-prestação de contas do FUNDEF; do Sr. Dirceu Pereira de
Araújo, Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves, agradecendo atenção da
Comissão; do Vereador Carlos Alberto da Cunha, de Santo Antônio do
Aventureiro, em que apresenta denúncias; e do Sr. José Antônio Delgado,
Prefeito Municipal de Oratórios, em que apresenta explicações sobre a
matéria publicada no jornal « Estado de Minas", de 281112000. O Presidente
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão.
Em seguida, passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia e são votados e
aprovados dois requerimentos. O Deputado Cristiano Canêdo passa a
Presidência ao Deputado Antônio Carlos Andrada para apresentar
requerimentos em que solicita á Secretaria Municipal de Educação de
Laranjal a relação de alunos de outros municípios, matriculados no ensino
médio em Laranjal, transportados em veículo mantido com recursos do
FUNDEF, bem como a informação sobre o domicilio eleitoral desses alunos;
e à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Laranjal, o encaminhamento a esta
CPI dos balanços dos últimos trimestres, de aplicação dos recursos do
FUNDEF, com a discriminação das despesas. 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, 26 de abril de 2001.
Cristiano Canêdo, Presidente - Márcio Cunha - João Batista de Oliveira -

Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às quinze horas do dia dezoito de abril de dois mil e um, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Maria Olivia, Pastor George e Eduardo
Brandão (substituindo este ao Deputado Márcio Cunha, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pastor George,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta. Esgotada a ?
Parte, a Presidência passa à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
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Plenário, O Deputado Pastor George, relator no 1 0 turno do Projeto de Lei
no 49312000, do Deputado Chico Rafael, emite parecer pela aprovação da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
Prosseguindo, a Presidência passa á discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n° 2.10912001, do Deputado Chico Rafael. A Presidência
passa à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, são aprovados
requerimentos do Deputado Fábio Avelar, em que solicita a realização de
reunião com a participação dos Presidentes das Comissões de Turismo de
todas as Assembléias do Pais, para troca de informações relativas às
políticas de desenvolvimento de turismo; e do Deputado Eduardo Brandão,
em que solicita a realização de audiência pública com a finalidade de se
discutir o Projeta de Lei n° 4376-B, que tramita na Câmara dos Deputados,
que modifica a legislação vigente sobre o instituto de falências e concordatas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2001.
Maria Olivia, Presidente - Eduardo Brandão - Fábio Avelar.
ATA DA 453 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dezenove de abril de dois mil e um, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Ivair Nogueira, Anderson
Adauto, Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério Correia,
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 Ivair Nogueira, 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 ouvir o Sr. José Pedro
Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG, para obter esclarecimentos
sobre financiamentos concedidos por esse Banco considerados de alto risco.
Ato contínuo, comunica que recebeu oficio do Deputado Geraldo Rezende,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e que o Sr. José Pedro
Rodrigues de Oliveira justificou sua ausência da reunião em virtude de
compromissos assumidos anteriormente. O Presidente informa, ainda, o
recebimento das seguintes proposições, bem como os relatores a que foram
distribuídas: Projetos de Lei n°5 1.26312000 (Deputado Ivair Nogueira);
1.21012000 (Deputado Dilzon Meio); 1.36012001 (Deputado Rogério Correia);
1.31912000 (Deputado Anderson Adauto) e 1.36412001 (Deputado Luiz
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Fernando Faria) e Projetos de Resolução n°s 1.46512001 (Deputada
Mauro Lobo) e 1.46612001 (Deputado Ivair Nogueira). Passa-se à 1 1 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A seguir, são aprovados em
1 0 turno, cada um por sua vez, após discussão e votação, os pareceres aos
Projetos de Lei n°s 1.16412000 (relator: Deputado Eduardo Brandão), que
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial; 1.25012000 (relator: Deputado Ivair
Nogueira, em virtude de redistribuição), que conclui pela aprovação do
projeto com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça;
252199 (relator: Deputado Rogério Correia), que conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1; 1.12412000 (relator: Deputado Ivair
Nogueira), convertido em diligência por determinação do Presidente da
Comissão; 1.15912000 (relator Deputado Dilzon Meio), que conclui pela
rejeição da matéria; 1.16312000 (relator: Deputado Rogério Correia), que
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2, da
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e pela
prejudicial idade do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1; 1.27912000, (relator
Deputado Rêmolo Aloise), que conclui pela aprovação da matéria na forma
proposta. Passa-se então, à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposiçoes que dispensam a apreciação do
Plenário. A Comissão decide retirar de tramitação o Requerimento no
2.11412001, de sua autoria, tendo em vista a perda de seu objeto. Passa-se,
então, á 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. São aprovados, cada um por sua vez, após
discussão e votação, requerimentos do Deputado Miguel Martini, em que
solicita seja o nome do Sr. Bernardo Wagner da Gama incluído na lista das
autoridades a serem ouvidas na audiência pública sobre o convênio firmado
entre o Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça do Estado; e do Deputado
Rogério Correia, em que solicita sejam as pessoas que menciona convidadas
a participar de reunião da Comissão para prestar esclarecimentos técnicos
sobre o acordo firmado entre a Fazenda Pública e a Companhia Vale do Rio
Doce. 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, 26 de abril de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira - Anderson Adauto - Luiz Fernando

Faria - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - João Pinto Ribeiro.
ATA DA 64a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
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Às dez horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo
Rezende, Agostinho Silveira, Dilzon Meio, Márcio Kangussu, Sávio Souza
Cruz e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, decfrx2 'herta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Agostinho Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores a seguir citados: Projetos de Lei n° 1.486 e 1.49412001 - Deputado
Agostinho Silveira; 1.487 e 1.49512001 - Deputado Márcio Kangussu; 1.490,
1.491 e 1.49312001 - Deputado Dilzon Meio; 1.48912001 - Deputado Sávio
Souza Cruz; e 1.48812001 - Deputado Ermano Batista. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n os 1.37512001 na
forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.30612001
na forma do Substitutivo n° 1, 1.40512001 com a Emenda n° 1, 1.42112001
com as Emendas n os 1 a 3 e 1.42912001 (relator: Deputado Agostinho
Silveira); 1.423 e 1.43312001 (com votos contrários do Deputado Sávio Souza
Cruz) e 1.45012001 (relator: Deputado Erniano Batista); 1.48512001 (relator
Deputado Márcio Kangussu); e o parecer que conclui pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei
n° 1.46312001 (relator: Deputado Ermano Batista). O Deputado Sebastião
Costa retira-se do recinto, registrando-se a presença do Deputado Eduardo
Hermeto. É rejeitado o parecer do relator, Deputado Márcio Kangussu, pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei n°
1.28812001, e, nos termos regimentais, a Presidência designa o Deputado
Ermano Batista como novo relator da matéria. Os Projetos de Lei
Complementar nos 34 e 3712001 e os Projetos de Lei n os 1.454 e 1.47812001,
que receberam pareceres dos relatores por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, o penúltimo com as Emendas n os de 1 a 4 e o
último na forma do Substitutivo n° 1, têm sua discussão adiada em virtude de
pedidos de vista aos pareceres deferidos ;a Pri':5idência. O Projeto de Lei
Complementar n° 3512001 e o Projeto de Lei 1.36812001 deixam de ser
apreciados, o primeiro, em virtude de solicitação de prazo pelo relator, e o
segundo, atendendo-se a requerimento para sua retirada de pauta aprovado
pela Comissão. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
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Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados
os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 99412000 com a Emenda no 1,
1.02912000, 1.391, 1.403, 1 471 e 1.47412001 (relator: Deputado Dilzon
Meio); 1.22712000 (relator: Deputado Ermano Batista); 133212000 e
1.44012001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz); 1.445 e 1.46712001
(relator Deputado Agostinho Silveira); e o parecer que conclui pela
ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.45512001 (relator: Deputado Sávio Souza
Cruz). Nos termos regimentais, a Presidência determina o envio do Projeto
de Lei n° 1.46312001 ao Plenário e do Projeto de Lei n o 1.45512001 á
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para inclusão dos
pareceres em ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária de amanhã, dia 25, às 9 horas, com a finalidade
de debater, em audiência pública, a criação do Instituto de Desenvolvimento
do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE -, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira - Ermano Batista - Márcio

Kangussu.
ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

MULTAS
Às quinze horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, Ambrósio
Pinto e Sargento Rodrigues, membros da Supracitada Comissão. 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 é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão e a ouvir o Sr. José Carlos Dutra, representante do
Consórcio Rodovida. Em seguida, tem início a fase de apreciação de
proposições da Comissão, quando são aprovados requerimentos dos
Deputados Alberto Bejani, em que solicita seja ouvido durante a reunião, o
advogado Sebastião Alexandre Ramos; Sargento Rodrigues (2), em que
solicita seja pedida ao Diretor-Geral do DNER cópia do edital que deu origem
ao contrato entre esse órgão e o Consórcio Rodovida e seja ouvido, durante
a reunião, o Sr. Ailton Batista, Presidente da JARI do DNER. Ato contínuo,
passa-se à fase de debates, quando a palavra é concedida aos
parlamentares e convidados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Sargento Rodrigues - Ambrósio Pinto.

ATA DA 56a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de abril de dois mil
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio
Avelar, Maria José Haueisen e Miguel Martini, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Milton,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a ouvir, em audiência pública, o Secretário
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Dr. Paulino
Cícero de Vasconcelos, que exporá o plano de ação da Secretaria para o
biênio 200112002. Em seguida, convida a tomar assento à mesa o Dr. Paulino
Cícero de Vasconcelos e os Srs. lvon Borges Martins, Presidente da FEAM;
Willer Hudson Pós, Diretor-Geral do IGAM; e José Luciano Pereira, Diretor-
Geral do IEF. Registra-se a presença de Prefeitos, Vereadores e Secretários
de Meio Ambiente de vários municípios do Estado. O Presidente passa a
palavra aos convidados para as considerações iniciais e, após, são abertos
os debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2001.
José Milton, Presidente - Fábio Avelar - Maria José Haueisen - Miguel

Martini.

Às DA 
5 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇÕES

As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de abril de
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Miguel Martini, António Andrade e Bené Guedes, 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 António Andrade, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, a Presidência dá ciência da correspondência
recebida e publicada no "Diário do Legislativo" dos dias 15 e 21/1212000; 5 e
201112001, bem como dos ofícios enviados pelos Srs. José Augusto Trópia
Reis, Secretário de Estado da Fazenda, e José Rafael Guerra Pinto Coelho,
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Deputado Federal, por meio das quais encaminham documentação
requerida pela CPI. Após, esclarece que os referidos documentos serão
anexados aos autos da CPI, ficando à disposição dos membros para
consulta. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o relatório
final dos trabalhos realizados pela CPI. O Presidente passa a palavra ao
relator, Deputado Antônio Andrade, para que proceda à leitura do seu
relatório. Logo após, esse parlamentar solicita seja distribuído avulso do
relatório aos membros da CPI, para que estudem a matéria. O Presidente
defere o pedido e determina à assessoria que tome as devidas providências.
A seguir, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia
261412001, quinta-feira, às 16 horas, com a finalidade de se discutir e votar o
relatório final desta Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Miguel Martini - Antônio Andrade - Bené

Guedes.
ATA DA 43 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

MULTAS
Às quinze horas do dia três de maio 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 Sargento Rodrigues, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. Em seguida, a Presidência passa a
palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, que procede à leitura de seu
relatório. Submetido a discussão e votação, é aprovado o relatório final dos
trabalhos da Comissão. Ato contínuo, a Presidência suspende os trabalhos
da Comissão para que seja lavrada a ata da reunião. Reabertos os trabalhos
e em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, a
Presidência 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, 3 de maio de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Ambrósio Pinto - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.457/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

O projeto de lei em tela é da Deputada Maria José Haueisen e tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cristã de Apoio aos
Detentos e suas Famílias de Teófilo Otôni - ACADEFATO -, com sede nesse
município.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente o projeto
e o considerou jurídico, constitucional e legal.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este
órgão colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A ACADEFATO possui como meta primordial promover a integração dos

detentos e suas respectivas famílias no âmbito social, ministrando-lhes
educação cívica e religiosa e ajudando-os materialmente. Para tanto, presta
assistência permanente às famílias dos detentos, fornecendo-lhes provisões,
agasalhos, utensílios domésticos, mobiliários e outros itens de que
necessitam.

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

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

1.45712001 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.465/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o
projeto de resolução em epígrafe tem como objetivo aprovar as contas do
Governador do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 1998.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 51412001, foi aberto, na Comissão, o
prazo regimental de dez dias para apresentação de emendas. Nesse período,
foram recebidos um substitutivo e uma emenda.

Vêm, agora, o projeto e as emendas a esta Comissão para receber
parecer, em conformidade com o art. 218, § 2 0 , do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise tem como objetivo aprovar as contas do

Governador do Estado relativas ao exercício de 1998. Ele representa a
conclusão da análise desta Comissão por ocasião da apreciação da
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Mensagem n° 19199, do Governador do Estado, e do parecer do Tribunal
de Contas, que opinou favoravelrnente à aprovação das contas com as
recomendações e ressalvas anotadas.

Para uma despesa autorizada de R$20.800.000.000,00, incluindo
suplementações, houve uma execução de R$18.500.000.000,00, valor 21%
superior ao previsto. Cabe salientar que os créditos suplementares
obedeceram ao limite fixado na lei orçamentária.

A arrecadação da receita atingiu o valor de R$17.800.000.000,00, 17,40%
superior ao estimado na lei orçamentária. Na análise da execução
orçamentária da receita, destacam-se as operações de crédito, com
R$5.940.000.000,00, sendo que, destes, R$4.640.000.000,00 foram
destinados ao saneamento do sistema financeiro estadual. Em segundo
lugar, destaca-se a receita tributária do ICMS, com R$5.450000000,00,
apresentando uma queda de desempenho média de 4,34% nos dois últimos
exercícios.

Evidenciando a grave crise financeira atravessada pelo Estado, a
administração pública não gerou superávit primário com receita corrente
ordinária suficiente para atender ao serviço da dívida, conforme determinação
legal. Dessa forma, o resultado primário com recursos ordinários foi de
R$248.800.000,00, enquanto os encargos da dívida somaram
R$2310.000.000,00. 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.

O programa de ajuste fiscal, implementado pelo Estado com o apoio da
União, além de refinanciar as dividas mobiliária e contratada interna e de
permitir a redução do seu estoque em 30%, conteve o processo desenfreado
de crescimento da divida, cuja rolagem, em prazo e taxa inadequados,
caminhava para um rápido processo de esgotamento. Entretanto,
considerando que a dívida começou efetivamente a ser paga pelo Sistema
Price, o fluxo financeiro do serviço da divida sofreu significativo aumento,
principalmente no curto prazo. O estoque da dívida - R$18.650.000.000,00 -
correspondeu, em dezembro de 1998, a 2,19 vezes a receita disponível em
valores correntes.

O Estado aplicou o montante equivalente a 50,13% da receita resultante de
impostos e de transferências federais livres e vinculadas ao FUNDEF na
manutenção e desenvolvimento do ensino e destinou 99,40% desse valor ao
ensino fundamental, percentuais superiores aos determinados na
Constituição Federal.

Da mesma forma, foi cumprido o disposto no parágrafo único do art.158 da
Constituição do Estado, uma vez que os recursos para os programas de
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saúde não foram inferiores àqueles destinados aos investimentos em
transporte e sistema viário.

No tocante ao fomento e amparo à pesquisa, o art. 212 da Carta mineira
dispõe que o Estado terá de repassará FAPEMIG, no mínimo, 1% da receita
corrente ordinária, em parcelas duodecimais, no mesmo exercício. Cabe
enfatizar que a FAPEMIG apresentou ao final do exercício um superávit
financeiro com recursos do Tesouro da ordem de R$33.200.000,00, o que
corresponde a 62% do valor a ser repassado à referida fundação. O superávit
financeiro é conseqüência de o Tesouro ter repassado o equivalente a 89%
dos recursos totais anuais nos últimos dias do exercício, tornando-os
disponíveis mediante suplementação a titulo de superávit de exercício
anterior. Tal fato já foi anotado como ressalva tanto no parecer prévio do
Tribunal de Contas quanto no parecer desta Comissão sobre a Mensagem n°
19/99.

Durante o prazo regimental de apresentação de emendas, foi apresentado
o Substitutivo n° 1, que propõe a rejeição das contas do Governador do
Estado e enumera as irregularidades apontadas, e a Emenda n° 1, que
propõe ressalva quanto ao repasse à FAPEMIG.

Com relação à retenção de recursos do FUNDEF, o Estado transferiu para
os municípios, em 1998, 465.834 matriculas da sua rede de ensino
fundamental, observando-se um acréscimo de 51% nas redes municipais. Em
virtude da municipalização, as prefeituras receberam R$161.900.000,00 por
meio de convênios celebrados com o Estado, sendo que os R$43.500.000,00
restantes, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, foram
contabilizados como Restos a Pagar. È importante ressaltar que, em uma
situação atípica e de transição, vários municípios estavam inadimplentes e
impedidos de receber recursos de convênios. Ademais, em virtude da
adjunção dos professores, o Estado era credor de algo em tomo de
R$50.000.000,00 com os municípios. Considerando-se ainda a não-
obrigatoriedade de os recursos financeiros do FUNDEF serem aplicados
dentro do próprio exercício e a exigência de registro contábil individualizado
da titularidade da conta, os municípios em momento algum terão perdas
financeiras com o não-repasse do saldo residual da cota-parte do FUNDEF e
dos títulos do Tesouro Nacional recebidos em decorrência do termo de
transação com a Rede Ferroviária Federal.

A manutenção dos recursos do FUNDEF no sistema de conta única não
fere o art. 30 da Lei Federal n°9.424, de 1996, que determina a utilização de
conta específica e vinculada ao fundo. De fato, a contabilização dos valores
em uma subconta, sob a gestão financeira do Tesouro Estadual, não impede
a movimentação dos recursos por parte da Secretaria da Educação, gestora
do fundo. Assim, a circunstância de o Estado manter provisoriamente esses
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recursos em unidade de tesouraria, principio preconizado pela Lei Federal
n° 4.320, de 1964, e regulamentado pelo Decreto n° 39.874, de 1998, não
afeta - nem pela natureza, nem pelo poder de exercer suas competências - a
autonomia das entidades integrantes do orçamento fiscal. Nesse sentido, o
registro contábil individualizado de cada subconta é que deve ser respeitado.
Quanto aos demais fundos estaduais, a legislação determina a sua inclusão
no sistema de conta única, sem dúvida, um instrumento de gestão financeira
eficiente em situações de dificuldade de caixa. Dessa forma, não há que se
falar em perdas aos fundos em virtude da não-aplicação financeira dos
recursos transferidos ao caixa único.

Identifica-se no Balanço Patrimonial da Administração Direta, no grupo do
passivo financeiro, a conta Fundo de Recursos a Utilizar - Unidade de
Tesouraria, com saldo de R$384.000.000,00, sendo, desse montante,
R$104.000.000,00 relativos ao FUNDEF. A afirmação constante, na pág. 488
do parecer do Tribunal de Contas, de que houve desvio de recursos do
FUNDEF, com base no saldo financeiro do caixa único de R$22.800.000,00,
não é correta. Com efeito, os recursos disponíveis do ativo financeiro
somavam R$233.600.000,00 em 31112198.

No tocante à publicação , trimestral do montante das despesas com
publicidade, o cumprimento do dispositivo constitucional é de
responsabilidade das respectivas unidades orçamentárias. Cabe salientar
que a prestação de contas do Governador, nos termos da Constituição da
República e do Estado, não tem significado técnico-jurídico de tomada de
contas. Assim, o julgamento dessas contas pelo Poder Legislativo não
isentará os demais ordenadores de despesa de eventuais responsabilidades
que venham a ser detectadas nos processos de apuração especifica.

Quanto ao processo de privatização do BEMGE e do CREDIREAL, é
importante analisá-lo no contexto mais amplo das alternativas para o
equacionamento do problema e da relação custo-beneficio para o Estado,
tendo em vista a composição do passivo do sistema financeiro mineiro.
Assim, eram três as opções possíveis: a capitalização, a liqüidação e o
saneamento seguido da privatização das instituições. A primeira alternativa
era inviável, em virtude da indisponibilidade de recursos orçamentários para a
capitalização dos Bancos, assim como para a integralização dos recursos na
conta gráfica do acordo de renegociação da divida. A liqüidação dos Bancos,
além da perenização das despesas com pessoal, a exemplo do ocorrido com
a MinasCaixa, causaria um enorme impacto na economia mineira, com
efeitos de difícil mensuração, como a cadeia de inadimplência que atingiria
milhares de depositantes. Por outro lado, os passivos do sistema financeiro
mineiro, de responsabilidade do Estado, que vinham desde 1960,
representavam R$2.600.000.000,00, ou seja, 59,7% do valor tomado junto à
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União. Tais débitos eram compostos pelos débitos previdenciários do
BEMGE e do CREDIREAL, pela não-integra zçào tio capital da Siderúrgica
Mendes Júnior, pelas dívidas da MinasCaixa jUrIo á reserva monetária e à
Caixa Econômica Federal, pelas contingências fiscais do BEMGE e pela
inadimpléncia do Instituto do tçúcar e do Álcool financiada pelo BDMG.
Dessa forma, o aporte efetivo íoram as capitalizações. de R$140.000000,00
no CREDIREAL e de R$510.000.00000 no BEMGE, cuja soma é inferior ao
ingresso bruto de recursos no Tesouro Estadual.

Ressaltamos que as irregularidades levantadas no parecer prévio
elaborado pelo Tribunal de Contas, bem como no parecer desta Comissão,
foram consideradas passíveis de correção e objeto de ressalvas e
recomendações a serem cumpridas pelo Poder Executivo.

Assim, concordamos com a decisão do Tribunal de Contas, que entende
que as falhas constatadas não comprometem a gestão financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, uma vez que não se
vislumbram indícios de malversação dos recursos públicos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto

de Resolução n° 1.46512001 na forma original e pela rejeição do Substitutivo
no 1 e da Emenda n°1 -

Sala das Comissões, 3 de maio de 2001.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rémolo Aloise - Dilzon Meio - Rogério

Correia (voto contrário).	 -
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.466/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o

projeto de resolução em epígrafe aprova as contas do Governador do Estado
referentes ao exercício de 1999.

Publicado o projeto no "Diário do Legislativo" de 51412001, foi aberto, na
Comissão, o prazo regimental de dez dias para apresentação de emendas.
Nesse período, foram recebidas duas emendas.

Vêm, agora, o projeto e as emendas a esta Comissão para receber
parecer, em conformidade com o art. 218, § 2 0, do Regimento Intemo.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise visa a aprovar as contas do Governador

do Estado relativas ao exercício de 1999. Ele é fruto da deliberação desta
Comissão, quando da apreciação da Mensagem n° 10912000, que enviou as
contas à Assembléia Legislativa, para apreciação, bem como do parecer do
Tribunal de Contas, que opinou favoravelmente à aprovação das contas com
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as recomendações e os alertas constantes nos votos dos Conselheiros.

A lei orçamentária anual estimou as receitas e fixou as despesas em
R$13.810.000.000,00 para o Orçamento Fiscal e em R$1.310.000.000,00
para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.
Cabe salientar que a execução orçamentária das empresas subvencionadas,
que integram o Orçamento Fiscal, bem como das controladas pelo Estado,
ainda carece de acompanhamento por parte do Poder Executivo. As
suplementações, as anulações e •os remanejamentos representaram um
incremento, nas dotações inicialmente previstas, da ordem de 4,4%,
apurando-se o equivalente a R$14.420.000.000,00, obedecendo-se aos
limites fixados na lei para a abertura de créditos suplementares.

A arrecadação da receita totalizou R$11.620.000.000,00, montante 15,86%
inferior à previsão orçamentária, sendo que as receitas correntes
representaram 93,71% das receitas arrecadadas. O ICMS, principal fonte de
recursos correntes, respondeu pelo ingresso de R$6.230.000.000,00,
equivalendo a 57% das receitas correntes e a 90% das receitas tributárias.

Com relação à execução orçamentária da despesa fiscal, no montante de
R$13.810.000.000,00, realizou-se, ao longo de 1999, o valor correspondente
a R$12.060.000,000,00, ou seja, 12,68% inferior ao valor inicialmente fixado.
Desse montante, 49,62% referem-se às despesas de pessoal, e 33,12% a
outras despesas correntes.

Conforme o disposto na LIDO, a administração pública estadual deveria
gerar superávit primário, com receita corrente ordinária suficiente para
atender ao serviço da dívida. Nesse sentido, o superávit primário com
recursos ordinários obtido em 1999 foi de R$567.400.000,00, insuficiente
para cobrir o serviço da dívida, que totalizou R$1.298.300.000,00.
Comparado com o exercício anterior, superavitário em R$248.800.000,00,
verifica-se uma melhora no resultado primário. Decore esse resultado, por
um lado, do crescimento nominal de 12,99% da receita corrente ordinária,
influenciada, em parte, pelo aumento da receita tributária proveniente dos
ajustes de preço em segmentos importantes de geração de ICMS, a saber
combustíveis, energia elétrica e telecomunicações; por outro lado, da queda
nominal de 12,73% na despesa total ordinária, o que evidencia o esforço na
contenção de gastos.

Ficou demonstrado que o Estado de Minas Gerais aplicou 40,08% da
receita resultante de impostos e de transferências federais livres e vinculadas
ao FUNDEF na manutenção e no desenvolvimento do ensino; 75,27% desse
valor foram destinados ao ensino fundamental, cumprindo-se, assim, os
dispositivos constitucionais relativos à educação.

A gestão orçamentária dos programas da saúde atendeu ao disposto no
parágrafo único do art. 158 da Constituição do Estado, aplicando-se 244% a
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mais que os gastos realizados em transporte e sistema viário.

Nos termos do art. 212 da Carta mineira, o Estado tem de repassar à
FAPEMIG 1% da receita corrente ordinária, em parcelas duodecimais.
Entretanto, a análise dos demonstrativos contábeis demonstra que o efetivo
repasse de recursos financeiros correspondeu a 36,58% do total, ao passo
que os 63,45% restantes foram inscritos em "obrigações liquidadas a pagar"
e em "restos a pagar. Dos recursos repassados, 81,41% do total foram
transferidos somente no mês de dezembro, sem a observância do dispositivo
constitucional que impõe a transferência duodecimal.

Durante o prazo regimental para a apresentação de emendas, foram
recebidas duas, de teor semelhante, que ressalvam a inconformidade das
contas no tocante aos repasses constitucionais para o desenvolvimento
científico e tecnológico.

Ressaltamos que a irregularidade apontada pelas emendas já se encontra
anotada como alerta para o Poder Executivo tanto no parecer prévio
elaborado pelo Tribunal de Contas, quanto no parecer desta Comissão, que
apreciou as contas do Governador.

Em conclusão, concordamos com a decisão do Tribunal de Contas, que
entende que as falhas e deficiências constatadas não comprometem a gestão
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, urna vez que
não se vislumbram indícios de malversação dos recursos públicos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto

de Resolução n° 1.46612001, na forma original, e pela rejeição das Emendas
n°5 1 e 2.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Rogério Correia - Dilzon

Meio - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.42112001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 18612001, o Governador do Estado encaminhou
a esta Casa, para apreciação, o projeto de lei em epígrafe, que dispõe sobre
a criação do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 161312001, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.42112001 tem por objetivo a adoção das seguintes

medidas:
a) criação da autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, que

absorve as competências da Superintendência Geral Fundiária, integrante da
estrutura orgânica da Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN. Para tanto, estabelece sua finalidade e suas competências; sua
estrutura organizacional básica; suas atribuições e a composição de seu
Conselho de Administração; o patrimônio e a receita da instituição, bem como
normas relativas a pessoal e cargos;

b) criação de 35 cargos de provimento em comissão, de recrutamento
amplo, fixando os valores da remuneração, os quais comporão o Quadro
Especial de Pessoal, conforme especificado no Anexo Único do projeto;

c) composição do quadro de provimento efetivo da autarquia, como
resultante de remanejamentos a serem estabelecidos pela Secretaria de
Recursos Humanos e Administração e aprovados por decreto do Chefe do
Executivo;

d) concessão do direito à verba anual pró-labore aos ocupantes dos cargos
de Diretor, nos termos do Anexo li, Grupo 2, do Decreto n° 36.796, de
19/4/95;

e) autorização para o Executivo abrir crédito especial até a importância de
R$13.107.000,00 para a instalação da instituição;

o revogação expressa da Lei n° 13.468, de 171112000, que criou o ITER
como órgão sem personalidade jurídica e integrante da estrutura da SEPLAN.

Em relação a essas medidas, tecemos as considerações que se seguem.
A Constituição Federal assegura, nos arts. 18 e 25, autonomia político-

administrativa aos Estados, para promoverem sua própria organização.
Cabe privativamente ao Governador do Estado dispor, na forma da lei,

sobre a organização e a atividade do Poder Executivo, bem como iniciar o
processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição do
Estado, especificamente sobre a criação de entidade e de cargo da
administração indireta e a fixação da remuneração, conforme dispõem os
arts. 66,111, "a", 'b" e 'e", c/c o art. 90, V e XIV.

Incumbe â Assembléia Legislativa dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado, especialmente sobre abertura e operação de crédito,
criação de cargos e entidades, conforme se depreende dos arts. 14, § 40, 1, e
61, "caput", IV, da Constituição Estadual.

O art. 37 da Constituição Federal, que veicula normas de preordenação
para a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, estabelece, no
inciso V, que "as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
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servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento". Portanto, o Estado não pode criar apenas cargos
em comissão de recrutamento amplo para toda e qualquer situação. Ele deve
fixar, em lei, um percentual mínimo de cargos em comissão para serem
ocupados por servidores de carreira, isto é, os concursados. Vale dizer, o
poder público deve instituir cargos comissionados de recrutamento limitado. A
Lei n° 9.530, de 29112187, preceitua, no art. 2°, In verbis":

"Art. 20 - Em cada Quadro Setorial de Lotação, 30% (trinta por cento) dos
cargos de provimento em comissão de (vetado), Assessor II (AS-02),
Assessor 1 (AS-01), Auditor (EX-09), Auditor Assistente (EX-10), Analista
Fazendário (EX-21), Assistente Administrativo (EX-06), Assistente Auxiliar
(EX-07), e Secretário Executivo (EX-OS) são de recrutamento amplo, sendo o
restante de recrutamento limitado.

§ 1 0 - Quando a percentagem for fracionária, será arredondada para o
número inteiro imediatamente superior.

§ 20 - (Vetado)".
Uma leitura desatenta dessa lei poderia levar o intérprete ao entendimento

de que tais percentuais somente se aplicam à administração direta. Ocorre,
no entanto, que há uma obrigação constitucional, como já demonstramos, de
se reservarem cargos para servidores concursados também na administração
indireta. Assim, à falta de uma legislação específica voltada para a
administração indireta, mais precisamente, as autarquias, é preciso fazer
uma interpretação integrativa da legislação existente, para tornar efetiva a
citada regra constitucional. Ressalte-se, ainda, o comando do art. 23 da
Constituição do Estado, segundo o qual o cargo em comissão e a função de
confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidor ocupante de cargo
de carreira técnica e profissional, nos casos e condições previstos em lei,
sendo que, nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou
uma função de confiança de direção superior será provido por servidor ou
empregado público de carreira da respectiva instituição.

A criação de entidade da administração indireta e de cargo é, na verdade,
ato administrativo, apenas revestido da formalidade legal. Não é lei material
no sentido rigorosamente técnico. Destarte, esse ato de criação de cargo
deve se conformar com a Lei n° 9.530, de 1987, pois não tem poder de
derrogar ou excepcionar a mencionada regra da percentagem. Por essas
razões, propomos a Emenda n° 1, para corrigir essa irregularidade do projeto.

O remanejamento de cargos, para compor o quadro de provimento efetivo
do ITER, mediante decreto do Governador, é, certamente, uma medida
louvável, por não acarretar novos ônus para o erário. Não obstante, a
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Constituição do Estado diz, no art. 61, X, que é da competência da
Assembléia Legislativa dispor sobre a fixação do quadro de empregos das
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob
controle direto ou indireto do Estado. Já o art. 66, 1H, "d", confere ao
Governador a iniciativa privativa do processo legislativo para estabelecer o
quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista
e demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado- Com efeito, o
quadro de funcionários para as mencionadas entidades deve ser previsto em
lei, aprovada por este parlamento. Já em relação às autarquias, a
Constituição não contém uma regra expressa a respeito. Não obstante, o
quadro de servidores efetivos do ITER não pode ser estabelecido por ato do
Executivo, conforme propõe o projeto. Esse quadro só pode ser fixado em lei
aprovada por este Poder, porque a criação de entidade da administração
indireta importa, obrigatoriamente, dizer sobre a sua estrutura de
funcionamento, isto é, competências, finalidades, número de servidores,
forma de gestão da entidade, etc. Por esses motivos, apresentamos a
Emenda n°2.

Segundo a proposição, a abertura do mencionado crédito especial não
onera o orçamento geral do Estado, porque já está prevista na Lei
Orçamentária n° 13.825, de 241112001. Com efeito, há um equívoco quanto a
isso. O art. 40 da Lei Federal n° 4.320, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, define crédito adicional
como as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente
dotadas na Lei do Orçamento. Já o art. 41, II, classifica os créditos adicionais
em suplementares, especiais e extraordinários. Crédito especial é o
destinado a despesas para as quais não haja dotação orçamentária
específica. Assim sendo, o parágrafo único do art. 21 traz uma contradição
em face do conceito de crédito adicional e deveria ser, a principio, suprimido.
Para contornar esse problema e tomar claro de onde serão retirados os
recursos para implantação da autarquia, sem que isso implique novos
encargos ao orçamento geral do Estado, apresentamos a Emenda n° 3, que
dá nova redação ao mencionado parágrafo único, oportunidade em que
recomendamos à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que
proceda a um exame acurado do art. 21, como um todo.

A revogação da Lei n° 13.468, de 2000, importa a extinção da
Superintendência-Geral Fundiária da estrutura da SEPLAN e de sete cargos
de provimento em comissão por ela criados. Observa-se, ainda, que a
revogação dessa lei não restaura, automaticamente, os cargos nela extintos
no art. 70, bem como a Diretoria de Assuntos Fundiários, a Divisão de
Legitimação de Terras Rurais, o Serviço de Terras Urbanas, a Divisão de
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Cadastro, o Serviço de Geoprocessamento, o Serviço de Topografia e
Fiscalização, a Divisão de Colonização e Assentamento, o Serviço de
Projetos e Implantação, o Serviço de Controle e Avaliação e seis escritórios
regionais, todos da RURALMINAS. Para tanto, seria necessário que a lei
revogadora expressamente assim dispusesse.

Portanto, o projeto, salvo alguns dispositivos, está em conformidade com o
ordenamento juridico, razão pela qual nosso parecer é favorável à matéria,
na forma estabelecida na conclusão deste parecer.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto

de Lei n° 1.42112001 com as Emendas n°5 1 a 3, a seguir apresentadas.
EMENDA N°1

Acrescente-se ao art 160 seguinte parágrafo único, dando-se ao "caput" a
seguinte redação:

"Art. 16 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal do Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais os seguintes cargos de provimento em
comissão, destinados ao quadro que compõe a estrutura básica da autarquia:

Parágrafo único - Aplicam-se aos cargos em comissão de que trata este
artigo os percentuais do art. 2 0 da Lei n° 9.530 de 29 de dezembro de 1987,
ressalvados os cargos de Diretor-Geral, Diretor e Chefe de Gabinete, que são
de recrutamento amplo.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - A composição do quadro de provimento efetivo do ITER será

resultante de remanejamentos a serem estabelecidos pela Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração e aprovados em lei.

Parágrafo único - Enquanto não for aprovada a lei a que se refere o "caput",
os cargos e seus eventuais ocupantes ficarão cedidos ao ITER.".

EMENDA N°3
Dê-se ao parágrafo único do art. 21 a seguinte redação:
"Art. 21 - .......................................................................
Parágrafo único - Serão utilizadas como fonte de recursos para atender ao

disposto no "caput", as dotações consignadas na Lei Orçamentária ri' 13.825,
de 24 de janeiro de 2001, para a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN.".

Sala das Comissões, 24 de abril de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Meio -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Márcio Kangussu.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2001

ATAS

ATA DA 59a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de abril de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira,
Jorge Eduardo de Oliveira, Paulo Piau e Kemil Kumaira, membros da
supracitada Comissão- Havendo número regimental e estando presentes
também os Deputados Carlos Pimenta, suplente; Luiz Tadeu Leite, Márcio
Cunha e Márcio Kangussu, 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 o Programa PAP,
implementado pela SUDENOR, e apreciar matérias constantes na pauta. A
seguir, procede à leitura dos Ofícios n° 53112001, do Diretor de Clientes
Consumidores da Telemar, e 5612001, do Presidente da Comissão de
Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados publicados no "Diário
do Legislativo", respectivamente, de 5 e 71412001. Continuando, a
Presidência designa os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira para relatar o
Projeto de Lei n° 1.38112001, do Deputado Dimas Rodrigues, e Paulo Piau,
relator do Projeto de Lei n° 1.40112001, do Deputado Marco Régis, ambos no
1 0 turno, e retira da pauta dos trabalhos desta reunião os Projetos de Lei n°s
1162, 1.327 e 1.31612000 e os Requerimentos n°s 2.042 e 2.07612001. O
Presidente registra a presença dos Srs. Mauro Santos Ferreira, Secretário de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral; Sérgio Luiz Ferreira Amaral,
Superintendente, Arnaldo José Severino, Diretor de Programas e Projetos, e
Márcio Coury, Coordenador do Projeto Jaiba, todos da SUDENOR; Anderson
de Andrade Pires, Chefe de Gabinete da CODEVALE; Avelino Pereira
Nogueira, Delegado do Conselho Sindical dos Trabalhadores do Norte de
Minas e Francisco Mauro de Lucas, Prefeito Municipal de Mirei. O Deputado
João Batista de Oliveira, autor do requerimento originário desta audiência
pública, tece considerações iniciais e, a seguir, os expositores discorrem
sobre o Programa PAPP e se envolvem em amplo debate com os demais
participantes, conforme consta nas notas taquigráficas. Encerrada esta fase,
são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, em que solicita
seja discutido nesta Comissão, com a presença do Superintendente Regional
da CODEVASF, o programa de construção de barragens no Norte de Minas;
João Batista de Oliveira, em que solicita se peça ao IMA que providencie a
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análise dos medicamentos que menciona; e requerimento subscrito pelos
Deputados João Batista de Oliveira, Kemil Kumaira, Márcio Kangussu e Luiz
Tadeu Leite em que solicitamo realização de audiências públicas desta
Comissão nas cidades de Montes Claros, no Norte de Minas; Almenara, no
vale do Jequitinhonha; e Teófilo Otôni, vale do Mucuri, com a finalidade de se
discutirem, com autoridades que mencionam, a implantação do Projeto de
Combate à Pobreza Rural da região mineira do Nordeste, no âmbito do
PAPP-11. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a tratar, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Kemil Kumaira - Jorge

Eduardo de Oliveira.
ATA DA 50a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às quinze horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e um, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Maria Olivia e Gil
Pereira, membros da 5 )Tacitada4 Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente , Deputada Maria Olivia , 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 da Comissão presentes. A Presidente, Deputada Maria Olivia,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta.
Dando prosseguimento, a Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo discussão e votação de proposições que dispensam
apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
2.11912000, do Deputado Nemil Kumaira, com a Emenda n° 1, do Deputado
Gil Pereira. A seguir, a Presidência passa á 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos
do Deputado Chico Rafael, em que solicita seja realizada audiência pública
para discutir os repasses recebidos pelo Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconómico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -
e do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita sejam convidados o Presidente
da CEMIG, um representante da Centrais Elétricas do Rio de Janeiro - CERJ
-, o Prefeito Municipal e autoridades de Bocaina de Minas para prestar
esclarecimentos sobre o problema de fornecimento de energia elétrica às
localidades que menciona. 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
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trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2001
Maria Olivia, Presidente - Gil Pereira - Pastor George.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 31512001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do Sr.

Homero Batista dos Santos, ocorrido em 21512001, em Alterosa. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. Otaviano
Rodrigues dos Santos, ocorrido em 21512001, em Divinópolis. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA 9 DE MAIO DE 2001

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 71512001
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

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

- Comparecem os Deputados:
Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -

Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Carlos Pimenta - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloisé - Sávio
Souza Cruz.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - 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 extraordinária de amanhã, dia 8, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.).
ATA DA la REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de março de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bilac Pinto, Ivair
Nogueira e Hely Tarqüinio (substituindo este ao Deputado Amilcar Martins,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ivair Nogueira,
declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da
primeira reunião da Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e a designar o relator. O Presidente "ad hoc determina a
distribuição das cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado
Bilac Pinto para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a
eleição do Deputado Bilac Pinto para Presidente e do Deputado Ivair
Nogueira para Vice-Presidente, ambos com três votos. O Presidente "ad hoc"
declara empossado como Presidente o Deputado Bilac Pinto, a quem convida
a tomar à mesa e passa a Presidência dos trabalhos. O Deputado Bilac Pinto
agradece a confiança nele depositada e declara empossado como Vice-
Presidente o Deputado Ivair Nogueira. Logo após, a Presidência designa o
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Deputado Ivair Nogueira como relator da matéria. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser
marcada por meio de edital de convocação, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2001.
Bilac Pinto, Presidente - Ivair Nogueira - Amilcar Martins - Ailton Vilela.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.227/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Antônio Júlio, pretende seja declarada
de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e Assistência Social,
Educacional e Desportivo de Pará de Minas, com sede nesse município.

Após exame preliminar da matéria, realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos do art. 103, 1, "a°, do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação tem por objetivo primordial formular e desenvolver

programas sociais de interesse da sociedade.
Para consecução dos seus objetivos, estimula pesquisas em sua área de

atuação, colaborando com centros de cultura e entidades afins na promoção
de atividades ligadas à assistência social.

Justa e meritória se torna, portanto, a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.22712000 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2001.
José Henrique, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°1.332/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Projeto de Lei no i .332/2000, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, visa
declarar de utilidade pública a Fundação Monteiro Lobato de Educação e
Cultura de Araxá, com sede nesse município.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem ele agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, de acordo
com o que preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

A referida Fundação desenvolve programas educativos, culturais e sociais
voltados para crianças, adolescentes e jovens carentes, objetivando seu
bem-estar e a promoção de seu desenvolvimento pessoal e social.

O importante trabalho que desenvolve nos leva a considerá-la merecedora
do título declaratório de utilidade pública.

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

1.33212000 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.39412001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n0 1.39412001, de autoria do Deputado Pedro Pinduca, tem
por objetivo instituir o Dia da Solidariedade no Estado, a ser comemorado no
sábado mais próximo do dia 9 de agosto.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, que tramitará em turno
único, conforme preceitua o art. 190 do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de instituir, no Estado, o Dia da

Solidariedade, objetivando desenvolver ações no âmbito do poder público
para fomentar programas e ações voluntárias voltadas a atender às camadas
mais necessitadas da população, ações essas que trazem a marca do grande
líder da solidariedade no País, Herbert de Souza, ou simplesmente "Betinho".

A escolha do dia 9 de agosto recai justamente no dia do aniversário da
morte dessa figura ímpar, que dedicou sua vida a lutar pelos ideais de seus
irmãos e a construir uma sociedade mais justa e solidária.

Apesar de considerarmos a proposição conveniente e oportuna, temos de
fazer-lhe criticas e apresentar emendas para adequá-la a nosso ordenamento
jurídico. A primeira retificação no texto do projeto diz respeito à obrigação
imposta no art. 20 às empresas e ás organizações não governamentais a se
envolverem voluntariamente no programa de solidariedade, neste dia, prestar
serviços à comunidade, doar bens e serviços, etc. A bem da verdade, se
voluntárias as ações, não há por que estarem previstas em lei. Ademais, o
Estado não pode pretender desenvolver certas ações, contando com o apoio
das entidades privadas. Ele, somente ele, é responsável por comemorar o
referido dia se assim o propõe.

Ademais, o projeto em exame cria um dia a ser comemorado no Estado e a
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execução das atividades assim previstas são atividades eminentementes
administrativas, inseridas no rol de competência do Poder Executivo, e
podem prescindir de previsão legal.

A outra retificação diz respeito à regulamentação da lei inserida no art. 30
que merecerá emenda supressiva.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.39412001

com as seguintes Emendas n° 1 e 2.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 20 - No Dia da Solidariedade, o poder público realizará eventos

culturais e artísticos com vistas promover a solidariedade.".
EMENDA N°2

Suprima-se o art. 3°.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bené Guedes, relator - Luiz Menezes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.43212001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Marco Régis, por meio do Projeto de Lei n° 1.43212001,
pretende seja declarado de utilidade pública o Templo do Amanhecer de
Tanor de Juiz de Fora, 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
O citado Templo possui por finalidade a prática e o desenvolvimento do

mediunismo, sob a égide do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo,
conforme as suas normas e preceitos, doutrinários. Promove, também, a
prática da caridade cristã, principalmente através de obras assistencias e
promoção humana, oferecendo amparos espiritual e material a quem o
procura.

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se toma merecedora do titulo
declaratório de utilidade pública.

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

1.43212001 na forma original.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.445/2001
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Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Menezes, o Projeto de Lei n° 1.44512001 tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Itabirana de Atletismo,
com sede no Município de Itabira.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A
seguir, foi encaminhada a esta Comissão para deliberação conclusiva em
turno único, conforme preceitua o art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo proporcionar a difusão do civismo e da

cultura física, principalmente por meio do atletismo, podendo, ainda, competir
em todas as modalidades esportivas amadorísticas especializadas,
implementando e incentivando a sua prática. Além do mais, promove
reuniões de caráter social e cultural, estimulando a solidariedade entre seus
associados.

Em vista do alcance social de seu trabalho, ela se torna merecedora do
título declaratório de utilidade pública.

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

1.44512001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2001.
Antônio Carlos Andrada, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.467/2001

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Ambrôsio Pinto! o Projeto de Lei n° 1.46712001,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Serra Lima, com
sede no Município de Governador Valadares.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada em 1991, a Fundação Serra Lima é entidade sem fins lucrativos,

está em pleno e regular funcionamento e cumpre rigorosamente suas
disposições estatutárias.

A referida instituição possui como objetivo a promoção e veiculação de
programas informativos e culturais por meio de emissora de radiodifusão e de
outros meios de comunicação, como o "Diário do Rio Doce", um dos jornais
mais conceituados da região de Governador Valadares. Realiza ! também,
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estudos e pesquisas necessários ao diagnóstico dos problemas nas áreas
de educação e cultura.

Pelos relevantes serviços prestados á comunidade, a Fundação se torna
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.46712001,

na forma original.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2001.
José Henrique, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.47112001

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei n°
1.47112001 tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Espírita
João Batista, com sede no Município de Santos Dumont.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, «a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Centro Espírita João Batista, sem fins lucrativos, tem por finalidade a

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

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

Pelos princípios que norteiam seu funcionamento, o Centro se torna
merecedor do titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do relatado, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.47112001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.419/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.41 9/2001 dispõe

sobre a reorganização de Secretarias de Estado e dá outras providências.
A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas n°s 1 a 6, que apresentou.

Adotado o regime de urgência, o projeto foi encaminhado às Comissões de
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Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
ser apreciado em reunião conjunta.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria e
apresentou as Emendas de n°s 7 a 12. Vem, agora, o projeto a esta
Comissão para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em tela tem a finalidade de reorganizar as Secretarias de Estado

da Casa Civil e Comunicação Social e do Planejamento e Coordenação
Geral. A proposição desmembra a Secretaria da Casa Civil e Comunicação
Social em três novas Pastas, reagrupando as várias funções desempenhadas
pelo órgão. Assim, o apoio às atividades administrativas da governadoria e o
assessoramento direto ao Governador do Estado ficam a cargo da nova
Secretaria da Casa Civil; as atividades de representação do Estado, de
coordenação política e de relacionamento intergovernamental são assumidas
pela Secretaria de Governo, e, finalmente, a execução e coordenação da
política de comunicação social do Estado são atribuídas à Secretaria de
Comunicação Social.

Além dessa subdivisão, são propostas modificações na estrutura da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -,
que tem várias de suas unidades extintas, duas delas em função de sua
futura transformação em autarquias estaduais. Essas modificações têm a
finalidade, pelo menos no que diz respeito à SEPLAN, de aumentar a
eficiência e a economia nas atividades de planejamento, dotando a
Secretaria de uma estrutura mais leve e dinâmica, como foi afirmado na
exposição de motivos. Ademais, o projeto extingue a Autarquia Estadual de
Regulação de Serviços Públicos de Minas Gerais - ARSEMG -, criada pela
Lei n° 12.999, de 1998, e considerada, hoje, dispensável.

No que se refere à competência desta Comissão, devemos notar,
inicialmente, que o projeto propõe a abertura de crédito especial de até
R$83.323.000,00, destinado à implantação das três Pastas que estão sendo
criadas. Este valor corresponde à dotação da Secretaria de Estado da Casa
Civil e Comunicação Social para o ano de 2001, o que leva a crer que as
dotações destinadas aos programas a serem executados pelas novas Pastas
serão provenientes da anulação das dotações correspondentes no orçamento
da atual Secretaria. Apesar de a abertura de crédito especial ser coerente
com as disposições da Lei n°4.320, de 1964, notamos que o artigo apresenta
pequena incorreção formal, motivo pelo qual apresentamos a Emenda n° 13.

Para a composição do quadro de pessoal das três novas Pastas, o projeto
prevê a transferência de cargos e servidores da antiga Secretaria da Casa
Civil e Comunicação Social. É prevista, ainda, a criação de 18 cargos
comissionados de direção e assessoramento, sendo dois de Secretário de
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Estado, dois de Chefe de Gabinete, três de Auditor Setorial, dois de
Assessor Técnico, seis de Diretor 1 e três de Diretor II, em um montante anual
de despesas de R$4.370.833,73. Para compensar esse valor, propõe-se a
extinção de 74 cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria da Casa Civil e Comunicação Social, cujo custo anual
monta a cerca de R$4.638.000,00. Em relação aos gastos de pessoal, a
aprovação do projeto acarretaria, portanto, uma economia que pode superar
R$260.000,00 por ano, se considerarmos que todos os cargos extintos se
encontram providos.

É proposta, ainda, na SEPLAN, a criação de um cargo de Auditor Setorial e
de cinco cargos de Assessor de Atividade Central, o que acarretará um
aumento de R$83.120,00, compensados pela extinção de 39 cargos
comissionados, o que provocará uma diminuição de R$1.437.585,00 nos
gastos com pessoal. Em relação ao total de despesas de pessoal da
Secretaria do Planejamento, é prevista uma redução de cerca de 20%,
pressupondo-se, também, que os cargos se encontrem providos.

Ë verdade que a Lei Complementar n° 101, de 41512000, veda a criação de
novos cargos caso o Estado ultrapasse 95% do limite de gastos com pessoal,
como ocorre no caso de Minas Gerais. No entanto, a mesma lei, em seu art.
70, determina que os Estados deverão se enquadrar nos respectivos limites
de gasto com pessoal em até dois exercícios, ou seja, até 2002. Como o
resultado da compensação entre os cargos criados e extintos no projeto é a
diminuição tanto do número de cargos comissionados como de seu custo,
acreditamos que não existe violação dos preceitos contidos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, mas simples acomodação administrativa, destinada
a permitir a transição entre o excesso de gastos atuais e o futuro equilíbrio.

As Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública
apresentaram diversas emendas, que, sem alterar o impacto financeiro da
proposição, promoveram um significativo aperfeiçoamento de sua forma e de
seu conteúdo. Julgamos convincentes suas ponderações e oportunas as
modificações propostas. Apenas uma dessas emendas merece reparo desta
Comissão: a n° 11, que propõe a criação de um abono a ser concedido aos
ocupantes dos cargos de Comandante de Avião a Jato, Comandante de
Avião, Piloto de Helicóptero e Primeiro Oficial de Aeronave, constantes no
Quadro de Pessoal da Secretaria da Casa Civil e Comunicação Social.

O objetivo dessa emenda é corrigir equívoco cometido quando da edição
da Lei Delegada n° 48, de 2811212000, em seu art. 10. Essa lei prevê uma
gratificação de 100 horas-vôo, a ser paga aos ocupantes dos cargos citados.
O que se pretende com a apresentação dessa emenda é a transformação de
40 dessas horas-vôo em abono, que não integra a remuneração do servidor e
sobre o qual não incidem vantagens. Não se propõe, portanto, a criação de
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um novo abono que se some à gratificação, como pode dar a entender a
redação da Emenda n° 11. Por esse motivo, propomos a rejeição dessa e
apresentamos a Emenda n° 14, que, segundo informação obtida em consulta
formulada à SEPLAN, não provoca aumento de despesas. Ainda quanto aos
cargos citados, propomos a Emenda n° 15, que modifica a redação do
parágrafo único do art. 91 da Lei n° 11.406, de 2811194, introduzido pelo art.
15 da Lei n°11.511, de 716194.

Apresentamos, também, a Emenda n° 16, que cria, na Secretaria de Estado
de Governo, 25 funções gratificadas, destinadas a remunerar os servidores
responsáveis pela coordenação dos Postos de Serviço Integrado Urbano -
PSIU. Esse importante serviço, que, em 2000, totalizou mais de cinco
milhões de atendimentos, corria o risco de ter suas atividades afetadas, uma
vez que o projeto prevê, em seu art. 43, a extinção das 50 gratificações
existentes na SEPLAN. As funções gratificadas cuja criação propomos
acarretariam um aumento de despesas de R$10.000,00, o que não afeta a
economia de despesas proposta pela extinção das atuais funções
gratificadas.

A economia de despesas é, de fato, a tônica do projeto. A proposição se
inscreve em um leque de medidas que tramitam nesta Casa, todas com a
intenção de diminuir os custos da administração pública. Acreditamos que a
principal justificativa do projeto é a difícil situação financeira em que se
encontra o Estado, conhecida por todos. Portanto, julgamos que a iniciativa
de se promover uma diminuição nos gastos de pessoal do Executivo merece
todo o nosso apoio.

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

1.41912001 com as Emendas n os 1 a 6, da Comissão de Constituição e
Justiça; 7 a 10 e 12, da Comissão de Administração Pública, e 13 a 16, que
apresentamos, e pela rejeição da Emenda n° 11.

EMENDA N°13
Dê-se ao "caput" do art. 52 a seguinte redação:
"Art. 52 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a

importância de R$83.323.000,00 (oitenta e três milhões trezentos e vinte e
três mil reais) para a instalação das Secretarias criadas por esta lei,
observado o disposto no inciso II do art. 41 da Lei Federal n°4.320, de 17 de
março de 1964.".

EMENDA N° 14
Acrescente-se o seguinte artigo às disposições gerais, transitórias e finais:
"Art.... - O art. 80 da Lei n° 9.266, de 18 de setembro de 1986, modificado

pelo art. 90 da Lei n°11.406, de 28 de janeiro de 1994, e pela Lei Delegada
n°48, de 28 de dezembro de 2000, passa a vigorar com os seguintes § 1 1 e
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no 48, de 28 de dezembro de 2000, passa a vigorar com os seguintes § V e
20, ficando revogado seu parágrafo único:

'Art. 80 - ............................................
§ 1 0 - A gratificação especial devida aos ocupantes dos cargos de

Comandante de Avião a Jato, código EX-41, Comandante de Avião, código
EX-24, Piloto de Helicóptero, código EX-35, e Primeiro Oficial de Aeronave,
código EX-25, corresponde a um mínimo de sessenta horas-vôo por mês,
ainda que não atingido o limite fixado em resolução do Secretário de Estado
da Casa Civil, sendo calculadas as horas-vão excedentes proporcionalmente
ao seu valor, quando houver.

§ 20 - Fica instituído abono atribuído aos cargos constantes no parágrafo
anterior, correspondente a quarenta horas-vôo por mês e não integrante da
remuneração do servidor, não servindo de base de cálculo para vantagens.'.".

EMENDA N°15

Acrescente-se o seguinte artigo às disposições gerais, transitórias e finais:
"Art.... - O parágrafo único do art. 91 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de

1994, introduzido pelo art. 15 da Lei n°11.511, de 7 de julho de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

'Art 91 - ..............
Parágrafo único - Ao Piloto de Helicóptero. código EX-35, e ao

Comandante de Avião, código EX-24, licenciados, respectivamente, Piloto de
Linha Aérea de Helicóptero e Piloto de Linha Aérea de Avião, portadores de
certificado de habilitação técnica para vôos por instrumento (lnstrument Flight
Rules - IFR), quando em função de comando, devidamente designada por ato
do Chefe do Gabinete Militar do Governador, poderá ser atribuída a
gratificação especial assegurada, a mesmo titulo, a Comandante de Avião a
Jato.'.".

EMENDA N° 16

Acrescente-se, onde convier:
'Art. ... - Ficam criadas, na Secretaria de Estado de Governo, vinte e cinco

funções gratificadas, com valor de R$400,00 (quatrocentos reais), devidas ao
servidor designado para a função de coordenador do Posto de Serviço
Integrado Urbano - PSIU -, enquanto durar a designação, sem prejuízo de
sua remuneração normal.

Parágrafo único - Os servidores designados para a função de coordenação
de que trata o "caput" deste artigo, originários de quaisquer órgãos ou
entidade do Poder Executivo, ficarão à disposição da Secretaria de Governo,
com ônus para o órgão de origem no que se refere a sua remuneração



normal."
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Cristiano Canêdo - Ivair

Nogueira - Luiz Fernando Faria - Rogério Correia.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2001

ATA

ATA DA 239a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 81512001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: ? Fase (Expediente): Atas

- Correspondência: Ofícios - Cartões - 2 1 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.523 a 1.52512001 -
Requerimentos nos 2.18512001 a 2.19412001 - Requerimentos da Deputada
Maria José Haueisen, dos Deputados Edson Rezende e outros e Dinis
Pinheiro, da Comissão de Transporte e do Colégio de Lideres -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Alberto Pinto Coelho e
Marcelo Gonçalves (2), das Comissões de Fiscalização Financeira e de
Turismo, da Comissão Especial das Multas e das CPls das Licitações e do
FUNDEF - Comunicação não Recebida: Comunicação do Deputado Bilac
Pinto - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria Olivia e dos
Deputados Alberto Bejani, Rêmolo Aloise e João Leite - 2a Parte (Ordem do
Dia): 18 Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro e Edson
Rezende e outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos
da Comissão de Transporte e do Colégio de Lideres; aprovação -
Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos; deferimento; discurso da
Deputada Elaine Matozinhos - 2 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos dos Deputados Anderson Adauto e Doutor Viana; aprovação -
Chamada para verificação de quórum; existência de número regimental para
discussão - Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião -
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 14.655; encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.662; designação de relator; emissão de
parecer pelo relator, encerramento da discussão - Discussão, em turno único
do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.665; designação de relator;
emissão de parecer pelo relator - encerramento da discussão - Discussão,
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.692; designação de
relator; emissão de parecer pelo relator discurso do Deputado Durval Angelo;
encerramento da discussão - Chamada para verificação de quórum;
existência de número regimental para votação - Votação, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.605; discurso da Deputada Maria Olivia;
votação secreta; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
renovação da votação secreta; manutenção - Votação, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.634; manutenção - Votação, em turno
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único, do Veto Total á Proposição de Lei n° 14.661; discurso do Deputado
Hely Tarquinio; votação secreta; manutenção; declaração de voto -
Prorrogação da reunião - Suspensão e reabertura da reunião - Chamada
para verificação de quórum; inexistência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AlIton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais
- 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 - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - 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 Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

i a Parte
1 2 Fase (Expediente)

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

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Doutor Viana, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. José Benedito Miranda, Procurador-Geral da Fazenda Pública

Estadual, encaminhando documentação relativa a acordo celebrado entre o
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Estado e a Cia. Vale do Rio Doce, o qual está sendo objeto de
investigação por parte da Comissão de Fiscalização Financeira. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Antônio Salustiano Machado, Secretário de Ciência e Tecnologia,
comunicando, em atenção ao Requerimento n° 1.78712000, da Comissão
Especial do IPEM, que o expediente foi remetido ao Sr. Ayrton Maia, Auditor-
Geral do Estado; e encaminhando oficio do referido Auditor-Geral, por meio
do qual envia cópia dos trabalhos de auditoria realizados no IPEM-MG.

De servidores do Poder Judiciário do Município de Vazante; de
serventuários do Fórum de Betim; dos Srs. Helder Avaloni Coelho Cotrin e
Olinto Lemos Soares, Oficiais de Justiça, de Carlos Chagas, solicitando a
derrubada dos vetos ao Projeto de Lei Complementar n° 17199 e à Proposta
de Emenda à Constituição n° 3912000. (- Anexe-se ao veto à Proposição de
Lei Complementar n° (3612000.)

Dos Srs. Daniel Bertholdi, Heber Hamilton Quintelia e Alvaro Mariano
Júnior, respectivamente Prefeitos Municipais de Capetinga, Guaxupé e
Juruaia; Antônio Lindemberg Garcia e Hélio Antônio de Lima,
respectivamente Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de
lbiraci; Sebastião Tardioli, Rêmulo Paulino da Costa e Abílio de Araújo Belo
Pereira, respectivamente Presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais
de Machado, Poço Fundo e Capinôpolis; do Presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais de Guaranésia; dos Srs. Francisco José Rezende dos
Santos, Presidente do Sindicato Rural de Esmeraldas; Celio Ferreira e Meio,
Presidente da Cooperativa dos Produtores de Leite de Esmeraldas; João
Messias de Lima, Presidente da Cooperativa Agropecuária de Poço Fundo; e
José Geraldo Rodrigues de Oliveira, Superintendente Técnico da Cooperativa
Regional de Cafeicultores em Guaxupé, parabenizando o Governo do Estado
e o IMA pelo resultado favorável do trabalho de erradicação de doenças que
poderiam atingir o rebanho do Estado. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. Gilson Pereira de Almeida, de Teófilo Otôni, solicitando se analise a
possibilidade de reintegração no serviço público dos servidores do Governo
Eduardo Azeredo demitidos em 1997- (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.41912000.)

Dos Srs. Edna Gonçalves Mendonça, Defensora Pública da Comarca de
TeÓfilo Otôni; José Ulisses Sena e outros servidores da justiça da Comarca
de Taiobeiras; Andréia Ferreira, Escrevente Judicial da Comarca de Perdizes;
Sônia Maria de Paula, servidora da justiça de Mutum; Anita Maria F.
Henriques e outros servidores da justiça de Divinôpolis; Maria Aparecida e
outros servidores da justiça de Campo do Meio; Maria Terezinha Monteiro de
Oliveira e outros servidores da justiça de Mutum; Elizania de Oliveira Silva
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Leal e Gislene Dias Rios, funcionárias da Secretaria do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente - Diretoria Regional de
Divinópolis; Adélcio Garcia da Silva! do Instituto Mineiro de Agropecuária, de
Monte Carmelo; Fernando de Queiroz Nunes, detentor de função pública da
Comarca de Patrocínio; Maria Consuelo Abdala Miranda Rabêlo, servidora da
justiça de São João dei-Rei (2); Salomão Fernandes Neto e outros Oficiais de
Justiça de Patos de Minas; Gilmar Camilo Gonçalves, serventuário da justiça
de Itaguara; Maria do Carmo Araújo, Escrevente Judicial da Comarca de
Itanhomi; Rosângela Aparecida da Fonseca, Escrevente Judicial, de Três
Marias; Uguaraci Prata Lima, serventuário da justiça de Itaguara; Maria do
Carmo Fraga Bessa, Escrevente Judicial da Comarca de Perdizes; servidores
da Comarca de Malacacheta; Hellen Patrícia C. Barroso e Oliveira,
Escrevente Judicial, de Cachoeira de Minas; Maria de Lourdes de Castro
Moreira, da Secretaria da 11 Vara Criminal; José Jabur; Luzelena Honorato
de Castro, Escrevente Judicial da Comarca de Perdizes; serventuários da
justiça da Comarca de Baependi; Margarida Maria Dornelas, serventuária da
justiça desta Capital; Maria Terezinha Monteiro de Oliveira, serventuária da
justiça de Mutum; serventuários da justiça da Comarca de Três Corações;
serventuários da justiça da Comarca de Monte Azul; José Luiz da Silva,
Oficial de Justiça da Comarca de Juiz de Fora; José Aparecido Ferreira
Rodrigues, Vice-Presidente do Diretório do PMDB de Pará de Minas;
serventuários da justiça da Comarca de São Romão; funcionários da rede
estadual de ensino; serventuários da justiça de Divinópolis; serventuários da
justiça de Espinosa; e serventuários da justiça de Além Paraíba, solicitando a
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 3912000. (- Anexem-se
à Proposta de Emenda à Constituição n° 3912000.)

CARTOES
Da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da Justiça, e do

Sr. Ubiratan Soares de Sá, Subsecretário de Assuntos Municipais,
cumprimentando o Presidente da Casa pelo recebimento da Medalha da
Inconfidência.

2a 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°1.523/2001

Acrescenta parágrafo ao art. 53 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, que consolida a legislação tributária do Estado

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - O art. 53 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 10:
Art. 53- ....................................................

§ 10- Para fins das penalidades aplicadas na forma deste capitulo, o valor
da multa não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor do estoque
da empresa do contribuinte considerado para fins de apuração do imposto
devido, devendo a multa ser reduzida até esse montante, caso haja excesso.'

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente subseqüente ao de sua
publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Alberto Bejani
Justificação: O projeto de lei em tela atende ao principio da capacidade

contributiva, um dos pilares do sistema tributário. As multas aplicadas nas
hipóteses previstas na Lei n° 6.763, de 26112175, passam a ser limitadas a
10% do valor do estoque da empresa do contribuinte. Caso haja excesso,
deverão ser reduzidas a esse montante. O projeto de lei em tela atende ás
disposições do Código do Contribuinte do Estado. Para não produzir impacto
negativo na receita tributária, o art. 2 0 do projeto prevê sua vigência apenas
no exercício subseqüente-

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

PROJETO DE LEI N°1.524/2001
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Municípios do

Estado de Minas Gerais - ASPEMG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Municípios do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2001.
Carlos Pimenta
Justificação: Fundada em 2411190, a Associação dos Pequenos Municípios

do Estado de Minas Gerais, entidade sem fins lucrativos, tem por objetivo
principal propugnar pela formação e pela prática no Estado de uma doutrina
municipalista sadia e objetiva, que tenha em vista o bem particular do
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município, com vistas ao desenvolvimento harmônico. É pois, de extrema
importância ser essa Associação declarada de utilidade pública, pelo que
contamos com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.525/2001
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário

do Itá, com sede no Município de Lajinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário do Itá, com sede no Município de Lajinha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam- se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de maio de 2001.
Durval Angelo
Justificação: São de inestimável valia as contribuições sociais que o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Itá tem prestado à sociedade
mineira, mais especificamente na cidade em que possui sede. Verificando a
documentação e constatando que esta supre todos os requisitos para que
seja a entidade declarada de utilidade pública, esperamos pela 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.

REQUERIMENTOS
N° 2.18512001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita, nos

anais da Casa, a matéria intitulada "Furnas Pede Socorro", de José Rogério
Lara, publicada no "Estado de Minas" de 281412001. (- À Mesa da
Assembléia.)

N° 2.18612001, do Deputado Chico Rafael, solicitando seja formulado voto
de congratulações com Dom José Francisco Rezende Dias por sua
nomeação para o cargo de Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Pouso Alegre.
(- À Comissão de Educação.)

N°2.187/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado, visando ao asfaltamento da estrada que liga
o Município de Luisburgo à BR-262. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.18812001, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso à Associação Mineira dos Criadores de Zebu pela
58a Exposição Agropecuária e Industrial de Curvelo. (- À Comissão de
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Política Agropecuária.)

N°2.189/2001, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja encaminhado ao
Secretário da Fazenda pedido de informações sobre a dispensa da obrigação
de emissão de notas fiscais à CEMIG nas operações de doação de lâmpadas
fluorescentes à população de baixa renda. (- À Mesa da Assembléia.)

N° 2.19012001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas ao fornecimento, à Prefeitura de
Carai, de um aparelho de raios X, dois gabinetes odontológicos, uma unidade
móvel para atendimento médico-odontológico, R$100.000,00 para a
aquisição de medicamentos e 200 unidades sanitárias domiciliares. (- À
Comissão de Saúde.)

N° 2.19112001, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Caio Borges Chaves, sócio
proprietário da Indústria de Embalagens Santana S.A. (- À Comissão de
Turismo.)

N°2.192/2001, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulações com a Sra. Cândida Correa Cortes
Carvalho, fundadora do "Jornal de Luz", pelos 20 anos de circulação do
jornal.

N° 2.19312001, do Deputado Pastor George, solicitando seja formulado
apelo ao Vice-Governador do Estado com vistas a que seja asfaltado o trecho
que liga a BR-381 ao Distrito de Itaim, pertencente ao Município de
Cachoeira de Minas. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 2.19412001, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que
sejam enviadas a essa Comissão cópias de todos os pareceres dos
Procuradores Fiscais do Estado relativos às transações ocorridas nos últimos
quatro anos.

Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja realizado ciclo de
debates destinado a examinar os parâmetros necessários ao pagamento de
indenização às vítimas de tortura praticada por agente público estadual
durante o período de 1961 a 1979, conforme estabelecido na Lei n° 13.187,
de 1999. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Edson
Rezende e outros e Dinis Pinheiro, da Comissão de Transporte e do Colégio
de Lideres.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Alberto Pinto Coelho e Marcelo Gonçalves (2), das Comissões de
Fiscalização Financeira e de Turismo, da Comissão Especial das Multas e
das CPI5 das Licitações e do FUNDEF.
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Comunicação não Recebida

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:
Comunicação Não Recebida

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Homero Batista
dos Santos, ocorrido em 21512001, em Alfenas. (- Idêntica comunicação foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores, o tema turismo começa a refletir nesta Casa com a mesma torça
que tem se mostrado no Brasil e no mundo. Já não era sem tempo, visto que
todas as vozes são uníssonas, proclamá-la como a maior indústria do nosso
futuro próximo.

O reflexo desse interesse faz-se mostrar nos inúmeros requerimentos
aprovados no âmbito da nossa Comissão, somente no último mês de abril,
solicitando a realização de audiências públicas para discutir potencialidades
turísticas em mais de dez cidades do interior de Minas, desde São Lourenço,
no maravilhoso Circuito das Águas, até Montezuma, no "nortão" de Minas,
terra de povo sofrido e lutador, que, apesar de todas as adversidades,
acredita no turismo como uma saída para os problemas que afligem a todos
nós.

Este é o nosso objetivo à frente da Comissão de Turismo, Indústria e
Comércio: fazer da Comissão a caixa de ressonância de todos esses
anseios, buscando transformar a esperança de um futuro melhor em
realidade.

Nessa busca, estaremos sempre alertas e fazendo o papel de
intermediação entre o Legislativo e o Executivo no sentido de aproximar
ainda mais o poder público da sociedade, sem distinções e privilégios, mas
procurando apenas alcançar o bem comum, que é um dos objetivos desta
Casa Legislativa.

Para isso, não mediremos esforços. Chegaremos aonde nos chamarem,
seja para ouvir os clamores, seja para unirmos as vozes e forças nessa luta
sem fim por um progresso ainda distante para muitos, mas possível de ser
alcançado quando buscado com trabalho e perseverança.

Para que essa meta se concretize, espero continuar contando com o apoio
incondicional da Mesa Diretora, para que os objetivos não se percam pelo
meio do caminho, entre o "talvez" e o "depois", quando o que todos esperam
deste Poder é o "sim" e o "agora".

A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio promoveu, no dia 30 próximo
passado, uma audiência pública na cidade de São Lourenço, à qual
estiveram presentes o Deputado Pastor George, o Deputado Edson Rezende
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e esta Deputada, autora do requerimento que deu origem á audiência
pública e Presidente da Comissão. A finalidade da reunião foi obter
esclarecimentos da exploração desordenada das águas minerais do
município, contando com a participação expressiva de moradores e
representantes da sociedade civil organizada, que lotaram o Plenário da
Câmara Municipal, onde o tema foi amplamente discutido com o Vice-Prefeito
Municipal e os Vereadores presentes.

A razão principal da realização da audiência foi o temor de toda a
população de que as fontes do Parque das Aguas se esgotem, o que
representaria um dano de proporções incalculáveis, tanto do ponto de vista
econômico, em razão dos reflexos sobre o turismo, que é a principal fonte de
renda do município, como do ponto de vista social e cultural, visto que toda a
história da cidade e do povo de São Lourenço está ligada ás suas águas
minerais, mundialmente famosas.

E impossível admitir que tal fato possa ocorrer e, pior ainda, se ele se deve
à exploração irresponsável feita por uma empresa estrangeira - a Perrier
Vittel do Brasil, subsidiária do Grupo Nestlê, que atua com o nome Empresa
de Águas São Lourenço, que é a que possui a concessão de exploração das
águas minerais daquela cidade.

O relatório publicado em 1999 pela DNPM Departamento Nacional de
Pesquisa de Recursos Minerais - DNPM - alerta para a queda de vazão das
fontes, o que provavelmente ocorre em conseqüência da superexploração, e
não das variações climáticas sazonais.

O valor irrisório pago pela empresa à Prefeitura Municipal é de R$220,00
por dia, pelos 576.000 litros de água retirados diariamente para serem
engarrafados e vendidos.

Não há investimento por parte da empresa na área social, o que foi
prometido e nunca cumprido.

As famosas fontes de água magnesiana e oriente, a primeira do município,
não mais existem. Louvamos a iniciativa da Câmara Municipal de São
Lourenço, legítima representante do povo da cidade, de formar a Comissão
das Aguas, juntamente com a ONG Viva São Lourenço Viva e o Movimento
Cidadania pelas Águas, que se encontram à frente das discussões.

Vários requerimentos foram aprovados na última reunião da Comissão de
Turismo, Indústria e Comércio, que busca acompanhar e tomar as
providências que a ela competem.

Queremos ouvir as Secretarias de Meio Ambiente, de Minas e Energia e a
empresa Perrier ViReI do Brasil sobre os fatos alegados e discutidos na
audiência pública do último dia 30.

Solicitamos ao DNPM-MG informações sobre o laudo técnico das fontes de
água mineral de São Lourenço realizado em 1999, bem como cópia do
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contrato de renovação da concessão de exploração das águas minerais
pela Nestlé. Solicitamos ao IEPHA a viabilidade do tombamento do Parque
das Aguas de São Lourenço, que constitui um patrimônio histórico de Minas
Gerais, com vias a transformá-lo em área de proteção ambiental. Solicitamos
à Secretaria de Meio Ambiente fiscalização e vistoria nas dependências do
Parque de São Lourenço, para verificar a procedência das denúncias de
exploração indevida.

Dando seguimento às discussões, foi realizada ontem em São Lourenço a
primeira reunião com os Diretores da Empresa de Aguas São Lourenço, para
esclarecimentos sobre os assuntos abordados na audiência pública, à qual
estiveram presente lideranças políticas, empresariais e representantes da
comunidade local.

A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio estará acompanhando de
perto a situação não só de São Lourenço, mas de todas as cidades que têm
como fonte de renda suas águas minerais.

Como Presidente da Comissão, assumi o compromisso de incentivar o
mineiro a descobrir Minas Gerais. Solicitei desta tribuna, em meu primeiro
pronunciamento, o apoio dos veículos de comunicação do nosso Estado.
Nossos, principais jornais já trazem semanalmente um caderno dedicado ao
turismo. Gostaríamos de ressaltar o jornal Estado de Minas", que traz
diariamente, abaixo do nome do jornal, em sua primeira página, um espaço
destinado a "Paisagens Mineiras". A foto colorida mostra, a cada dia, uma
paisagem diferente das nossas Minas Gerais, levando o leitor a buscar no
caderno "Giro por Minas" as referências sobre o assunto. Todos os dias os
mineiros e os leitores do jornal "Estado de Minas" em outros Estados passam
a conhecer as belezas e riquezas de nosso Estado."

Gostaria de mostrar o jornal, pois, às vezes, passa despercebida por
muitos que, logo abaixo, na primeira página, há sempre a foto de uma
paisagem mineira. Por coincidência, hoje o 'Estado de Minas" traz a foto das
Termas de Araxá, que é também uma cidade mantida pelas águas minerais.

Tive curiosidade de anotar o trabalho feito pelo jornal quando fala sobre
Minas Gerais e o espaço dado a esse assunto. Hoje, ele se refere a 39
cidades mineiras, com todo tipo de informações, fazendo a divulgação das
cidades. O "Estado de Minas" vem acompanhando o drama de São Lourenço
e hoje traz o resultado da audiência pública, como trouxe semana passada
matéria referente à audiência pública da Assembléia.

Gostaríamos de ressaltar esse grande trabalho do "Estado de Minas" nessa
divulgação. Ele também traz todos os eventos do mês em curso, com toda a
programação, principalmente com atrações turísticas.

Como Presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, gostaria
de fazer um agradecimento especial, em nome do povo de Lagoa da Prata,
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minha terra natal, ao empresário Antônio Afonso de Oliveira, pelo
lançamento da pedra fundamental, no dia 1 0 de maio, da fábrica Multifogos,
com garantia de aproximadamente 70 empregos diretos até o próximo mês
de fevereiro e uma média de 240 empregos diretos em dois a três anos. A
empresa utiliza tecnologia chinesa, considerada hoje a mais avançada no
ramo de fabricação de fogos de artifício do mundo.

A instalação da indústria só foi possível mediante o apoio do atual Prefeito
Municipal, Sr. Zezinho Ribeiro, do PT, a quem também estendo o meu
agradecimento em nome do povo de Lagoa da Prata, cidade que já tem
bastantes indústrias.

Temos a grande indústria dos produtos Embaré, mundialmente conhecida,
a maior produtora de álcool-combustível do Estado, além de uma das
maiores indústrias de açúcar e outras

Então, deixamos aqui o agradecimento de Lagoa da Prata, por mais uma
empresa que chega à nossa cidade.

Obrigada.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos que

nos acompanham nesta Casa e pela TV Assembléia, a Comissão Especial de
Multas encerrou o seu funcionamento na última quinta-feira, com um trabalho
fantástico por parte de seus componentes - durante o discurso citarei o nome
dos demais Deputados que a compuseram - e, principalmente, por parte do
Deputado Sargento Rodrigues, relator dessa Comissão. Agora, temos nada
mais nada menos que 75 assinaturas para criar a CPI dos Radares e do
IPEM.

Pergunto-me, ao me deitar, que é a melhor hora para conversarmos com
nós mesmos, como alguns funcionários do DNER defendem, com unhas e
dentes, radares escondidos no meio do mato, atrás de barrancos, pintados
de preto e ainda escondidos por uma capa preta. O que, na verdade, estão
defendendo? Será que esses funcionários do DNER, que é uma bagunça
generalizada, departamento que parece mais a "Casa da Mãe Joana", que já
vai acabar tarde - tomara que não acabem apenas com a sua sigla, mas com
muitos de seus funcionários, que não merecem o nosso mínimo respeito -,
estão recebendo propina - palavra famosa no Brasil - para defenderem
radares escondidos - o que não é educativo, apenas punitivo? Tomara que
não. Mas não é possível defender algo errado: as pessoas fazem viagens e
voltam sem carteira.

"O DNER assumiu a responsabilidade e mandou cancelar 131.000 multas."
O DNER, uma ova! A Comissão desta Casa, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais fez com que o DNER tivesse vergonha na cara e cancelasse as
multas indevidas aplicadas neste Estado. Aliás, o nosso Estado está servindo
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de cobaia. Aqui há 34 radares. O Estado que possui o maior número,
depois de Minas! é Goiás, com nove radares. Perlanto, Minas Ge--a is está
sendo cobaia desse DNER, dessa bagunça generalizada.

Se não bastasse, ainda colocam em cima dos radares uma pedra - isso
está filmado -, para que não caia a capa preta. O Sr. Diretor do DNER falou
que é normal, que não deixa que o vento a faça voar.

Normal para o senhor, Diretor, normal para esses lambe-lambes que tem
ao seu lado, que vivem defendendo esse departamento, que é uma vergonha
nacional. Está sendo investigado pelo Ministério Público Federal por ter feito
obras sem licitação, é um departamento que já enriqueceu muita gente. O
que deveriam ver não vêem - as estradas esburacadas, sem acostamento,
cheias de matagais. Isso é que deveriam ver. Ainda têm a cara-de-pau de
pegar um funcionário do Consórcio Rodovida e colocar nele um colete do
DNER. Isso é falsidade ideológica, está errado.

Se o senhor tivesse um pouquinho mais de vergonha na face - para não
falar cara -, cancelaria todas as multas, porque não existe meia culpa, ou se
é inocente, ou se é culpado, quando se cancelam 131 mil multas. Ainda
faltam 52 mil para serem canceladas. Dizem os senhores que essas multas
podem cair com recursos. Como podem? Colocam o radar a 110km e placas
de 80km durante todo o trecho. Para quê? Porque, se você passar a 111 km,
sua multa vai valer a partir de 80km; não vai custar R$102,00, mas R$540,00,
que vão ser colocados no bolso de muita gente que não tem vergonha, de
larápios.

Antes de passar a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, que fez parte
dessa comissão como relator, realizando um trabalho brilhante, gostaria que
ele clareasse minha mente, porque estou meio desnorteado ao ver tanta
bagunça. Gostaria que o nobre Deputado Sargento Rodrigues divulgasse o
nome dos demais componentes da comissão.

Vou passar a palavra a V. Exa., mas, antes, quero dizer que a BHTrans,
também, é outra bagunça. Está aqui a Lei n° 8.666. Ela faz contratação de
empresas para colocar radares em Belo Horizonte e na região da Grande BH,
sem licitação, com a justificativa de "caráter de urgência". Caráter de urgência
é falta de fio cirúrgico. Isso, sim, é caráter de urgência. Caráter de urgência é
a queda de uma ponte. Isso, sim, é caráter de urgência. Mas multa é caráter
de urgência? Está aqui no art. 23.

Onde estão os Srs. Promotores? Onde está a Promotoria do Estado?
Quando falam que, nesta Casa, CPI vira pizza, não é verdade. È lá, na
Promotoria, que isso acontece. Os senhores têm de descruzar os braços e
fazer o papel para o qual são pagos. Srs. Promotores, com todo o respeito
que tenho por V. Exas., têm de ir em cima da BHTrans. Ou ela tem de lhes
ditar que o art. 23 da Lei n° 8.666 está sendo descumprido?
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O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro
gostaria de parabenizar V. Exa. por suas palavras e lhe dizer que tem
completa razão. Na condição de parlamentar, graças a Deus, tivemos a
oportunidade, junto com os Deputados Ambrósio Pinto e Mauro Lobo, de
compor a Comissão das Multas. V. Exa. estava na condição de Presidente e
eu na condição de relator. O que mais me enalteceu foi que pudemos exercer
o nosso papel de fiscais do Poder Executivo. Há pessoas pensando que a
CPI terá um empenho, mas isso não será o objeto principal da investigação.
Elas estão erradas, porque será o objeto principal da investigação. Ninguém
pode nos proibir de estar aqui, investigando o Consórcio Rodovida. Ele não é
uma autarquia federal, portanto compete-nos investigá-lo. Parabenizo V. Exa.

O Deputado Alberto Bejani - Não temos competência, ou a lei não nos
permite averiguar o DNER, mas podemos, perfeitamente, pelas denúncias
que chegaram, pedir a quebra de sigilo bancário da esposa de muitos
funcionários que lá trabalham, dos pais, dos filhos, etc. Foi dessa maneira
que chegamos a um cidadão, que era secretário, mas tinha quatro cheques
de R$10.000,00 na conta da esposa e dos filhos.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Alberto Bejani,
essa informação fomecida por V. Exa. coincide com a que recebi há pouco,
no gabinete. Já contamos com 72 assinaturas para a instalação dessa CPI.
Temos certeza de que 77 Deputados irão assinar o requerimento.

A maior vergonha que tive como relator da Comissão Especial das Multas
foi descobrir que o DNER, órgão que deveria, em nome do povo, fiscalizar o
Consórcio Rodovida, estava conivente e omisso, porque não fiscalizava a
empresa, a situação das placas, não verificava se os radares haviam ou não
sido aferidos, se estavam ou não escondidos atrás de obstáculos. Apesar
disso, estamos exercendo a nossa função constitucional que é defender os
interesses do povo. Graças a Deus, com a atuação da Comissão Especial, já
foram derrubadas 131 mil multas. Temos certeza de que todas serão
canceladas, porque esse procedimento é uma grande vergonha. Obrigado.

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. A
principio, o trabalho da Comissão foi criticado. Alguns que não têm o que
fazer diziam que somos a favor da alta velocidade. Não é isso. Somos a favor
da obediência ás leis. Não queremos que o cidadão seja punido somente em
locais situados em retas. Não existem radares em curvas perigosas ou nas
travessias de escolas, somente em retas e escondidos no meio do mato,
caracterizando a determinação de punir, e nada mais.

Concedo aparte ao Deputado João Paulo, que foi um dos primeiros a
levantar essa bandeira. Não participou da Comissão devido ao número de
Deputados. Tenho certeza de que estará participando da CPI, que espero
seja instalada.
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O Deputado João Paulo (em aparte) - Deputado Alberto Bejani,

solidarizo-me não só com o pronunciamento de V. Exa., mas também com a
sua atuação na defesa dos interesses da população do nosso Estado, que
tem funcionado como cobaia nessa trama dos radares de empresas privadas,
cuja atuação questiono. Na CPI, por mim requerida, fiz uma indagação
preliminar: até que ponto o poder de policia pode ser privatizado, pode ser
terceirizado? Essa missão era confiada à Polícia Rodoviária Federal, mas
hoje existem civis operando radares à beira das estradas, sem nenhuma
transparência, trabalhando com surpresas. O Estado não pode agir com o
elemento surpresa. Esse procedimento não é ético. Isso não poderia estar
ocorrendo. Estamos bradando contra isso há muito tempo.

Como V. Exa. disse, levantei essa questão assim que cheguei a esta Casa,
porque já estava lutando contra isso há bastante tempo. O Código de
Trânsito acabou construindo uma indústria de multas, que foi colocada á
disposição de cada Prefeitura. Apesar de não contarem com nenhum tipo de
estrutura para fazer a fiscalização de trânsito, muitas Prefeituras aplicam
multas, jogando o dinheiro no caixa único, contrariando as disposições do
Código de Trânsito, a fim de resolver seus problemas financeiros. Os
cidadãos já estão cansados de tanto tributo, e, agora, ainda existem essas
multas, que, como sabemos, não estão voltadas para a proteção da vida,
como deveria ser, mas para encher os cofres públicos, resolver problemas de
caixa.

Faço este questionamento, nobre Deputado Alberto Bejani, e faço um outro
que quero levar às últimas conseqüências: até que ponto o cidadão acusado
de ter infringido a lei de trânsito pode receber em casa urna boleta de
condenação para fazer o pagamento? Enquanto vigir a Constituição Federal,
terá de ser dada a ele a oportunidade de se defender, e não apenas de
recorrer. Ele tem de ter direito de se defender antes que a boleta seja
enviada.

Teria elementos para falar por mais de uma hora, mas não há tempo.
Quero solidarizar-me com V. Exa. e vamos caminhar de mãos dadas nessa
proposta. Esta Casa deve uma resposta ao cidadão mineiro e, certamente,
dará. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Queria pedir a V. Exa.
e a este Plenário que colaborassem na aprovação do meu projeto, que
tramita há muito tempo nesta Casa e vai sinalizar esses radares. A partir de
200m, a cada 50m teremos uma placa avisando da existência do radar. Já
que não é para punir, vamos educar, sinalizando.

Gostaria de agradecer a V. Exa. a oportunidade e também parabenizá-lo,
lembrando que não são apenas os radares das estradas. Em Belo Horizonte
existe um caça-níquel de multas, em que a BHTrans dá para o empresário
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60% das multas e fica apenas com 40%. Empresários estão ficando ricos.
E devem ser os mesmos envolvidos na trama do caça-níquel. Lembrem-se
disso no dia de hoje, dia 81512001. Quando dizia há algum tempo que
estavam metendo a mão no dinheiro, perguntavam se eu estava sabendo
demais. Quem sabe se o caça-níquel de um ano atrás não é o mesmo de
hoje? O grupo pode ser o mesmo. Muito obrigado.

O Deputado Alberto Bejani - Para encerrar minhas palavras, gostada de
pedir ao Ministério Público que verifique a Lei n° 8.666. Acredito no Ministério
Público e espero, amanhã, não dizer o contrário. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rémulo Aloise.
• Deputado Rêmolo Aloise* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste

momento gostaria de anunciar a esta Casa o resultado da CPI do Fundo
SOMMA. Aproximadamente há 60 dias, numa reunião do Colégio de Lideres,
foi-nos dada a oportunidade de continuar nosso trabalho nessa CPI.
Tínhamos um compromisso para encerrar os trabalhos, que já estavam
prorrogados. Hoje venho a esta tribuna para dizer aos Deputados que
tentaram mudar a diretriz dessa CPI que terão a oportunidade de fazer isso
durante a votação do relatório. Quero lembrar, também, àqueles que
acharam que lá seria o inicio de um grande "forno para assar pizza" que não
houve nem o forno nem a pina.

Terminamos os nossos trabalhos, que estão catalogados em mais de 150
laudas. Fica aqui a oportunidade para que todos os pares da Casa discutam
o relatório final, que já se encontra à disposição dos Deputados, para que
dele tenham conhecimento prévio, até que venha ao Plenário.

Sr. Presidente, outra questão que não pode continuar é a que se refere à
Comissão de Fiscalização Financeira da Casa, quando um Deputado usa
poder regimental de fazer requerimentos e, às vezes, tem dificuldade porque
as respostas voltam à origem apenas depois de 60, 90 ou até 120 dias. Nós,
membros dessa Comissão, solicitamos à Mesa da Assembléia que nos dê
amparo regimental para que, quando um membro da referida Comissão, a
convite, requeira documentos do convidado, que o faça da maneira
regimental, dando-se ao Presidente da Comissão em apreço e aos demais
Presidentes de comissões poderes para que possam fazer o convite. Não se
intima ninguém; estamos convidando.

Esperamos que a Mesa da Casa entenda a nossa posição de membros de
comissão, para que possamos agilizar os nossos trabalhos. As vezes, os
esclarecimentos das questões suscitadas caem no esquecimento, demoram
para ser respondidas.

Gostaria ainda de levar ao conhecimento dos Deputados o assunto
referente à Emenda n° 39, que determina algumas ordens em relação aos
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funcionários públicos contratados. Estou vendo em Plenário o Deputado
Paulo Piau, Presidente da Comissão de Educação, e estamos propondo que
essa Comissão abra algumas audiências públicas para que possamos
discutir com os contratados do Sul, do Norte, do Triângulo e da Zona da Mata
do Estado as questões inerentes a essa matéria. Deputados, imaginem uma
funcionária pública na função de servente de escola há 20 anos que é
obrigada a prestar um concurso. Entendemos que essa funcionária não terá a
mesma condição de outras pessoas. A aptidão dessa pessoa em tal atividade
está evidente em razão do período em que já se encontra na função.

Estamos formulando um pedido à Mesa para que a Comissão de Educação
da Casa possa fazer essa discussão, em nível estadual, com os vários
setores. Isso é fundamental para que possamos adequar essa situação ás
questões que temos de regulamentar através desta Casa no edital que a
Secretaria da Educação e as demais farão para regulamentar a Emenda n°
39.

Outra questão fundamental que quero tratar diz respeito ao IPSEMG.
Tenho recebido algumas correspondências no meu gabinete que retratam a
preocupação dos agentes regionais do interior com a CPI do IPSEMG. Acho
que se trata de uma dúvida, porque ninguém está querendo fazer uma CPI
para tratar do atual Presidente do IPSEMG, Dr. João Diniz Júnior. A CPI não
visa a sua pessoa, e ninguém questiona que não tenha cometido alguma
irregularidade. O que se pede é a criação de uma CPI para investigar o todo
do Instituto. Deputado Kernil Kumaira, daqui a pouco concederei aparte a V.
Exa.

Se aquele Instituto chegou ao ponto em que está hoje, não se pode
esquecer que foi esta Casa que, nos últimos três anos, deu a ele condição de
autonomia total em várias posições. Dois projetos de lei e um decreto
também aqui votados e aprovados levaram o Instituto à sua atual situação.

Não queremos jogar pedras em ninguém. Pelo contrário, queremos
esclarecer algumas denúncias. O momento atual pede a esta Casa que
assim aja. Não vai aqui acusação alguma ao Presidente, ao Diretor
Financeiro, ao Diretor de Interiorização. Fiquem tranqüilos aqueles que estão
preocupados com a direção do IPSEMG. Esta Casa nada mais quer que
esclarecer o que foi denunciado sobre superfaturamento em alguns hospitais.
E lógico. Vamos dar oportunidade também para que o contraditório seja
discutido. Vejo dessa maneira.

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Deputado Rêmolo Aloise, meu
aparte se refere à primeira parte da fala de V. Exa., que diz respeito ao
trabalho da CPI, brilhantemente presidida por V. Exa. com a competência que
lhe é peculiar. Aquela CPI não terminou em "pizza", terminou em sanduíche.
Disse isso várias vezes aqui. Diziam que a CPI terminaria em "pizza" porque
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não viam empenho e disposição de a Comissão fazer verificação mais
detalhada. Quem pensou assim pensou erradamente. Desenvolvemos um
trabalho hercúleo. Disse que a CPI terminou em sanduíche porque comemos
apenas sanduíches na última semana, inclusive em todo o sábado e
domingo, no prédio anexo à Assembléia Legislativa, para darmos conta do
trabalho a tempo e a hora. Sobre os meus ombros pesaram os encargos da
relatoria. Penso que consegui a contento responder com aquilo que se
esperava.

De dez municípios fiscalizados, levantamos irregularidades em sete.
Detalhamos, apontamos e demonstramos por que as operações foram
irregulares. Essa CPI surpreendeu muitos Prefeitos, muitas Prefeituras,
Câmaras Municipais, empresas contratadas e o próprio BDMG, porque
algumas pessoas eram afeitas à prática de não dar muita importância aos
requerimentos de CPI5 das Câmaras Municipais. Mas não contavam com a
atuação rigorosa da Assembléia Legislativa, que, investigando a aplicação de
R$328.000.000,00, pôde apontar grandes irregularidades em sete
municípios, recomendando ao Ministério Público, ao BDMG, ao Tribunal de
Contas e até à Justiça Eleitoral que fizessem uma atuação firme, no sentido
de chamar à responsabilidade as pessoas que se envolveram naquelas
irregularidades.

Cumprimento V. Exa. Registro, mais uma vez, que os trabalhos foram
encerrados com chave de ouro. Depois da CPI, certamente os municípios
que absorverem recursos do BDMG ou de outros quadrantes da
administração estadual empregarão essas verbas com mais reverência,
respeito, levando em conta o elevado interesse público da região. Obrigado.

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte) - Ilustre Deputado Rêmolo Aloise,
não é surpresa para mim a presença de V. Exa. na tribuna nesta tarde, o que
representa, como sempre, o brilhantismo com que V. Exa. aborda os
assuntos importantes do nosso Estado. Parabenizo-o por isso e por sua
trajetória política nesses anos, na Casa do povo.

No entanto, Deputado Rémolo Aloise, não posso concordar com V. Exa.
nem com o Deputado João Paulo, relator da CPI do Fundo SOMMA, quando
entendem que não houve "pina" nesta CPI, pois continuam impunes os
culpados por inúmeras irregularidades constatadas. A CPI cumpriu seu
dever, mas não temos conhecimento de nenhum tipo de punição para os que
se locupletaram com o dinheiro público.

Evidentemente, minha crítica não se refere ao trabalho de V. Exa. nem ao
do Deputado João Paulo, mas à deficiência dos órgãos responsáveis pela
punição dos irresponsáveis do mundo político. Cada vez mais temos
constatado que a impunidade prevalece, sendo mais forte que o trabalho
honesto de quem quer que seja.
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Hoje vi, na imprensa, nosso Governador Itamar Franco criticando o

Presidente da República pelos acontecimentos no Senado e nas autarquias,
como a SUDAM e a SUDENE, que estão sendo fiscalizadas e, até mesmo,
extintas, como a queima de um arquivo. Entretanto, em Minas Gerais não é
diferente. O Governador está sentando no rabo para falar do que está
acontecendo em nível federal, pois, todos os dias, temos conhecimento de
um escândalo no Estado, de falcatruas nos órgãos públicos. Agora, corre na
Casa um documento - que assinei - para que se instaure a CPI do IPSEMGI
e já existe também a CPI da Saúde - para instalação da qual também assinei
requerimento -, ou seja, o nosso Estado nada mais é que uma miniatura do
Governo Federal e do País em que vivemos.

A impunidade é o que há de mais irritante, porque é a mãe de todos os
crimes do Pais. Aqueles que não são punidos servem de estimulo e escola
para que outros cometam livremente seus crimes.

Deputado Rémolo Aloise, gostaria que, ao final desse brilhante discurso, V.
Exa. apontasse para nós, da Oposição, qual a sua expectativa com relação
aos que cometeram o desvio de verbas do Fundo SOMMA. Muito obrigado.

O Deputado Rémolo Aloise* - O nobre Deputado Kemil Kumaira, em 1990,
ocasião em que chegava a esta Casa, era Presidente antes da minha
diplomação. Agradeço profundamente os elogios à minha pessoa e os faço
da mesma maneira a V. Exa., pelo seu currículo parlamentar e pela maneira
com que vem representando todo o nosso Estado há vários anos. Tenho
certeza absoluta de que fizemos a nossa parte. Quando o relator disse que
comeu sanduíche, é porque ficou trabalhando na sexta-feira, no sábado, no
domingo e na segunda-feira de manhã, quando houve a reunião
extraordinária, para darmos o nosso parecer final. Tenho a certeza absoluta
de que, de acordo com o seu ponto de vista, cabem àqueles que receberão o
relatório feito por esta Casa decidir, condenando ou absolvendo os culpados.
Agradeço ao Presidente e aos colegas, porque cumprimos com a nossa
obrigação e demos a esta Casa o que pediu na ocasião em que o Colégio de
Lideres solicitou que encerrássemos a nossa CPI, ou seja, no dia 23.

O Deputado João Paulo (em aparte) - Se V. Exa. me permite, digo que
prender ou resgatar os recursos que se supõe tenham sido desviados não
cabe à CPI, mas ao Judiciário. A CPI poderia tomar uma atitude extrema de
determinar a prisão de algum elemento, e V. Exa. teria autoridade para fazer
isso, se os trabalhos tivessem sido dificultados e torpedeados, o que não
aconteceu. A CPI cumpriu, em sua plenitude, a sua obrigação.

O Deputado Rémolo Aloise - Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Elaine
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Matozinhos, público presente e telespectadores da TV Assembléia, trago
um assunto para que toda a sociedade de Minas Gerais tome conhecimento.
Antes, farei um comentário sobre o que foi divulgado pela imprensa hoje. Eu,
o Deputado Miguel Martini, Líder da Bancada do PSDB, e os outros Lideres
sentimo-nos com uma força que penso que não tenho em meu trabalho
parlamentar. A imprensa informou que eu e o Deputado Miguel Martini
estamos inviabilizando a votação na Assembléia Legislativa. Seria
reconhecer muita força em dois parlamentares de uma Assembléia
Legislativa com 77 Deputados, afirmar que estamos fazendo que esta Casa
não vote nenhum projeto. A população de Minas Gerais não acreditará nisso.

Foi publicado também que teríamos inviabilizado a reunião do Colégio de
Líderes, para a qual esperávamos que fosse feita hoje a convocação não
apenas para discutir a pauta da Assembléia Legislativa, como também para
discutir os vários pedidos de CPI que estão se acumulando. O Deputado
Edson Rezende tem um pedido para a instalação da CPI do IPSEMG. O
Deputado Alberto Bejani solicita a CPI das Multas. O Deputado Miguel Martini
acompanha a CPI dos Cartórios e a CPI das Taxas. Não sou eu, o Deputado
Miguel Martini nem os Líderes das Bancadas da Oposição, do PFL e do PT
que convocamos o Colégio de Lideres. O Presidente da Assembléia
Legislativa é quem faz essa convocação. Não fomos convocados. Portanto,
não deve ser imputado aos Líderes da Oposição o fato de não haver a
reunião do Colégio de Lideres. Essa acusação de que inviabilizamos a
votação não é verdadeira.

Temos toda a reunião da tarde, quando estaremos aguardando a presença
dos Deputados para a votação. Não aceitamos a acusação de que somos
vítimas. Temos na pauta vetos importantes, tais como o que cria o Fundo de
Segurança Pública. Será mantido o veto do Governador? Ficará a população
mineira à mercê da criminalidade e da violência? Votaremos a toque de caixa
apenas porque alguém, através da imprensa, tenta mostrar-nos que estamos
inviabilizando a votação? Não aceitamos votar de qualquer maneira projetos
e vetos importantes, como esse, ligado à segurança pública. Estaremos
lutando no Plenário, com toda a força, para derrubar esse veto.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - V. Exa. foi muito feliz em suas
palavras. Parece-nos que tentam criar uma cortina de fumaça. O Governo
não sabe lidar, politicamente, com sua base de apoio, que não comparece ao
Plenário. E, para não dizer que há falta de bom relacionamento entre o
Governo e a base, pois ele não recebe Deputado, Prefeito, aliás, não recebe
nenhum mineiro, pois está mais preocupado em fazer campanha em outros
Estados...

O Deputado João Leite - Aproveitando essas palavras do Deputado,
lembro-me de que, no Governo passado, em algum momento, tínhamos
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cinco Deputados Estaduais que eram Secretários de Governo. Saberia
dizer quantos temos hoje?

O Deputado Miguel Mart[ini (em aparte) - Não sei dizer nem o nome dos
Secretários atuais, tantas vezes foram trocados. Na Secretaria de Agricultura,
quem tudo resolve é o Chefe de Gabinete, que, aliás, é quem representa o
Governo. O Governador se sente muito bem representado por um Chefe de
Gabinete de um Secretário de Agricultura. Vejam a que nível chegamos.

A Oposição, na quinta-feira passada, antes do término da reunião, e falo
como Líder do PSDB, tinha 26 Deputados em Plenário, sendo 10 do PSDB.
O Deputado Amilcar Martins tinha ido, com o ex-Governador, receber o
Presidente da República; o Deputado Mauri Torres não se encontrava
presente, e tínhamos apenas dois Deputados para votar vetos. Se o Governo
não é capaz de movimentar sua base para votar, o problema é dele, e não
nosso. Não vamos aceitar esse tipo de pressão pela imprensa. Vamos votar
com o mínimo de 55 Deputados em Plenário.

Aproveito o ensejo para deixar registrado o fato de que o Cardeal D.
Serafim Femandes de Araújo completou, ontem, 42 anos de episcopado. A
ele, nossas congratulações.

O Deputado João Leite - Ontem, perguntavam-me se não tinha medo de
que tudo pudesse vir contra mim, porque.estava inviabilizando as votações.

Será que um ou dois Deputados conseguem parar a Assembléia
Legislativa? Sobre essas coisas dirigidas, a população de Minas Gerais, a
imprensa, enfim, todos ji.e acompanham a vida do Pais e do Estado, não
serão enganados por algo assim. Estaremos aqui, a todo o momento, sem
nos calar, mostrando a verdade, o que realmente está acontecendo.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Concordo com V. Exa. sobre a
tentativa de manipulação da opinião pública, mas o povo não é bobo, sabe
com clareza o comportamento e a condução de seus Deputados.

Existe uma parcela de verdade quando se diz que nós, da Oposição, sob o
comando de V. Exa., do Deputado Miguel Martini, dos Deputados do PFL,
Sebastião Costa e Paulo Piau; de alguns Deputados do PT e do Deputado
Kemil Kumaira, temos conseguido muita coisa nesta Casa. Por exemplo, por
iniciativa de V. Exa., conseguimos estancar o roubo do dinheiro público na
ADEMG, denunciar as falcatruas desse Governo, que detém o recorde de
denúncias de corrupção, mais do que o Governo Newton Cardoso, e ainda
estamos no meio do Governo. V. Exa. imagina o que vem por ai. Quanto ao
caso do IPSEMG, estamos apenas na ponta do iceberg". Todos sabemos
disso e, felizmente, temos conseguido muita coisa, porque somos vigilantes,
não temos medo e temos tido coragem de denunciar isso à opinião pública.

Sob o comando de V. Exa., do Deputado Miguel Martini e de outros
Deputados da Oposição, conseguimos melhorar - e muito - o projeto sobre o
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destino dos recursos do SOMMA, exatamente porque não aceitamos que
o enfiassem 'goela abaixo" desta Casa, que tem autonomia, soberania, e os
Deputados têm dignidade. Não aceitamos votar aquele projeto no afogadilho.
Por obstrução, conseguimos negociar um projeto que favorecesse o povo de
Minas. Vamos continuar assim, e o povo saberá fazer justiça.

Um Deputado da base governista foi marcar audiência com um dos
Secretários, e este lhe disse que, por ordem do Governador Itamar Franco,
eles estão proibidos de receber Deputados de terça a quinta-feira, só podem
recebê-los ou na segunda ou na sexta-feira, para que os Deputados votem os
projetos.

Fazendo isso, em primeiro lugar, "assenta no próprio rabo", porque ele
mesmo não está aqui, em nenhum dia da semana. Está desrespeitando os
Deputados que têm base no interior e são obrigados a viajar na sexta-feira,
para visitar suas bases, seus municípios.

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Deputado Amilcar Martins, agora
existe uma classificação: verde, amarelo e vermelho.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Graças a Deus, somos o mais
vermelho possível. Gostaria de cumprimentar V. Exa. Sob sua liderança,
estaremos seguindo a orientação de fiscalizar o Poder Executivo, impedindo
que se cometa, em nome de uma suposta democracia, crimes contra os
interesses do povo de Minas Gerais.

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - V. Exa. tem primado pela
excelência de seus pronunciamentos nesta Casa. Mais que isso, V. Exa. está
abordando, geralmente, o que a nossa população mais indaga a respeito do
trabalho na Assembléia Legislativa do Estado. Não é à toa que V. Exa.,
praticamente sozinho, quase venceu as eleições municipais em Belo
Horizonte, mesmo enfrentando coligações poderosíssimas, numa
demonstração de que o seu trabalho é reconhecido pelo povo de Belo
Horizonte e pelo povo mineiro, como um todo.

Hoje, estou acompanhando a fala do meu ilustre Líder, Líder da Minoria,
cargo que V. Exa. ocupa com tanta galhardia no parlamento mineiro. Veja
como as coisas ocorrem no instante em que temos um Governador frágil, que
é, pelo resto do Pais, motivo de chacota.

Estive recentemente no Rio de Janeiro, andei de táxi e ouvi de quase todos
piadas com relação ao Governador que temos, hoje, no Palácio da
Liberdade. E, mesmo assim, ainda consegue que uma parcela da imprensa
mineira - não sei a qual titulo e por qual interesse - o defenda como um
pretenso candidato à Presidência da República, depois de ter sido Vice-
Presidente de Collor de Mello e ter, como Vice-Govemador, o Sr. Newton
Cardoso, no momento em que o Brasil precisa de pessoas idóneas.

Não se pode, de forma alguma, aceitar um Governador tão comprometido
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com a corrupção. Embora não tenha colocado a mão naquilo que é do
povo, de uma forma ou de outra, é omisso com relação ã corrupção. No
Estado, ninguém foi punido, até hoje, pelas diversas denúncias e apurações
de crimes contra o património público. Isso prova que a impunidade faz parte
do perfil do Governador Itamar Franco, que apenas demite os seus
Secretários, o que mais parece uma queima de arquivo do que uma forma de
querer apurar verdadeiramente os fatos.

Quero aproveitar o ensejo para concluir com o seguinte: a opinião pública
precisa tomar conhecimento do que realmente ocorre aqui, na Casa do povo.
Nós, da Oposição, estamos batalhando para votar os projetos que interessam
ao povo mineiro, diferentemente dos Deputados da base do Governo,
provavelmente orientados pelo Secretário Hargreaves, que já declarou à
imprensa que aqui se vota o que o Governo quer no dia em que quer. Se não
estamos votando, é porque ele está impedindo, através de seu poder, que os
Deputados de Governo permaneçam no Plenário.

Quero tocar nesse assunto, concluindo as minhas palavras e dizendo o
seguinte: este é o único lugar em que a matemática é diferente, embora seja
uma ciência exata, pois 22 ou 23 Deputados derrotam 55 ou 58 Deputados
do Governo. Como se pode imputar á Oposição, que não tem 25 Deputados,
o fato de não votarmos as matérias em pauta? Na realidade, a imprensa
deveria dizer exatamente o contrário: não se está votando por culpa da base
do Governo, sob a orientação do Secretário Hargreaves. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Kemil Kumaira e gostaria
de informar a todos que estará, na Comissão de Direitos Humanos, amanhã,
o representante da Animação Pastoral e Social do Meio Rural, o Frei Rodrigo
de Castro, que irá fazer uma denúncia contra a presença do Governador
Itamar Franco em Uberlândia, na inauguração da unidade da Monsanto,
empresa já conhecida.

Estamos solicitando, por meio de requerimento, estudo de impacto
ambiental para instalação dessa empresa. Solicitamos também que a
Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa tome conhecimento
dessa situação. Mas o Governador continua distante do seu discurso. A
prática é outra. Fala tanto em nacionalismo, mas foi lá para a inauguração de
empresa voltada exclusivamente para a questão dos herbicidas, dos
esfoliantes químicos. Está totalmente distante do discurso que
constantemente vem fazendo.

Amanhã estaremos acompanhando na Comissão de Direitos Humanos a
denúncia da Pastoral Social do Meio Rural, pois todas essas denúncias serão
trazidas à Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
r Parte (Ordem do Dia)
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1 2 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência
passa à 22 Parte da reunião, com a 1 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 502
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.11912001, do Deputado Kemil
Kumaira, com a Emenda n° 1; e de Fiscalização Financeira - aprovação, na
47a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.14512001, do Deputado Luiz
Fernando Faria (Ciente. Publique-se.): da Comissão Especial das Multas -
informando o final dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se) e encaminhando
o seguinte relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS MULTAS
Sumário

1 - Da criação, da composição, dos objetivos e do prazo dos trabalhos da
Comissão.

2 - Dos fundamentos fáticos para a sua criação-
3 - Das disposições constitucionais e legais sobre o trânsito no Brasil.
3.1 - Da legítima competência desta Comissão.
4 - Trabalhos realizados:
4.1 - Relação dos convidados ouvidos em reuniões ordinárias e

extraordinárias;
4.2 - Diligência realizada pela Comissão - visita à BR-040.
5 - Irregularidades constatadas.
6 - Considerações sobre a privatização dos serviços - contratos.
7 - Órgãos públicos que compõem o Sistema Nacional de Metrologia,

Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO.
8- Conclusões:
1 - Considerações preliminares:
2 - Medidas emergenciais:
3 - A proposição de instalação de comissão parlamentar de inquérito:
4 .. Sugestão de projeto de lei.
1 - Da criação, da composição, dos objetivos e dos prazos dos trabalhos da

Comissão
Esta Comissão destina-se a examinar irregularidades que porventura

estejam ocorrendo no sistema de aplicação e arrecadação de multas
cobradas dos usuários de rodovias federais no território mineiro. Sua criação
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decorre de aprovação no Plenário, em 2011212000, de requerimento do
Deputado Alberto Bejani, com fundamento no art. 111, inciso II, do
Regimento Interno.

Composição da Comissão: pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio
Andrade; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PSDB: efetivo - Deputado
Mauro Lobo; suplente - Deputado Ailton Vilela; pelo PTB: efetivo - Deputado
Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Arlen Santiago; pelo PFL: efetivo -
Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PSB: efetivo -
Deputado Sargento Rodrigues; suplente - Deputada Elaine Matozinhos.

Este órgão colegiado, para desincumbir-se de suas atribuições, dispõe, de
acordo com o que estabelece o Regimento Interno, em seu art. 111, § 4 0 , do
prazo de 60 dias, podendo ser este prorrogado uma vez , por até a metade.
Levando-se em conta a natureza dos trabalhos, dependentes de
cumprimento de diligências e de depoimentos de autoridades envolvidas no
assunto, e tendo-se em vista que os trabalhos só se iniciaram em 71312001,
fez-se necessário dilatar o prazo de encerramento de suas atividades para
31512001

Para atingir o seu objetivo, a Comissão realizou várias reuniões com a
participação de convidados ligados direta ou indiretamente ao assunto e
procedeu à visita a trechos rodoviários onde presumivelmente haveria
irregularidades.

2 - Dos fundamentos fáticos para a sua criação.
De acordo com a justificação do proponente da Comissão e de outros

apontamentos enunciados pelos membros constituintes, são os seguintes
fatos e considerações que motivaram a averiguação do sistema de aplicação
e arrecadação de multas em rodovias federais de Minas Gerais:

a) as inúmeras reclamações feitas por usuários de que o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER não vem cumprindo a
determinação constante na Resolução n° 079198, baixada pelo Conselho
Nacional de Trânsito - CONTRAN, segundo a qual "toda fiscalização de
trânsito por meio mecânico deverá ser indicada por sinalização vertical,
colocada no lado direito do sentido do trânsito, respeitado o espaçamento
mínimo de 300 metros antes de cada equipamento de fiscalização,
mantendo-se o usuário informado da existência do radar;

b) a indagação de inconstitucionalidade do processo de terceirização das
competências atribuídas à Policia Federal, no respeitante ao poder de polícia
e de emissão de multas, consoante o que dispõe a Resolução n° 083198, do
CONTRAN, a saber que o DNER é "órgão executivo rodoviário da União";

c) possível irregularidade quanto ao estabelecimento indiscriminado do
limite de velocidade, deixando-se de considerar a existência ou não de
pontos críticos na rodovia;
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d) as evidências de que o uso dos radares e a escolha dos locais de

instalação estejam direcionados apenas à penalização dos infratores de
trânsito, em detrimento do caráter educativo que se deve associar a sua
existência, o que sugere o surgimento da chamada "indústria da multa".

3 - Das disposições constitucionais e legais sobre o trânsito no Brasil
Antes de passarmos aos debates e às considerações dos convidados, é de

bom alvitre trazer a lume as diretrizes constitucionais, as normas de trânsito e
de transporte rodoviário.

a) A Constituição da República, em seu art. 22, inciso Xl, atribui à União a
competência privativa de legislar sobre trânsito e transporte.

No art. 23, XII, atribui competência comum à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos municípios para "estabelecer e implantar política de
educação para a segurança do trânsito". Trata-se, nesse caso, de
competência material.

Já o art. 21, inciso XIV, confere também à União o poder de organizar e
manter, dentre outros órgãos, a Polícia Rodoviária Federal. Embora essa
norma seja por si evidente, é bom nos lembrarmos dela ao tratarmos da
questão da terceirização de atribuições dessa corporação.

Sobre a competência reservada à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito
das rodovias e estradas federais, destacam-se: aplicar e arrecadar as multas
impostas por infrações de trânsito; efetuar o levantamento dos locais de
acidentes de trânsito; cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de
trânsito, no âmbito de suas atribuições (art.20, 1, II e IV).

Em decorrência do enunciado no art. 22, inciso XI, da Carta Magna, a
União editou diploma que contém todo o disciplinamento do trânsito no Brasil
e do qual decorrem as demais regulamentações que adiante passaremos a
citar. Trata-se da Lei n° 9.503, de 2319197, conhecida também por Código de
Trânsito Brasileiro, que, conforme indica o seu nome, tem por objetivo impor
normas sobre o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território
nacional, abertas à circulação.

Neste ponto, entendemos conveniente, para bom entendimento da matéria,
expor sucintamente o que dispõe esse código, embora muito seja do
conhecimento comum. Em resumo, é o seguinte:

O trânsito - aqui considerado como a utilização das vias por pessoas,
veículos e animais, para fins de circulação, parada, estacionamento e
operação de carga e descarga em condições seguras - é um direito de todos
e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de
Trânsito - SNT -, os quais, no âmbito das respectivas competências,
respondem por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão
ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que
garantam o exercício do direito do trânsito seguro (art. 10).
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O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por
finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração,
normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação,
habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do
sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de
recursos e aplicação de penalidades (art. 50). Como bem se vê, o SNT se
ocupa praticamente de tudo que diz respeito ao trânsito.

Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e
entidades:

- o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN -, coordenador do Sistema
e órgão máximo normativo e consultivo;

- os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN5 - e o Conselho de
Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE -, órgãos normativos,
consultivos e coordenadores;

III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios;

IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios;

V - a Policia Rodoviária Federal;
VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal;
VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARIs (art. 70).
O CONTRAN é presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de

trânsito da União e é composto por representantes de vários ministérios. São
suas competências, além de outras:

- estabelecer e normatizar os procedimentos para a imposição, a
arrecadação e a compensação das multas por infrações cometidas em
unidade da Federação diferente da do licenciamento do veículo;

- zelar pela uniformidade e pelo cumprimento das normas contidas no CTB
e nas resoluções complementares;

- responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da
legislação de trânsito (arts. 10 e 12, VII, VIII e IX). Atente-se bem para essas
importantes atribuições reservadas ao CONTRAN.

Das competências atribuídas aos CETRANs vale destacar aquela
enunciada no inciso VIII do art. 14: "acompanhar e coordenar as atividades
de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo
de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos,
articulando os órgãos do Sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN".
Essa atribuição condiz com o fato de ser o CETRAN um órgão coordenado
pelo CONTRAN.

Merecem especial atenção as competências reservadas aos órgãos e
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entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição - as quais, em sua
maioria, são comuns àquelas reservadas aos órgãos e entidades executivos
de trânsito, na mesma esfera de atuação (respectivamente, arts. 21 e 22).

Dessas atribuições, destacam-se as enunciadas nos incisos 1 e III do art.
25, a saber. "cumprir e fazer cumprir a legislação, as normas de trânsito no
âmbito de suas atribuições"e"implantar, manter e operar o sistema de
sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário". Atente-se
para o fato de que tais órgãos só podem atuar na esfera de sua
circunscrição.

Apresentados os aspectos principais que envolvem o Sistema Nacional de
Trânsito, com seus órgãos componentes e atribuições, passemos ao exame
propriamente dito das Normas Gerais de Trânsito, destacando-se, no que nos
interessa, o conteúdo normativo dos artigos que enunciamos.

Art. 61 - A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio
de sinalização, respeitadas suas características técnicas e as condições de
trânsito. Diante da inexistência de sinalização regutamentadora de velocidade
máxima, esta será, em se tratando de rodovias, 110 km/h para automóveis e
caminhonetes; 90 km/h para ônibus e microônibus; 80 km/h para os demais
veículos.

Saliente-se que, de acordo com o § 2 0, "o órgão ou entidade de trânsito
rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de
sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no
próprio artigo".

Art. 80, § 1 0 - A sinalização será colocada em posição e condições que a
tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância
compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações
do CONTRAN.

A imposição dessas condições é de suma importância para o resguardo da
defesa do cidadão para que haja legitimidade na aplicação de multas
decorrentes de inobservância de sinalização.

Sobre a competência atribuída ao CONTRAN, veremos adiante importante
regulamentação desse órgão a respeito de sinalização indicativa de
fiscalização.

Ad. 90 - Este artigo está relacionado ao art. 80, por estabelecer que não
serão aplicadas as sanções previstas no CTB por inobservância à
sinalização, quando esta for insuficiente ou incorreta, e que o CONTRAN
editará normas complementares no que se refere à interpretação, à
colocação e ao uso de sinalização.

Art. 260 - As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade
de trânsito com circunscrição sobre a via onde tenha ocorrido a infração, de
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acordo com a competência estabelecida no CTB.

Cabe a indagação da possibilidade de terceirização dessa competência.
Art. 280, "caput" e § 2 0 e 40 - Esse artigo enumera os dados

indispensáveis para a lavratura de auto de infração, observando que esta
deverá ser comprovada por declaração de autoridade ou do agente da
autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento
audiovisual, relações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente
disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Cabe dizer que
dispositivos eletro-mecânicos suprem a lavratura do auto de infração
convencional, desde que seja declarada por autoridade competente e, mais
importante, que tais dispositivos estejam devidamente autorizados pelo
CONTRAN.

Merece menção, também, o enunciado do § 40, segundo o qual "o agente
da autoridade de trânsito competente para lavratura do auto de infração
poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista, ou, ainda, policial militar
designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito
de sua competência".

Conforme dito anteriormente, é de grande interesse para o propósito desta
Comissão trazer à baila a Resolução n° 79, de 19111198, baixada pelo
CONTRAN, que regulamenta o uso de sinalização indicativa de fiscalização.
Eis, na integra, o art. 10:

"Art. 1 0 - Toda fiscalização de trânsito por meio mecânico, elétrico,
eletrônico ou fotográfico que tenha como fato gerador o controle da
velocidade deverá ser indicada por meio de sinalização vertical,
estabelecendo-se a velocidade máxima permitida, conforme o modelo A
constante no anexo que faz parte desta resolução.

§ 20 - A velocidade máxima da via somente será alterada quanto da
existência de áreas criticas que justifiquem plenamente a medida.

§ 30 Poderá ser utilizada a sinalização educativa prevista no item 1.3.3 do
Anexo II do CTB, com fundo branco, orla preta e legendas pretas, conforme
modelo "B", do anexo único desta resolução.

§ 40 - Quando a fiscalização for realizada com equipamento portátil,
operado por agente de fiscalização, a sinalização poderá ser do tipo
removível, respeitado o espaçamento constante no § 10".

3.1 - Da legitima competência desta Comissão.
Da explanação que acabamos de fazer a respeito do ordenamento jurídico

atinente ao trânsito brasileiro, em que salientamos as principais questões de
interesse desta Comissão, valendo-se de princípios constitucionais, de
mandamentos de lei federal e terminando por examinar normas
complementares de órgão ligado ao Sistema Nacional de Trânsito -
despontam as seguintes considerações:
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a) Aos Estados membros da Federação não é facultado legislar sobre

trânsito e transporte.
b) Em decorrência dessa limitação, coube à União instituir, em 1997, o

Código de Trânsito Brasileiro, do qual emanam todas as diretrizes sobre a
matéria, restando a certos órgãos a competência para regulamentar questões
operacionais e mesmo normativas;

c) Criou-se o Sistema Nacional de Trânsito, definido como conjunto de
órgãos e entidades de todos os entes federados, com a incumbência de tratar
de tudo que respeita ao trânsito.

d) Esse Sistema é coordenado pelo Conselho Nacional de Trânsito -
CONTRAN -I composto especialmente por altas autoridades federais, o qual
constitui órgão máximo normativo e consultivo.

No âmbito estadual, criaram-se os Conselhos Estaduais de Trânsito -
CETRANs -, órgãos normativos, consultivos e coordenadores, no âmbito de
suas circunscrições, evidentemente.

Têm-se ainda, em todas as esferas da Federação, os órgãos e as
entidades executivos de trânsito e rodoviários.

Também compõem o sistema a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias
Militares Estaduais e do Distrito Federal e, finalmente, as Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.

e) Examinadas as competências desses órgãos e entidades, ficam
evidenciadas atribuições que, embora sendo as mesmas para órgãos
executivos e Policias, não se confundem ao levar-se em conta o âmbito de
suas respectivas circunscrições.

Dessa forma, o Estado membro não pode diretamente atuar ou interferir na
administração de uma rodovia federal ou mesmo municipal.

f) Por fim, cumpre lembrar que as normas operacionais, quando não estão
dispostas no Código, estão em regulamentos ou resoluções do CONTRAN.

Em que pesem a todas essas considerações, parece-nos que a esta
Comissão, na qualidade de órgão colegiado da Assembléia Legislativa, que
tem por atribuição exercer o papel de agente de controle político, basta ver
que a Constituição Federal, no art. 23, inciso 1, confere aos Estados a
competência comum de zelar pela guarda - entenda-se o fiel cumprimento da
própria Constituição e das leis.

Assentado nesse inequívoco entendimento, depreende-se que esta
Comissão detém genuíno poder de empreender averiguações de caráter
essencialmente inquisitivo, mediante a realização de debates e depoimentos
de autoridades ligadas ao assunto de que se ocupa.

Em decorrência das conclusões dessa investigação, esta Comissão então
poderá encaminhar - conforme sejam elas - sugestões a órgãos e entidades
competentes para tomar as medidas cabíveis, sejam eles ligados ou não ao
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assunto de trânsito.

4) Trabalhos realizados:
4.1) Relação dos convidados ouvidos em reuniões ordinárias e

extraordinárias
271312001: Wilton Braga de Almeida, Ex-Diretor-Geral do IPEM-MG;
291312001: Wilton Braga de Almeida, Ex-Diretor-Geral do IPEM-MG;
101412001: Mário Ramos Vilela, Diretor-Geral do IPEM-MG; José Elcio

Santos Monteze, Chefe do 6 0 DRF/DNER; Antônio Orlando Macedo Ferreira,
Assessor Especial do Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas
Gerais; Solano Felardi, representante do INMETRO; Alvaro Campos de
Carvalho, Chefe do Serviço de Operações Rodoviárias do DNER; José
Carlos Dutra, representante do Consórcio Rodovida.

171412001: Dr. Doorgal Gustavo Borges de Andrade, Juiz de Direito da
cidade de Uberaba, ex-Delegado de Policia de Trânsito;

Manfredo Paul, representante comercial;
Mário Lúcio de Lima, representante comercial;
241412001: Aílton Batista, Presidente da JARI do DNER;
Sebastião Alexandre Ramos, advogado especialista em educação para o

trânsito.
4.2 - Diligência realizada pela Comissão - visita à BR-040
O Presidente da Comissão, na reunião de 171412001, apresentou filmes e

fotografias contendo várias irregularidades cometidas pelos radares móveis
na aplicação de multas na quinta-feira da Semana Santa, feitos por uma
equipe especializada, contratada pela Comissão.

Uma das irregularidades constatadas pelo Deputado Alberto Bejani é o uso
de radares da marca Gatso 24. Segundo o Deputado, há uma declaração
assinada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), em 15 de março deste
ano, afirmando que os radares dessa marca não foram aferidos. Dessa
forma, além de estar irregulares porque não passaram por aferição, os
radares podem estar cometendo erros no registro da velocidade.

Outra irregularidade apontada pelo Deputado diz respeito aos locais onde
estão instalados os equipamentos. Segundo ele, o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) estabelece que os radares devem ser instalados em locais
com um determinado nível (nivelamento de terrenos), de forma a evitar
registros de velocidade errados, favorecidos quando há desnivelamento. No
entanto, o próprio Deputado fez o teste utilizando um aparelho nivelador e
constatou que os radares estão desnivelados.

O Deputado, também, questiona o posicionamento dos equipamentos nas
rodovias. De acordo com ele, os radares eletrônicos só podem estar no
mesmo sentido em que trafegam os veículos, ou seja, têm de ser colocados
somente no lado direito da pista. Mas, muitas vezes, os aparelhos estão no
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canteiro central. "Além disso, os equipamentos estão programados para
medir a velocidade dos carros que passam nos dois sentidos da rodovia, o
que não pode acontecer. Isso está previsto na Portaria n o 115 do Ministério
da Indústria, Comércio e Turismo", explicou o Deputado, lembrando, ainda,
que a Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI) determina o
cancelamento da multa se o radar estiver posicionado à esquerda ou no
canteiro central.

Durante o trajeto na BR-040, o Deputado afirmou ter visto os operadores
dos radares usando roupas com identificação do DNER. "Isto é gravíssimo.
Eles são funcionários de uma empresa terceirizada, e o uso dessas roupas
pode gerar prisão imediata".

Outro ponto que está merecendo atenção diz respeito à aplicação de
multas por excesso de velocidade detectado pelos radares, sem que esteja
concluído o estudo que vai determinar qual será a velocidade máxima
permitida para cada trecho de rodovia. Esse estudo é uma exigência do CTB,
que, na avaliação de muitos, deveria anteceder o uso de radares, e ainda não
foi concluído pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR), do DNER.

De acordo com o Deputado, o limite de erro previsto no uso de radares não
está sendo considerado. Ele explica que, para velocidades acima de
lOOkm/h, há um limite de erro de 51km/li. "Há ônibus e caminhões sendo
multados por passar a g lkm/h, sendo que excederam apenas lkmlh a
velocidade permitida. O certo é multar só acima de 95km/h, respeitando o
limite de erro". Segundo o Deputado, acima de 100km/li, esse limite de erro é
de 7%. "Os veículos só podem ser multados se estiverem acima de 1 l7kmIh,
o que não está acontecendo". Isto onera, injustamente, o cidadão, quer
pecuniariamente, quer quanto à pontuação, em face do descumprimento da
lei pelo DNER.

5 - Relação das irregularidades detectadas
1 - A não-aferição dos radares móveis pelo IPEM-MG, órgão que detém

legalmente esta atribuição;
2 - a emissão das guias das multas no Município de Fortaleza, CE, portanto

fora dos limites territoriais do Estado de Minas Gerais;
3 - a prevalência dos serviços de aferição dos radares móveis executados

pelo IPEM-MG, em detrimento da aferição de outros equipamentos e outras
atividades do órgão;

4 - apesar da completa e total diferença climática entre os Estados de
Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, os radares móveis aqui instalados
foram aferidos no Município de Novo Hamburgo, RS, e no Estado de São
Paulo;

5 - as fotografias eletrônicas emitidas pelos referidos equipamentos estão
legendadas em inglês, contrariando o Código Civil, art. 40, que dispõe que os
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escritos de obrigação redigidos em língua estrangeira serão vertidos em
português para terem efeitos legais no Pais;

6 - desrespeito à faixa de tolerância de, mais ou menos, 7km/h sobre a
velocidade limite de lOOkmJh, resultando na imediata e indevida penalizarão
do motorista, quando deveria ocorrer apenas o registro da velocidade, e não
a imposição da infração;

7 - falta de envio, por parte do INMETRO, do manual de operação dos
referidos radares, o que, obviamente, compromete a correta utilização do
equipamento;

8 - constatação da falta de envio, pelo fabricante ou seu representante, de
um protótipo do modelo aprovado que permitisse sua apreciação técnica de
acordo com as seguintes etapas:

a) exame documental;
b) exame preliminar;
c) ensaio do protótipo;
9 - dúvida sobre a precisa aferição do radar móvel, urna vez que ela se dá

seguindo instruções baixadas em portaria do INMETRO; efetivada a aferição,
o aparelho é testado e lacrado, porém paira dúvida quanto à sua
inviolabilidade;

10 - comprometimento do perfeito funcionamento do radar, uma vez que
não é assentado devidamente, em superfície plana, contrariando o requisito
básico ao seu bom funcionamento;

11 - a expressão "aferição anual dos radares" conduz a uma possibilidade
de lacuna temporal e compromete seu ideal funcionamento, quando o correto
seria ocorrer a aferição a cada doze meses;

12 - as multas devem ser aplicadas por funcionários investidos pelo poder
público, e não por funcionários de empresas privadas contratadas pelo
DNER; o poder de policia não é repassado por mero instrumento contratual;
a ação fiscalizadora do Estado é atribuída, por lei, bem como os efeitos dela
resultantes; poder de multar, por exemplo;

13 - denúncia promovida pelo Dr. Wilton Braga de Almeida, ex-Diretor-
Geral do IPEM-MG.

6 - Considerações sobre a privatização dos serviços - contratos
O contrato administrativo, por ser um ajuste que a administração pública,

agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade
administrativa, tem como objeto, sempre, a consecução de objetivos de
interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração.

No caso, não conhecendo o processo de licitação indispensável que deve
preceder a contratação, sabemos que o seu valor é de quase
R$500.000.000,00.

Este é o valor do contrato assinado, no final de 1999, entre o Departamento
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Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e o Consórcio Rodovida, para
a operação de radares móveis no País. Em cinco anos, o consórcio deve
ganhar R$443.639.250,00. A cada multa, a empresa terceirizada recebe
R$55,50. O contrato prevê, ainda, que, por mês, cada radar móvel deve
notificar, no mínimo, 100 multas. Caso esse índice não seja atingido, o DNER
cobre a diferença. Só em Minas, há 33 radares móveis em funcionamento.

Parece-nos que, com o valor recebido a cada multa, o equipamento deve
registrar bem mais que 100 infrações por mês, e, em cinco anos, o consórcio
deverá ganhar muito mais do que R$500.000.000,00.

O Consórcio Rodovida opera os radares móveis do DNER em todo o Brasil-
Ele foi formado por três empresas: Consladel, Pró-Sinalização e Eit
Engenharia. As duas primeiras são do Estado de São Paulo, e a última, do
Rio Grande do Norte. Segundo o constatado, o contrato foi assinado em
12111199, pelo ex-Diretor-Geral do DNER, Genêsio Bernardino de Souza,
pelo Procurador-Geral do DNER, Luiz Antônio da Costa Nóbrega, e pelo
representante legal do Rodovida, Labit Faour Auad.

Perguntamos, sem mais delongas: qual é o risco que permeia a atividade a
ser desenvolvida? Não bastaria uma cláusula legítima de reajustamento de
preços, destinada a preservar a equação financeira originariamente
estabelecida, para impedir indevida redução nos lucros normais do
empreendimento?

7 - Órgãos públicos que compõem o Sistema Nacional de Metrologia,
Normatização e Qualidade Industrial - SINMETRO

As atividades metrológicas, pelo cunho de utilidade pública de que se
revestem, por dizerem respeito ao interesse do consumidor, caracterizam-se
como matéria de alta relevância. Dependem, ainda, de permanente
atualização de critérios e procedimentos, ao acompanhar a constante
evolução tecnológica.

O Ministério da Indústria e do Comércio baixa, então, a Resolução n° 11, de
12/10188, criando o Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e
Qualidade Industrial, que vai tratar essencialmente das unidades de medidas
e pesos e sua adequação ao Sistema Internacional de Unidades.

Em 1999, buscando aperfeiçoamento na área especifica de metrologia, é
editada a Lei Federal n° 9.933, que dispõe sobre as competências do
CONMETRO e do INMETRO, autarquia vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criada pela Lei n° 5.966, de
1973. Em seu art. 1 0 , estabelece que todos os bens comercializados no
Brasil, insumos, produtos finais e serviços sujeitos a regulamentação técnica
devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em
vigor.

Em seu art. 40, dispõe que o INMETRO poderá delegar a execução de
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atividades de sua competência, no que se refere às atribuições
relacionadas com a Metrologia Legal e a Certificação Compulsória da
Conformidade a entidades dotadas de poder de polícia administrativa. A
delegação ficará restrita a entidades públicas que reúnam os atributos
necessários para esse conhecimento.

Em 318193, a Lei Estadual n° 11.173 reorganizou o Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais, autarquia criada pela Lei n° 4.657, de
27111167, com personalidade jurídica de direito público, autonomia
administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente.

Cabe, portanto, ao IPEM-MG, subordinado tecnicamente ao INMETRO,
executar, nos termos da delegação outorgada pela entidade federal, a
atividade metrológica em nosso Estado.

8 - Conclusões
1 - Considerações preliminares
A Comissão Especial das Multas surgiu em razão de várias denúncias de

cidadãos penalizados irregularmente, e esta Casa, no exercício de sua
magna função fiscalizadora, ao examinar tais fatos, penetrou na dupla linha
da legalidade e da conveniência pública, objetivando os superiores interesses
do Estado de Minas Gerais e da comunidade.

Preliminarmente, parece-nos necessária a configuração jurídica da multa, e
os ensinamentos do saudoso mestre Hely Lopes Meirelies, em sua obra
"Direito Administrativo Brasileiro", são absolutamente esclarecedores;
portanto, vamos transcrevê-los:

"Atos administrativos punitivos são os que contêm uma sanção imposta
pela Administração àqueles que infringirem disposições legais,
regulamentares e ordinárias dos bens ou serviços públicos".

E adiante: a punição administrativa externa é dirigida aos administrados e,
"por isso mesmo, é vinculada em todos os seus termos à forma legal que a
estabelecer".

Conclui-se que, ao punir os particulares, encontra limites intransponíveis
nos direitos e garantias individuais do cidadão. Lembramos, ainda, que a
multa é uma imposição pecuniária a que se sujeita o administrado a título de
compensação do dano presumido da infração.

O Juiz Doorgal Gustavo Borges de Andrade, ao se ater a aspectos jurídicos
da questão das multas emitidas em razão de radares, mostra a sua total
ilegalidade, pois que autoridades competentes não assinam a notificação e
não é dado o direito de defesa à população, o que fere frontalmente a
Constituição quanto ao aspecto do contraditório, isto é, uma vez que o
cidadão já é penalizado, sem a devida defesa - a nossa Constituição não
criou a figura de equipamentos trabalhando como se autoridades fossem. A
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alegação da existência de prazo de recurso não o transforma em defesa.
Quanto à destinarão dos valores arrecadados, confirma o emitente Juiz

tratar-se de valores carimbados, a serem investidos em campanhas
educativas, melhoria da malha asfáltica, sinalização e fiscalização.

A preocupação desta Comissão em verificar as irregularidades
denunciadas encontra apoio em outros parlamentos estaduais, e fomos
informados de que, em São Paulo, o Deputado Ari Kara (PPB - SP) preside
uma comissão que se ocupa em analisar a vinculação entre o volume de
multas e o de pagamentos às empresas prestadoras de serviços.

2 - Medidas emergenciais
Ao final da ? Reunião Extraordinária da Comissão Especial, informou-se

que todas as multas aplicadas aos motoristas que teriam excedido a
velocidade de li Okm/h seriam canceladas, ainda que os "pretensos"
devedores tenham recebido a notificação. São, aproximadamente de 35.000,
e a providência será tomada pela diretoria do DNER em Minas Gerais.

O Deputado Mauro Lobo, o Presidente e o relator da Comissão, em 2 .3 de
abril, fizeram visita oficial ao Procurador da República do Estado, levando
uma representação junto com a fita da diligência e os documentos que
comprovam as irregularidades nos radares móveis em utilização nas rodovias
federais, apresentados nesta Casa.

Os principais pontos abordados são:
a) o contrato entre o DNER e o Consórcio Rodovida, assinado em

novembro de 1999, a ser balizado frente às normas do CTB e as resoluções
do CONTRAN;

b) a validade jurídica das normas e dos critérios estabelecidos pelas três
empresas privadas formadoras do consórcio, que parecem melhor atender
aos interesses do grupo;

c) a inexistência de estudos técnicos prévios para a colocação de placas de
sinalização nas rodovias;

d) a inexistência de aferição dos equipamentos pela entidade fiscalizadora,
o IPEM;

e) a colocação indevida dos radares nas pistas;
f) a questão do direito de ampla defesa;
g) a questão do contraditório.
Segundo o Procurador, seria definida na semana seguinte a distribuição do

processo e, a partir da designação de um Procurador, dar-se-ia inicio à
investigação, que deverá ser concluída em um mês.

A Procuradoria da República deverá verificar a ocorrência de ilícitos a partir
dos documentos apresentados; contudo, as irregularidades civis e
administrativas já são indícios veementes para a propositura de uma ação
civil pública. Se comprovadas, poderão ser canceladas as multas e
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ressarcidos os valores pagos. Por último, quanto aos radares, poderão ser
retirados das estradas a partir da concessão de liminar pelo Poder Judiciário.

As expectativas da Comissão são otimistas, já que o Ministério Público do
Paraná conseguiu liminar nesse sentido.

3 - Propositura de Comissão Parlamentar de inquérito
Após o entendimento de todos os Deputados membros da Comissão

Especial das Multas de que teria esta chegado aos limites de seus poderes
de atuação, pensou-se na instalação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito.

O que se apurou, quando dos seus trabalhos, leva à certeza de que os
serviços prestados na área de competência do IPEM não se desenvolvem
dentro de um padrão exigível e necessário a atender aos interesses do
Estado e da população e devem ser necessariamente investigados. Nesse
campo, é fundamental que uma CPI proposta '«iestigue, principalmente, o
uso dos radares instalados em Minas Gerais. Além disso, referimo-nos
também aos serviços de fiscalização de bombas nos postos de gasolina ou
de venda de petróleo, pesagens de mercadorias transportadas em
caminhões, balanças em casas e estabelecimentos comerciais, enfim, em
tudo aquilo que é objeto de fiscalização do IPEM.

A CPI desempenha relevante papel na fiscalização e controle da
administração pública, pois recebe poderes de investigação próprios das
autoridades judiciárias, conferidos constitucionalmente, além de outros
constantes no Regimento Interno desta Casa, conforme dispõem os arts. 112
a 114 e seus parágrafos. Suas decisões são definitivas, independendo sua
execução da aprovação de outro órgão, embora possam ser encaminhadas
ao Plenário da Casa, "solicitando-lhe aprovação e providências de sua
alçada" (José Afonso da Silva, "in" "Curso de Direito Constitucional Positivo",
1989. Ed. Revista dos Tribunais Ltda, São Paulo, pág. 445).

Três são os seus requisitos básicos:
a) requerimento de pelo menos 113 dos membros da Casa;
b) ter por objeto a apuração de fato determinado;
c) ter prazo certo de funcionamento.
E de todo relevante que possamos, neste momento, definir os limites de

seu objetivo, ou seja, o fato determinado, o que impedirá qualquer dúvida
sobre a sua constitucional idade. Sendo assim, propomos que esse fato seja a
atividade metrológica no Estado de Minas Gerais. Já sabemos estar essa
atividade contida, administrativamente falando, no art. 2 a da Lei n° 11.173, de
1993, que atribui finalidade ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado de
Minas Gerais - IPEM-MG.

4 - Sugestão de elaboração de projeto de lei
Sabemos que o controle do Legislativo sobre a administração pública,
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especialmente nos governos presidencialistas, é caracteristicamente de
efeito indireto, pois não pode ele anular atos administrativos ilegais nem
exercer sobre as autoridades executivas poderes de hierarquia ou de tutela.
Permite apenas a apuração de irregularidades de qualquer natureza através
de Comissão Parlamentar de Inquérito. Acredita, todavia, o mestre Rely
Lopes Meirelles, em sua obra já citada, págs. 604 e 605, instituir-se o
representante parlamentar para acompanhar as atividades mais relevantes
do Executivo, a fim de apontar suas falhas para oportuna correção legal, à
semelhança do "ombudsman" nórdico, atualmente adotado nos países mais
civilizados.

O que se viu, no presente caso das multas, é que contratos, licitações, leis
e órgãos federais agiram em sua esfera, e esta Casa, após tomar
conhecimento das denúncias resultantes do movimento conjunto desses
organismos, se dispôs a cuidar das consequências para os cidadãos
mineiros, vitimas de um controle estabelecido para rodovias federais que
cruzam em todas as direções o território mineiro.

O transporte rodoviário é de relevante interesse público, e, se o cidadão,
que já está obrigado ao pagamento do IPVA, seguro obrigatório, pedágios e
todos os impostos relativos a veículos automotores, não tem sequer, na
contrapartida, os investimentos necessários à conservação e à manutenção,
sinalização e fiscalização das rodovias federais, é de todo uma surpresa
absurda sabê-lo ainda apenado pecuniariamente, tendo mesmo o risco de
ver caçada sua carteira de motorista por empresas duvidosamente investidas
de poderes legais para tanto.

Para evitar que novas surpresas ocorram, bem como para que o controle "a
posteriori" de tais situações se faça mais ativo e presente, sugerimos a
elaboração de projeto de lei, que, não se destinando a criar órgão nem
atribuição onerosa para nosso Estado, poderá ser de grande valia para a
Comissão de Transporte e Obras Públicas desta Casa, de caráter
permanente e, como já observado, encarregada de cuidar de relevantes
interesses da sociedade e do Estado.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Ambrósio Pinto.
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento

Interno.
da CPI do FUNDEF - informando o final dos seus trabalhos (Ciente.

Publique-se) e encaminhando o seguinte relatório final:
RELATÓRIO FINAL DA CPI DO FUNDEF

Sumário
1 - Criação da CPI
1.1 - Objetivos
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1.2 - Composição
1.3 - Prazo de funcionamento
2 - Introdução
2.1 - Antecedentes
2.2 - O que é o FUNDEF
2.3 - Fontes de recursos do FUNDEF
2.3.1 - O valor mínimo por aluno/ano
2.4 - Transferência dos recursos devidos - periodicidade dos repasses
2.5 - Utilização dos recursos
2.6 - Fiscalização, acompanhamento e controle social do FUNDEF
3 - Desenvolvimento dos trabalhos
3.1 - Contribuição de convidados
3.2 - Correspondência recebida
3.3 - Denúncias recebidas
3.3.1 - Qualificação das denúncias
3.3.2 - Denúncias por depoimentos pessoais
3.3.3 - Denúncias com indícios ou provas
3.4 - Depoimentos prestados
4 - Conclusões
5 - Recomendações
6 - Providências
7-Anexos
7.1 - Relação da legislação do FUNDEF
7.2 - Documentos acostados aos autos
Criação da Comissão Parlamentar de Inquérito
Objetivos
O Deputado José Milton apresentou, em 181112000, requerimento

solicitando a constituição de uma CPI, motivado pelas denúncias, publicadas
no jornal "Estado de Minas", de irregularidades em 37 municípios mineiros
quanto a informações que norteiam a distribuição dos recursos do FUNDEF,
detectadas em auditoria realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais - INEP -, órgão vinculado ao Ministério da
Educação.

Em 101412000, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
solicitou formalmente ao Presidente da Casa a instalação imediata da CPI do
FUNDEF, conforme requerimento apresentado pelo Deputãdo José Milton. A
solicitação deveu-se ao fato de que os gabinetes de inúmeros Deputados
vinham recebendo, desde o início do ano, grande volume de denúncias
relativas à aplicação inadequada dos recursos do FUNDEF, envolvendo a
administração de vários municípios do Estado.

Essas denúncias ocorreram concomitantemente com os trabalhos que
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estavam sendo desenvolvidos pela Subcomissão da Câmara Federal que
buscava apurar, no âmbito de sua competência, situações semelhantes às
relatadas em municípios de todo o Pais. Entre as recomendações da
Subcomissão do Legislativo Federal, constava a sugestão de que os Estados
verificassem corno esses recursos estavam sendo aplicados em seus
municípios.

Assim sendo, foi criada a Comissão para, no prazo de 120 dias, apurar
possíveis denúncias de má utilização e desvios das verbas do FUNDEF,
tendo sido publicada a sua constituição em 151612000.

As comissões parlamentares de inquérito, de acordo com a Constituição da
República e a Constituição Estàdual, destinam-se à operacionalização do
controle externo da atividade da administração pública, do qual o Poder
Legislativo é titular. Acompanhar a atividade administrativa é, portanto, uma
obrigação atribuída aos parlamentares.

Cumpre observar ainda que o FUNDEF, instituído no âmbito de cada
Estado, embora sendo um ente federal - comandado por disposição
normativa federal - por ser composto de parte das receitas que Estado e
municípios já deveriam aplicar no ensino fundamental, entrelaça-se em
questões típicas da competência das unidades federativas.

Acrescente-se a isso o fato de tratar-se de um mecanismo novo de
aplicação de recursos, o que sempre causa transtornos operacionais,
especialmente para os municípios mais distantes da Capital.

A CPI surgiu, pois, como forma de apurar a ocorrência de possíveis
irregularidades, mas também como um foro privilegiado em que o tema
poderia ser verticalmente examinado, trazendo esclarecimentos e orientação
tanto aos Executivos Municipais quanto aos Legislativos Municipais - cuja
missão inclui também a fiscalização da administração pública municipal.

Composição
Foram designados como membros efetivos da CPI: Deputados Antônio

Carlos Andrada, Cristiano Canêdo, Dinis Pinheiro (substituído pelo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva), João Batista de Oliveira, José Milton, Márcio Cunha e
Sebastião Costa.

Foram designados como membros suplentes da CPI os Deputados
Anibrósio Pinto, Bené Guedes, Dimas Rodrigues, Elbe Brandão, Irani
Barbosa, Pastor George e Paulo Piau.

Constituída a Comissão, o Deputado Cristiano Canêdo foi eleito Presidente,
e o Deputado Sebastião Costa, Vice-Presidente.

O Deputado Antônio Carlos Andrada foi designado relator.
Prazo de funcionamento
A CPI foi instalada em meados de junho de 2000, tendo como prazo de

funcionamento 120 dias. No entanto, em agosto de 2000, foi aprovado
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requerimento subscrito pelos membros efetivos da Comissão, visando à
suspensão dos trabalhos, tendo em vista as eleições municipais, retomando
a CPI suas atividades em outubro de 2000.

Em dezembro de 2000, tendo em vista o recesso parlamentar, foi aprovado
requerimento prorrogando o prazo por mais 60 dias, iniciando-se novamente
os trabalhos no final de fevereiro de 2001 e sendo finalizados em abril de
2001:

Antecedentes
A Emenda à Constituição n° 14, editada em 1219196, pelo Congresso

Nacional, modificou os arts. 34, 208, 211 e 212 da Carta Federal e deu nova
redação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
referida Constituição, introduzindo alterações substanciais nas normas que
regem a organização e o financiamento da educação nacional-

0 dispositivo constitucional inovou em duas vertentes básicas: na área de
atuação da União, dos Estados e dos municípios para com a educação e na
alteração da forma de seu financiamento.

Síntese dos fundamentos introduzidos pela Emenda à Constituição n° 14:
a) Gratuidade do ensino fundamental obrigatório, independentemente da

idade do cidadão.
b) Erradicação do analfabetismo e manutenção e desenvolvimento do

ensino fundamental.
c) Prorrogação por mais dez anos do prazo estabelecido pela Constituição,

com vistas ao atendimento prioritário do ensino fundamental,
d) Função redistributiva e supletiva da União, em matéria educacional, com

o objetivo de garantir a igualdade de oportunidades educativas e padrões
mínimos de qualidade do ensino, mediante assistências técnica e financeira
aos Estados e aos municípios, além do financiamento das instituições
federais de ensino público.

e) Responsabilidade prioritária dos municípios definida em relação ao
ensino fundamental e à educação infantil, sendo que, para a aplicação em
outros níveis de ensino, somente com recursos acima do percentual mínimo
exigido (25%) e após o atendimento pleno às necessidades de sua área de
competência.

o Quanto ao Estado, recursos direcionados prioritariamente para o
atendimento do ensino fundamental e médio.

g) Progressiva universalização do ensino médio gratuito.
h) Possibilidade de intervenção da União no Estado e do Estado nos

municípios caso não sejam aplicados os recursos previstos na Constituição
na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

i) Quanto ao financiamento da educação:
- continuidade de aplicação de, no mínimo, 18% para a União e 25% para
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os Estados, o Distrito Federal e os municípios, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências;

- contribuição social do salário-educação recolhido pelas empresas como
fonte adicional de financiamento do ensino fundamental público;

- criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, com a finalidade de atender as demandas do ensino fundamental,
constituído por 60% dos recursos previstos para a educação. (Ou seja, dos
25% destinados constitucionalmente para a educação, 15%,
necessariamente, seriam destinados ao ensino fundamental).

* - O quadro da Receita foi publicado na edição do "Diário do Legislativo"
de 10.501.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF - foi regulamentado pela Lei n° 9.424,
de 1996, e pelo Decreto n°2.264, de 1997.

A citada lei, editada em 24112196, ao dispor sobre o FUNDEF, evidenciou
que a criação do Fundo e a conseqüente obrigatoriedade de aplicação
mínima de recursos no ensino fundamental deveriam não apenas assegurar
a universalização de seu atendimento, com padrões mínimos de qualidade,
mas também garantir uma remuneração digna aos profissionais do
magistério.

Apesar de não propor novas fontes de recurso para a educação, mas sim
estabelecer uma redistribuição e realocação de parte dos recursos que
Estados e municípios já eram obrigados a aplicar no ensino fundamental, a
Lei n° 9.424 significou grande avanço quanto ao sistema de retenção e
distribuição dos recursos, ao eliminar a intermediação de qualquer esfera de
governo, não havendo mais qualquer interferência burocrática para a
liberação do dinheiro, em virtude da implantação do processo automático e
da introdução de instrumentos para o processo de gerenciamento
orçamentário.

A distribuição de recursos entre o Governo Estadual e os Governos
Municipais passou a ser concretizada, assim, automaticamente, de acordo
com a proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas
cadastradas das respectivas redes de ensino fundamental, competindo ao
MEC realizar, anualmente, censo educacional para apurar o número de
alunos matriculados e fazer a estimativa das novas matriculas.

O que é o FUNDEF
Pode-se definir um fundo como o produto de receitas especificas que, por

lei, destinam-se à realização de determinados objetivos, O FUNDEF, nesse
sentido, constitui-se como um mecanismo de distribuição de recursos
voltados para a manutenção e o desenvolvimento do ensino fundamental.
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O FUNDEF caracteriza-se por ser um fundo de natureza contábil, sem

personalidade jurídica própria, operacionalizado por contas específicas, com
automatização de repasses.

As receitas e as despesas, por sua vez, deverão estar previstas no
orçamento, e a execução deverá ser contabilizada de forma específica.

Cumpre observar que o FUNDEF, instituído no âmbito de cada Estado,
embora seja um ente federal, está ligado a questões estaduais e municipais,
devendo seus recursos constar no orçamento do Estado ou do município,
seja na previsão da contribuição - que é compulsória - a sua formação, seja
na previsão da receita que dele advirá.

Há que se ressaltar que a instituição do FUNDEF estruturou o
financiamento do ensino fundamental de forma mais objetiva, ao subvincular
uma parcela dos recursos esse nível de ensino, promovendo a partilha entre
o Governo do Estado e os Governos Municipais de acordo com o número de
alunos atendidos em cada rede de ensino e ao introduzir os novos critérios
automáticos de distribuição e utilização dos recursos correspondentes.

Fontes de Recursos do FUNDEF
O FUNDEF é formado, no âmbito de cada Estado, por 15% das seguintes

fontes: Fundo de Participação dos Estados - FPE -; Fundo de Participação
dos Municípios -FPM -, previsto no art. 159, inciso 1, alíneas "a" e "b", da
Constituição da República e no Sistema Tributário Nacional, de que trata a
Lei n° 5.172, de 25110196; Imposto sobre Produtos Industrializados dos
Estados - IPI-EXP -, proporcional às exportações, na forma do art. 159, inciso
II, da Constituição da República e da Lei Complementar n° 61, de 26112189;
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e de
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação, conforme dispõe o art. 155, inciso li, combinado com o art.
158, inciso IV, da Constituição Federal; desoneração de exportações, de que
trata a Lei Complementar n°87, de 1996 (Lei Kandir).

Além desses recursos, está previsto que a União fará complementação nos
Estados onde a receita originalmente gerada não for suficiente para a
garantia do valor por aluno/ano igual ou superior ao valor mínimo nacional
fixado, por decreto, pelo Presidente da República.

Esse valor mínimo básico - o valor por aluno/ano - é referência quantitativa
necessária para o cálculo do montante a ser investido no ensino fundamental.

* - O Quadro do Valor mínimo básico foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 10.501.

O que é muito importante reafirmar é que o FUNDEF não engloba o total
dos recursos que devem ser destinados à educação. Reafirmando
especificamente: a Constituição determina, para o financiamento da
educação, a aplicação mínima de 18% para a União e de 25% para os
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Estados, o Distrito Federal e os municípios da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferência, na manutenção e no
desenvolvimento do ensino.

* - O quadro da Educação foi publicado na edição do "Diário do Legislativo"
de 10.5.01.

Observe-se que, transferidos os 25% de todas estas receitas para a
manutenção do ensino fundamental e para o FUNDEF, como os recursos do
FUNDEF são redistribuídos conforme o número de alunos matriculados no
ensino fundamental de cada município ou do Estado, o retorno, para alguns
desses entes, é menor do que a contribuição, ao passo que, para outros, a
situação se inverte, ficando os recursos onde há mais alunos matriculados.

Para o financiamento da educação, há 1 portanto, o restante (10%) das
receitas de transferências - anteriormente citadas como fonte de recursos do
FUNDEF - e ainda os 25% sobre as demais receitas de impostos.

Esses demais recursos a serem aplicados na educação devem ser
disponibilizados em uma conta vinculada, comumente chamada Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino - MDE -, a cada dez dias, conforme os prazos
definidos por lei.

O quadro abaixo ilustra as receitas destinadas à educação e o percentual
de cada uma delas, com sua respectiva conta.

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
10.5.01.

Observe-se, finalmente, que, quando Estados e municípios celebrarem
convênios entre si que signifiquem novas atribuições em matéria de ensino
fundamental, tais como transferência de alunos, de professores, de insumos
materiais, os recursos do Fundo serão passados para as instituições que
responderem pelos ânus financeiros correspondentes às novas tarefas
assumidas.

Transferências dos recursos devidos - periodicidade dos repasses
As transferências dos recursos do Fundo, realizadas mediante créditos

automáticos em conta especifica aberta no Banco do Brasil para esse fim,
ocorrem, em cada mês, em datas distintas, com a discriminação da origem
dos recursos.

Assim:
Recursos originários do ICMS - repasse semanal
Recursos originários do FPMIFPE e IPI-EXP. - a cada decêndio do mês
Recursos da desoneração de exportações e complementação da União, se

for o caso - ao final de cada mês
Importa salientar que o valor do Fundo a ser repassado não é equivalente a

1112 do total anual, uma vez que o valor do repasse anual é sempre
estimado. Da mesma forma, a receita tributaria pode sofrer variações,
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provocando diferenciados repasses entre meses de um mesmo ano.

Utilização dos recursos do FUNDEF
Os recursos do FUNDEF devem ser empregados exclusivamente na

manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental e, particularmente,
na valorização do seu magistério.

* - O quadro dos recursos foi publicado na edição do "Diário do Legislativo"
de 10.5.01.

Recursos destinados à remuneração do magistério (mínimo de 60% do
FUNDEF)

Seguindo orientações constantes na Resolução 3, de 8/1 0197, do Conselho
Nacional de Educação, nesta rubrica poderão ser realizadas, no âmbito do
ensino fundamental despesas com remuneração dos professores (inclusive
os leigos) e dos profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico,
tais como direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão e
orientação educacional, desde que em efetivo exercício de suas atividades
no ensino fundamental público.

Portanto, esses recursos não poderão ser usados para pagamento de:
a) integrantes do magistério de outros níveis da educação (educação

infantil e ensino médio);
b) inativos;
c) pessoal de apoio técnico-administrativo;
d) integrantes do magistério em desvio de função (atuando nas secretarias,

por exemplo);
e) integrantes do magistério cedidos para instituições privadas de ensino.
Durante os cinco primeiros anos de vigência da lei (entre 1997 e 2001), é

permitida a utilização de parte dos recursos dessa parcela de 60% do
FUNDEF na capacitação de professores leigos, sendo essa utilização
definida pelo Governo Estadual ou Municipal.

Segundo o MEC, professores leigos são aqueles que, embora estejam em
exercício na carreira do magistério, não são habilitados para o exercício da
profissão no nível de ensino em que atuam. Para atuação na educação
básica, a Lei n° 9.394, de 1996 exige, como qualificação mínima: formação
em nível médio completo, modalidade normal (magistério), para a docência
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental;
formação em nível superior, com habilitações especificas em área própria,
para a docência em séries finais do ensino fundamental e no ensino médio;
formação superior em curso de Pedagogia ou em nível de pós-graduação,
para as atividades de administração, planejamento, inspeção, supervisão e
orientação educacional.

Assim, são considerados leigos:
a) professores que tenham apenas o ensino fundamental, completo ou
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incompleto;

b) professores em atuação na educação infantil e no ensino fundamental
até a 4a série, que não completaram o ensino médio, modalidade normal
(antiga habilitação magistério);

e) professores em atuação da 58 à 8a série ou no ensino médio que não
concluíram o ensino superior, em cursos de licenciatura.

Cumpre ressaltar uma dificuldade da Lei n°9.424, de 1996, que não definiu
"capacitação" e "habilitação". No parágrafo único do art. 7 0 , estabelece a
permissão de aplicação de parte dos recursos da parcela de 60% na
"capacitação" de professores leigos. No § 2 0 do art. 90, estabelece que, aos
professores leigos, é assegurado o prazo de cinco anos para obtenção da
"habilitação" necessária ao exercício das atividades escolares. Já no art. 13,
fala na "capacitação" permanente dos profissionais de educação. Assim, o
uso do termo capacitação no sentido de habilitação gerou inúmeras
controvérsias e dificuldades de interpretação, por parte de muitas
administrações, dos dispositivos legais.

Plano de carreira do magistério
Inicialmente, estava estabelecido um prazo de 180 dias, a contar do inicio

da vigência da Lei n° 9.424, de 1996, para que Estados e municípios
apresentassem um novo plano de carreira do magistério. O Supremo Tribunal
Federal, por meio de liminar, suspendeu o citado prazo, em virtude de Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 1627-0). Não há, portanto, prazo legal
definido. No entanto, permanece a obrigatoriedade de implantação do plano
de carreira e remuneração do magistério.

Na esfera municipal, o plano de carreira e remuneração deve ser elaborado
como projeto de lei da Prefeitura, com a coordenação da Secretaria Municipal
da Educação, devendo participar do trabalho representantes dos órgãos
responsáveis pelas finanças, pelo planejamento e pela administração,
recomendando-se - para garantia de que o processo seja democrático -
debate com representantes das sociedade. O projeto deve ser enviado à
Câmara de Vereadores, retornar à sanção do Prefeito, transformando-se em
lei municipal.

Outras despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino
fundamental (máximo de 40% do FIJNDEF)

As despesas definidas como de manutenção e desenvolvimento do ensino
fundamental estão previstas no art. 70 da Lei n° 9.394, de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), entre as quais se destacam a
remuneração e o aperfeiçoamento dos demais profissionais da educação: a
aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e
equipamentos necessários ao ensino; o uso e a manutenção de bens
vinculados ao ensino; levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas
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visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do
ensino; realização das atividades-meio necessárias ao funcionamento do
ensino; aquisição de material didático-escolar; manutenção do transporte
escolar, incluindo aquisição e manutenção dos veículos.

A LDB traz, ainda, em seu art. 71, um rol de despesas que não podem ser
consideradas como sendo de manutenção e desenvolvimento do ensino,
apesar de beneficiarem, direta ou indiretamente, as redes de ensino, tais
como: pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino ou quando
efetivada fora dos sistemas de ensino; subvenção a instituições públicas ou
privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural; formação de quadros
especiais para administração pública, civis ou militares, inclusive
diplomáticos; programas suplementares de alimentação, assistência médico-
odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência
social; obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar, direta
ou indiretamente, a rede escolar; pessoal docente e demais profissionais da
educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental.

Fiscalização, Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF
A Lei n° 9.424. de 1996, determina que Estados e municípios devem criar

um conselho que terá a finalidade de acompanhar e controlar a repartição, as
transferências, a aplicação de recursos do Fundo, bem como a realização do
censo escolar, não excluindo o controle dos órgãos de controle externo
(Poderes Legislativos e Tribunal de Contas).

Ressalte-se que, ao conselho, não compete administrar, apenas
acompanhar a gestão dos recursos, seja com relação a receitas, seja quanto
às despesas ou ao uso dos recursos. A responsabilidade da administração
dos recursos do FUNDEF é do Prefeito Municipal e do Secretário da
Educação.

Os conselhos não terão estrutura administrativa própria, nem seus
membros serão remunerados por quaisquer serviços prestados.

Os membros do conselho devem ser indicados pelos segmentos que
representam, devendo sua criação dar-se por meio de ato especifico. O
conselho tem autonomia, não tendo nenhuma vinculação com o Poder
Executivo.

E mister verificar que a Lei n° 9.424, de 1996, determinou que a
implantação dos conselhos deveria ocorrer no prazo de 180 dias a contar de
sua vigência, ou seja, entre janeiro e junho de 1997. Houve falta de sincronia
nas determinações legais ao ser definida a implantação automática do
FUNDEF a partir de janeiro de 1988. Assim, os conselhos seriam definidos
antes da implantação do Fundo. Essa falta de harmonia fez com que não se
observasse a vigência da citada lei, não sendo suspensos os repasses para
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os municípios que
município que ainda
irregular.

Observe-se que os conselhos criados pela Lei n° 9.424, de 1996,
inauguram um novo tipo de controle: o controle social. No entanto, não
substituem nem excluem os controles interno e externo. Assim sendo, se há
recursos federais envolvidos, o Governo Federal é responsável pelo controle
interno. Da mesma forma, compete aos Poderes Legislativos e ao Tribunal de
Contas o controle externo, atuando na fiscalização e no controle da
repartição, das transferências e da aplicação dos recursos do FUNDEF.

A fiscalização do cumprimento do art. 212 da Constituição Federal (25%
para educação) e da Lei n° 9.424, de 1996 (FUNDEF) é de competência dos
órgãos responsáveis pelo sistema de ensino e dos Tribunais de Contas,
mediante mecanismos eficazes.

As administrações estaduais e municipais serão responsabilizadas
administrativa, civil e penalmente, conforme o caso, se não cumprirem o que
determina o art. 212 da Constituição Federal (25% para educação); a norma
da lei que determina a produção do plano de carreira e remuneração do
magistério; a obrigação de informar os dados solicitados pelo censo
educacional, ou falsearem esses dados.

Composição dos conselhos: na esfera federal, no mínimo, seis membros,
representando, respectivamente, o Poder Executivo Federal; o Conselho
Nacional de Educação; o Conselho Nacional de Secretários de Estado de
Educação - CONSED -; a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação - CNTE -; a União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação - UNDIME -; os pais de alunos e os professores das escolas
públicas do ensino fundamental.

Nos Estados, no mínimo, sete membros, representando, respectivamente,
o Poder Executivo Estadual; os Poderes Exeàutivos Municipais; o Conselho
Estadual de Educação; os pais de alunos e os professores das escolas
públicas do ensino fundamental; a seccional da União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME -; a seccional da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE -; . a delegacia regional do
Ministério da Educação e do Desporto - MEC.

Nos municípios, no mínimo, quatro membros, representando,
respectivamente, a Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente;
os professores e os Diretores das escolas públicas do ensino fundamental; os
pais de alunos; os servidores das escolas públicas do ensino fundamental; o
Conselho Municipal de Educação, se houver.

Desenvolvimento dos Trabalhos
Contribuição dos Convidados
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ião implantaram os conselhos. Não obstante, o
não tiver criado o referido conselho está em situação
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A Comissão decidiu, no inicio dos trabalhos, solicitar a presença de

alguns convidados que pudessem trazer esclarecimentos aos membros da
CPI quanto aos vários aspectos da questão.

Foram convidados o Or. Gilberto José Rezende dos Santos. Coordenador
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério do Estado de Minas Gerais - CACS-FUNDEF-MG -; as Sras.
Isabel Rainha Guimarães Junqueira e Conceição Aparecida Ramalho França,
técnicas do Tribunal de Contas do Estado; o Deputado Federal Gilmar
Machado, integrante da Subcomissão Especial da Câmara dos Deputados
para Análise de Irregularidades do FUNDEF.

Na ia Reunião Ordinária, foi ouvido o Dr. Gilberto José Rezende dos
Santos, representante da Secretaria de Estado da Educação e membro do
Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF.

Inicialmente, declarou o convidado que, desde o mês de janeiro de 1998,
não houve nenhuma interrupção do repasse dos recursos que os municípios
têm a receber do FUNDEF. Todos os municípios vêm recebendo
regularmente os recursos, proporcionalmente ao número de matrículas, nas
datas aprazadas, nas contas abertas para esse fim, não tendo havido
anormalidade nos repasses, seja por parte do Governo Federal, quanto às
receitas referentes ao FPM, ao FPE, ao IPI - Lei Kandir, seja por parte do
Estado, que tem repassado sem solução de continuidade os recursos do
ICMS. Ressaltou, no entanto, que ainda há muita dúvida quanto à aplicação
dos recursos recebidos, tendo chegado muitos questionamentos à Secretaria
da Educação, que são imediatamente repassados ao Conselho Estadual de
Acompanhamento e Controle Social dos Recursos do FUNDEF.

Esclareceu, também, que o Conselho Estadual, no cumprimento de sua
missão, analisa os repasses feitos a todos os municípios mineiros, mantendo
banco de dados sobre as transferências. Para exemplificação, apresentou à
CPI cópia do Relatório sobre a Execução de Receita e Despesa dos
Recursos do FUNDEF - 1999, que contém a análise da movimentação
financeira dos recursos do FUNDEF no Estado nesse período.

Outro dado importante que apresentou à CPI foi quanto aos municípios que
perdem receita com o FUNDEF, devido ao baixo número de matrículas.
Segundo o Diretor, no início da vigência da lei do FUNDEF, 78% dos
municípios perdiam recursos, uma vez que , participando obrigatoriamente
com 15% da receita, só haveria o recebimento dos recursos com o cômputo
das matriculas. Atualmente, em torno de 45% desses municípios recebem
recursos a maior com a regularização dos procedimentos municipais.

Alertou também o convidado para a questão dos conselhos municipais. Os
conselhos deveriam representar a comunidade, mas, segundo o
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Coordenador, o que se observa é que, na maioria das vezes, foram
criados pelo Executivo Municipal apenas para formalizar sua existência, não
tendo cada categoria escolhido seus pares, como deveria ter sido feito. E,
como fato mais grave, citou a falta de instrumentalização desses conselhos,
uma vez que para discutir a execução de recursos do FUNDEF, para atuar na
realização do censo escolar, é necessário um conhecimento básico sobre a
legislação e sobre a realidade do município. Afirmou o Coordenador que o
Conselho Estadual está fazendo um trabalho, junto à Secretaria da
Educação, preparando para o exercício de 2001 urna capacitação de todos
os conselhos municipais.

O depoimento do convidado foi muito esclarecedor para a Comissão,
especialmente no tocante à sistemática de transferência dos recursos.

Na 22 Reunião Ordinária da Comissão, compareceram a Sra. Isabel Rainha
Guimarães Junqueira, do Departamento de Auditoria Municipal, e a Sra.
Conceição Aparecida Ramalho França, da Diretoria de Auditoria Externa do
Tribunal de Contas.

As técnicas do Tribunal de Contas, que vieram à CPI para prestar
informações quanto aos procedimentos de fiscalização desse órgão,
relativamente ao FUNDEF, fizeram uma explanação sobre a legislação que
rege o Fundo, e discorreram, em seguida, sobre o processamento das
denúncias junto a essa Corte de Contas, esclarecendo que só são aceitas
denúncias feitas por escrito e assinadas, com apresentação de documento de
identidade e de indícios de provas.

Esclareceram, ainda, que são feitas inspeções nos municípios, orientadas
por instruções normativas do Tribunal.

A fiscalização é iniciada com a verificação das receitas, por meio de um
levantamento dos recursos depositados, e, posteriormente, é analisada a sua
aplicação. No entanto, declararam que a inspeção é "a posteriori", o que
dificulta a identificação de muitas possíveis irregularidades. Nessas
inspeções, segundo as convidadas, o que mais ressalta é a desinformação e
a dificuldade de entendimento quanto aos mecanismos do Fundo. Diante
disso, os técnicos do Tribunal de Contas procuram, além de fazerem a
auditoria, executar um trabalho de orientação aos administradores.

Outro aspecto abordado pelas técnicas foi a falta de atuação dos
Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle do FUNDEF.
Verificam que a maioria dos conselhos existem apenas formalmente, não
cumprindo sua missão fiscalizadora, que auxiliaria de forma decisiva o
trabalho do Tribunal de Contas, uma vez que estão próximos da
administração municipal.

O depoimento das técnicas do Tribunal de Contas foi importante para a
Comissão para esclarecimento quanto aos mecanismos de fiscalização
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utilizados pelo Tribunal de Contas.

A 41 Reunião Ordinária da Comissão contou com a presença do Deputado
Federal Gilmar Machado, membro da Subcomissão Especial da Câmara dos
Deputados para Análise de Irregularidades do FUNDEF.

Inicialmente, o parlamentar observou que o FUNDEF é parte dos recursos
federais da educação. Assim, para a merenda escolar, para o livro didático,
há outras verbas especificas.

O parlamentar começou sua explanação esclarecendo que os trabalhos da
equipe de Deputados que compõe a Subcomissão da Câmara se iniciaram
com a discussão do problema com o próprio Governo Federal, considerado
pela equipe como o primeiro a desrespeitar a Lei do FUNDEF, no tocante à
fixação do valor mínimo por aluno/ano. Pela legislação, o recurso por aluno,
no ano, deve resultar da divisão de todos os recursos provenientes dos 15%
das receitas pelo número total de alunos matriculados. Como fica
evidenciado, o custo por aluno é diferenciado nos Estados, dependendo da
receita de cada um e do total de alunos matriculados, entrando a União com
a complementação apenas quando não atingido o valor mínimo.

Em virtude de tudo isso, os Estados têm perdas. Citou o Deputado a cifra
de R$221.720.000,00 como a perda de receita de Minas Gerais em 2000 e,
caso não seja corrigido o custo por aluno pela União, uma futura perda de
receita para Minas, em 2001, da ordem de R$201.894.000,00. Se fosse
obedecida a fórmula estabelecida, haveria complementação em 17 Estados,
e não, em 8, como ocorre atualmente.

Esclareceu o parlamentar que a Subcomissão adotou quatro linhas de
trabalho, na verificação das denúncias:

1 - Investigação nas localidades em que havia denúncia de atraso de
salário de professores - uma vez que, levando-se em conta que o dinheiro
chega à conta do município a cada 10 dias e 60% do total dos recursos deve
ser para pagamento de professores, se há atraso, há irregularidade.

2 - Investigação na questão da habilitação e da capacitação dos
professores leigos - também permitida dentro dos 60% dos recursos. Muitos
municípios alegaram confusão de conceitos quanto a habilitação e
capacitação.

3 - Fiscalização dos 40% - especialmente quanto ao transporte escolar.
4 - Investigação quanto ao número de estudantes e ao número de alunos

efetivamente em sala de aula, uma vez que a Lei n° 9.424, de 1996, é clara
quanto ao ensino presencial.

Entende-se como ensino presencial aquele que obedece às práticas
pedagógicas usuais, ou seja: aula dada por professor, dentro de sala
adequadamente montada, com alunos presentes e infra-estrutura de serviços
preparada para o atendimento das demandas da aprendizagem. Ou seja,
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nenhuma modalidade de educação a distância poderá ser financiada com
recursos do Fundo.

O Deputado Federal alertou, ainda, para um problema complexo, em
relação ao FUNDEF, qual seja o não-pagamento de previdência para os
professores. Os 60% devem ser utilizados para pagamento do salário e da
contribuição previdenciária, o que muitas vezes deixa de ocorrer.

O parlamentar esclareceu que uma das mais graves irregularidades
encontradas foi quanto aos cursos de capacitação, muitas vezes
superfaturados e com empresas de consultoria abertas rapidamente depois
da implantação do FUNDEF, sem resultados positivos.

Prova disso foi o índice negativo do Sistema de Avaliação da Educação
Básica - SAEB -, que apresentou quedas em todos os níveis. Minas Gerais,
por exemplo, teve queda de qualidade em todas as áreas, apesar dos
incontáveis cursos de capacitação para todo final de semana. Há que se
investigar.

Finalmente, o Deputado explicou que foi detectada como um grave
problema a questão dos conselhos de controle social do FUNDEF. Muitas
vezes, os municípios não têm o conselho ou seus membros não foram
eleitos. O acompanhamento do conselho quanto à aplicação dos recursos do
FUNDEF e, especialmente, quanto ao censo escolar é essencial para o fiel
cumprimento da legislação.

O Deputado Federal encareceu a importância da realização de uma
comissão parlamentar de inquérito sobre o FUNDEF no âmbito estadual,
especialmente num Estado como Minas Gerais, que conta com mais de
3.500.000 alunos matriculados na rede, com idade entre 7 e 14 anos.

Informou que, em todos os Estados nos quais foram instaladas CPI5, houve
uma melhora sensível no cumprimento da legislação do FUNDEF, como
ocorreu, por exemplo, no Ceará.

Como se verifica, as informações e esclarecimentos prestados pelo
Deputado Federal foram sumamente importantes para o desenvolvimento
dos trabalhos da CPI.

Correspondência recebida pela CPI
Desde o inicio dos trabalhos da CPI, por sugestão de seus membros, foi

instalado um canal direto de comunicação com a população, por meio de um
telefone 0800 (disque-denúncia). Por meio desse mecanismo, foram
recebidas várias denúncias e informações, que ajudaram na caracterização
do problema.

A Comissão enviou também ofícios a todos os municípios mineiros, aos
Prefeitos e aos Presidentes de Câmaras Municipais, dando ciência de seus
trabalhos. Essa providência foi extremamente importante, com um retorno
imediato, tendo sido encaminhadas inúmeras denúncias - inclusive
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documentadas - e dezenas de ofícios solicitando as mais diversas
informações sobre o FUNDEF.

Correspondência recebida
Da Comissão Diretora Provisória do PSC, em que informa tramitar no

Ministério Público representação do Sindicato dos Funcionários Públicos
Municipais de Januária, que denuncia o Prefeito Municipal por irregularidades
no uso de verbas provenientes do FUNDEF.

Da Sra. Judite Alice da Costa, membro do Conselho Municipal do FUNDEF
de Januária, colocando-se á disposição para prestar esclarecimentos sobre
denúncias de irregularidades na aplicação de recursos no município.

Do Sr. Gilberto José Rezende dos Santos, Coordenador do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério do
Estado de Minas Gerais - CACS-FUNDEF-MG - FUNDEF-MG:

1 - encaminhando cópia do relatório conclusivo da Comissão Especial
instituída pelo Conselho Estadual do FUNDEF para apurar denúncias de
irregularidades formuladas pelo Deputado Rémulo Aloise, pela imprensa;

2 - encaminhando, em resposta a oficio enviado pela Comissão, quadro
contendo nomes e endereços de representantes dos Conselhos Municipais
do FUNDEF, bem como cópia dos documentos de criação dos referidos
Conselhos nos Municípios de Chácara, Guaranésia e Urucuia;

3 - encaminhando as planilhas de distribuição mensal dos recursos do
FUNDEF aos municípios mineiros, de janeiro de 1998 a novembro de 2000.

Do Deputado Federal Gilmar Machado, encaminhando cópia do relatório
preliminar da Subcomissão da Comissão de Educação, Cultura e Desportos
da Câmara Federal para Análise de Denúncias de Irregularidades no
FUNDEF e de outros importantes documentos.

Cópia de cartas abertas à população, subscritas por José Rosangelo de
Oliveira - "Leleza" como candidato a Prefeito de Bias Fortes, defendendo-se
de acusações baseadas em demonstrativos da utilização de recursos do
FUNDEF em sua gestão, segundo as quais esses recursos deveriam ter sido
distribuídos aos alunos.

Do Deputado César Callighari, de São Paulo, encaminhando cópia do
relatório de CPI realizada nesse Estado.

Do Sr. Ulisses Semeghini, Presidente do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEF no âmbito da União, encaminhando cópia da
Carta dos Conselhos Estaduais do FUNDEF, entregue ao Ministro da
Educação e elaborada por ocasião de reunião realizada em Brasília.

Do Sr. José Antônio Delgado, Prefeito Municipal de Oratórios, em que
encaminha cópia de oficio enviado ao Deputado Federal Gilmar Machado,
prestando esclarecimentos sobre denúncia publicada em matéria do jornal
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Estado de Minas".
Da Sra. Dalma Barbosa Faria, Secretária Municipal de Educação e Cultura

de Boa Esperança, solicitando informações sobre a ocorrência de denúncias
relativas a seu Município.

Do Sr. Agnaldo G. Alves, Presidente da Câmara Municipal de Agua Boa,
solicitando comprovantes dos recursos recebidos do FUNDEF.

Do Sr. Willian Robson Marques, Prefeito Municipal de Antônio Dias,
esclarecendo ter tomado providências judiciais relativamente à não-prestação
de contas, pela administração municipal anterior, dos recursos recebidos do
FUNDEF.

Dos Prefeitos Municipais de Ribeirão das Neves e de Conceição do Mato
Dentro, parabenizando pela iniciativa da Assembléia de instaurar a CPI,
manifestando confiança nos resultados.

Qualificação das denúncias
Cumpre consignar inicialmente que não houve nenhuma denúncia quanto à

transferência de recursos, seja de âmbito federal, seja de âmbito estadual.
100% das denúncias referem-se à aplicação dos recursos recebidos pelo
município.

Quanto às denúncias recebidas, foram as mesmas qualificadas em dois
blocos distintos: denúncias por depoimentos pessoais e denúncias com
indícios ou provas de irregularidades. Essa qualificação torna-se de
fundamental importância para o seu encaminhamento posterior às
autoridades competentes.

Toma-se imprescindível fazer as seguintes observações:
a) Com a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (ADIN n° 1627-

0), não há prazo obrigatório para fixação do Plano de Carreira do Magistério.
Assim, embora persista a obrigação de instituir o Plano de Carreira dos
professores, não é adequado considerar-se, a rigor, uma irregularidade o fato
de esse plano ainda não ter sido implantado.

b) Quanto aos baixos salários, se não forem abaixo do salário mínimo, no
caso da inexistência do Plano de Carreira, não há como tratar-se como uma
irregularidade a "priori", embora constituam indício de desvio. Observe-se que
as normas federais não determinam piso salarial profissional para o
magistério. O que está fixado é a massa salarial mínima a ser destinada ao
pagamento dos profissionais do magistério e a determinação de levar em
conta o custo médio aluno/ano no cálculo do salário, como referência para a
definição do ponto médio da escala salarial dos professores. Ou seja, o valor
mínimo aluno/ano, fixado anualmente por decreto do Presidente da
República, não é piso salarial nacional da categoria.

c) Constam nos documentos encaminhados à CPI cópias de
demonstrativos de distribuição de recursos dos Municípios de Salinas e de
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Pintópolis, retirados do "site" da Secretaria da Fazenda na Internet, sem
ter sido formalizada nenhuma denúncia.

A seguir, quadro qualificando as denúncias por objeto:
* - O quadro do objeto de denúncia foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 10.5.01.
Denúncias por depoimentos pessoais
Município de Braúnas
O Sr. Márcio Rodrigo Higino Procópio solicita providências para que as

vetas desviadas pelo ex-Prefeito da cidade, cassado em abril de 2000,
sejam devolvidas ao município.

Município de Guaranésia
Professores das rede pública municipal denunciam que o município teria

adquirido ônibus com recursos do FUNDEF ou da educação e que esses
ônibus estariam circulando na cidade, não para transporte de alunos, mas
como transporte circular, com cobrança de passagem, para atender à
necessidade de transporte coletivo no município. Não há Estatuto do
Magistério, e os salários são baixos.

Município de Chácara
Denúncia feita por Ronaldo Nunes - Sind-UTE, quanto à má aplicação de

recursos do FUNDEF, assim resumida:
a) pagamento não apenas dos professores, mas de outros funcionários

municipais com 60% da verba do FUNDEF;
b) o Plano de Cargos e Salários não atende às exigências da legislação,

especialmente da Resolução do Conselho Nacional de Educação, pois prevê
apenas progressão de três em três anos, por tempo de serviço;

c) irregularidades na atuação do Conselho de Acompanhamento do
FUNDEF, que somente teria começado suas atividades em 2000.

Município de Cachoeira do Prata
O Sr. Milton Eustáquio Magalhães denuncia possível irregularidade na

aplicação dos recursos do FUNDEF no município, uma vez que:
a) o salário dos professores, com a mesma carga horária e qualificação

profissional, em cidades vizinhas, é aproximadamente 80% maior que o dos
professores de Cachoeira da Prata;

b) o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF no
município foi formado por membros escolhidos exclusivamente pelo Prefeito
Municipal, tendo sido criado apenas para atender à lei;

c) o Conselho nunca repassou informações referentes à aplicação de
verbas, embora já tenha sido solicitado pela comunidade;

d) os professores da educação infantil são pagos com recursos do
FUNDEF;

e) não existe plano de carreira do magistério, e não há o pagamento de
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rateio ao final do ano, não tendo os professores aumento há quatro anos.
Município de Laranjal
A Sra. deusa Rodrigues dos Santos Ribeiro solicita providências para

problemas vividos no município quanto ao transporte escolar.
Município de Serranos
A Sra. Ana Maria Pereira Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de

Serranos, denuncia possível uso indevido das verbas do FUNDEF no
município, uma vez que nunca foi apresentada prestação de contas da
aplicação desses recursos aos Vereadores e o carro adquirido com verbas da
educação é utilizado para outros fins.

Município de Santo Antônio do Aventureiro
O Sr. Carlos Alberto da Cunha, Vereador à Câmara Municipal de Santo

Antônio do Aventureiro, encaminha cópia de correspondência enviada à
Secretaria de Estado de Educação denunciando irregularidades na execução
de convênio de transporte de estudantes.

Denúncias com Indícios ou Provas
Município de Urucuia
Professores da rede pública municipal denunciam que, como não seria

possível utilizar recursos do FUNDEF para pagamento de bolsas nas
faculdades para os professores, foi utilizado o seguinte expediente: os
professores recebem uma gratificação, que é descontada no contracheque a
titulo de bolsa. Quer dizer, o dinheiro sai como se fosse pagar ao professor,
mas fica retido na Prefeitura como desconto automático para pagamento da
faculdade- Foram apresentadas cópias dos contracheques.

Município de Chapada Gaúcha
O Sr. Carlos Evandro Almeida, Presidente da Câmara Municipal de

Chapada Gaúcha, denuncia irregularidades na aplicação dos recursos do
FUNIDEF, anexando cópia dos requerimentos feitos ao Coordenador do
Conselho Estadual do FUNDEF, Sr. Gilberto José Rezende Santos, e ao
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo, solicitando
auditoria quanto à aplicação das verbas, em especial sobre a quantia devida
aos profissionais do magistério, a quem não foi repassada.

Município de Campina Verde
O Sr. lido Arantes Coimbra denuncia irregularidades na aplicação dos

recursos do FUNDEF, com omissão de informações à Câmara Municipal,
encaminhando cópias de contracheques de professores que se sentem
lesados por seus parcos salários.

Município de São Francisco
O Sr. Ricardo Figueiredo, Vereador à Câmara Municipal de São Francisco,

denuncia irregularidades na utilização de recursos do FUNDEF,
especialmente quanto ao salário dos professores e quanto à absoluta
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inoperãncia do Conselho de Acompanhamento do Fundo, no Município de
São Francisco e em grande parte dos municípios do Norte de Minas.

Município de Ipanema
A Sra. Rosemeire Pereira de Novaes apresenta denúncia quanto a

irregularidades na aplicação de recursos do FUNDEF no município, com farta
documentação. Um dos aspectos mais graves da denúncia refere-se à
contratação de professoras, satisfazendo o número de professores efetivos a
demanda. A contribuição previdenciária não tem sido paga, devendo o
município mais de R$6.000.000,00 à Previdência.

Município de Cambuquira
O Sr. Paulo César da Costa, Presidente da Câmara Municipal de

Cambuquira, denuncia distorções na aplicação dos recursos do FUNDEF,
especialmente quanto ao transporte escolar.

Município de Pavão
A Sra. Jane Cana Pereira da Rocha, professora da cidade de Pavão,

denuncia irregularidades na aplicação de recursos do FUNDEF,
especialmente quanto a sua utilização para pagamento de professores fora
da sala de aula ou de servidores de outras áreas que não o magistério.
Informa que o processo já foi encaminhado aos órgãos competentes, sem
resposta.

Município de Camanducaia
O Sr. Rubens Mungioli, Presidente da Câmara Municipal de Camanducaia,

envia requerimento por meio do qual encaminha pareceres técnicos e
jurídicos que atestam graves irregularidades em procedimentos licitatórios
para construção de escola municipal.

Município de Itabirinha de Mantena
O Sr. Geronil Batista Fernandes, Vereador à Câmara Municipal de

Itabirinha de Mantena, apresentando cópias de diversas notas fiscais e outros
demonstrativos, denuncia irregularidades na aplicação dos recursos
destinados à educação, inclusive os do FUNDEF, especialmente quanto à
aquisição de mercadorias, à aquisição de computadores inexistentes nas
escolas, à apresentação de notas de livros inexistentes no município e à
aquisição de veículos para a área da educação que não foram utilizados para
esse fim.

Município de São João do Paraíso
O Sr. José de Sousa Nelci, Presidente da Câmara Municipal de São João

do Paraíso, denuncia irregularidades detectadas na prestação de contas de
1998.

Município de Alpinópolis
A Sra. Maria das Dores Vilela Pimenta, Secretária Municipal de Educação

de Alpinópolis, solicita orientação sobre como proceder diante de possível má
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utilização dos recursos do FUNDEF em gestão anterior, especialmente
quanto ao não pagamento de professores em 2000.

Município de Coronel Murta
O Sr. José Celso Jardim, Vereador à Câmara Municipal de Coronel Murta,

encaminhando cópia de correspondência em que denuncia irregularidades no
cumprimento das determinações do FUNDEF, especialmente quanto ao
atraso de pagamento de professores, à situação precária das escolas e à
distribuição da merenda escolar.

Município de Cláudio
Professoras de Cláudio, encaminhando cópia de ofício enviado à

Vereadora Alice Rezende Chaves, denunciam irregularidades quanto à
aplicação dos recursos do FUNDEF, uma vez que os alunos da educação
infantil constam como matriculados no ensino fundamental.

Município de Carmo da Mata
O Sr. Odir Adrioni, Prefeito Municipal de Carmo da Mata, denuncia

irregularidades da gestão anterior no cumprimento das determinações
contidas na legislação do FUNDEF, principalmente quanto ao pagamento de
professores e ao transporte escolar, feito por terceiros, sem procedimentos
licitatórios.

Depoimentos prestados à Comissão
A CPI, no desenvolvimento de seus trabalhos de investigação, convidou

cidadãos de alguns municípios - especialmente aqueles cujas denúncias
foram formalizadas apenas como depoimentos pessoais - para prestar
esclarecimentos. Foram também convidados representantes de todas as
partes envolvidas.

A seguir, estão relacionadas as pessoas ouvidas nas reuniões da CPI, com
um pequeno resumo dos depoimentos prestados.

Município de Guaranésia
Sr. António da Silva Laudade, Secretário Municipal de Educação e

Presidente do Conselho de Acompanhamento do FUNDEF.
Informou o depoente que a denúncia dos professores não tem fundamento,

uma vez que os ónibus que circulam no município cobrando passagem não
foram adquiridos com recursos do FUNDEF ou da educação, mas comprados
com outros recursos municipais, sendo que os dois veículos adquiridos para
transporte escolar com recursos do FUNDEF são utilizados apenas para o
transporte de estudantes.

Município de Chácara
Sra. Maria Elisabeth Peroti de Oliveira, Secretária Municipal de Educação.
A depoente fez as seguintes declarações quanto ao Conselho de

Acompanhamento do FUNDEF:
a) o Conselho começou a atuar em 2000, uma vez que a municipalização
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do ensino fundamental ocorreu em 1998, tendo sido criado por lei,
aprovada pela Câmara Municipal;

b) o colegiado é formado por membros da comunidade, tendo como
Presidente a representante dos pais de alunos;

c) há reuniões regulares do Conselho, com a presença da contadora para
dirimir dúvidas, procedendo-se à fiscalização da aplicação dos recursos,
apresentados nas prestações de contas;

d) toda a documentação relativa ao FUNDEF fica à disposição dos
membros do Conselho na Prefeitura.

A depoente afirmou, ainda, que o município tem utilizado mais do que os
25% exigidos em educação e que o Plano de Cargos e Salários foi criado por
lei municipal em 1997, idealizado dentro das possibilidades de pagamento do
município, que é pequeno e tem apenas duas escolas, sendo as escolas
rurais nucleadas.

Município de Urucuia
Sra. Maria Magdalena de Fátima Esteves dos Anjos, Secretária Municipal

de Educação.
A depoente nada informou quanto às denúncias, alegando completo

desconhecimento dos fatos. No entanto, declarou que não há Plano de
Cargos e Salários para os professores. O que ocorre é que, ao final do ano, é
feito um rateio com o restante dos recursos do FUNDEF destinados a
pagamento de professores.

Município de Laranjal
1 - Vereador Júlio César Gonçalves Alvarenga faz denúncias:
a) transporte de alunos de outro município (distrito de Bom Jesus do

Cachoeiro Alegre, pertencente ao Município de Muriaé) para fazer o curso
médio em Laranjal com riscos, devido à superlotação do veículo;

b) transporte para outro município (Além Paraíba) para fazer curso
superior, deixando de levar professoras efetivas para levar outras pessoas,
escolhidas por critérios políticos;

c) serviçal da educação transferida para a área da saúde paga pelo
FUNDEF.

2 - Depoimento do Sr. Jucélio Costa Garcia, Tesoureiro.
O depoente afirmou que não há desvio das verbas do FUNDEF, as quais

são utilizadas na forma da lei. Afirmou, ainda, que o transporte escolar não é
feito com recursos do FUNDEF, mas sim com outros recursos do município
destinados à educação.

3 - Depoimento da Sra. Alcione Pires Ferreira Cardoso, representante da
Sra. Maria Terezinha Rosa Pereira, Secretária Municipal de Educação.

A depoente declarou que não está a par dos fatos denunciados pelo
Vereador. Quanto à denúncia da Sra. Cleusa Rodrigues dos Santos Ribeiro,
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que alega que seu neto tem que ir de charrete ou a pé da zona rural para
a cidade, esclaréce que há escola para atender os alunos da zona rural, e o
critério adotado pela Secretaria Municipal de Educação é que, quando o
aluno pode ser atendido perto de sua residência, não deve ser transportado
para outra escola.

4 - Depoimento Øa Sra. Maria Aparecida Alves Mendes Santos,
representante dos pais de alunos no Conselho Municipal de
Acompanhamento do FUNDEF.

A depoente, ao ser indagada sobre a aplicação dos recursos do FUNDEF,
afirmou que o dinheiro é empregado no salário dos professores, na merenda
e na manutenção da escola. Declarou, ainda, nada saber quanto a transporte
escolar ou quanto aos demais assuntos veiculados.

Município de São Francisco
Sr. Ricardo Figueiredo, Vereador à Câmara Municipal de São Francisco,

solicitou à CPI que fosse ouvido, para apresentar cópias de denúncias
apresentadas anteriormente ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao
Poder Executivo e ao Poder Judiciário, referentes a diversos municípios do
Norte de Minas, repletas de provas de improbidade administrativa e de mau
uso dos recursos do FUNDEF. Especificamente quanto à aplicação dos
recursos do FUNDEF em São Francisco, denuncia pagamento de salários
ínfimos aos professores e pagamento de salários a outros servidores que não
são do magistério. Denuncia a falta de informação e a fraca atuação do
Conselho de Controle Social do FUNDEF Como provas, além da
documentação, inclui fita gravada com depoimentos de membros do
Conselho Municipal do FUNDEF.

Conclusões
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, depois de ouvir todas as pessoas

que podiam trazer esclarecimentos sobre os fatos objeto da investigação e
após o exame de toda a documentação acostada aos autos, conclui que,
genericamente, as denúncias quanto à aplicação de recursos do FUNDEF se
referem, em sua maior parte, à seguinte postura das administrações
municipais:

a) desconhecimento ou incompetência na aplicação da legislação;
b) desídia em relação ao cumprimento da legislação.
Conclui também que muitas das denúncias sofreram do mesmo mal, qual

seja o desconhecimento da legislação ou de seus efeitos. Foi o caso, por
exemplo de Chácara - pequeno município que, ao defender-se de
improcedentes denúncias, acabou por demonstrar primoroso cumprimento
das determinações legais quanto à aplicação dos recursos do FUNDEF.

Cumpre consignar, ainda, que esta CPI averiguou a consistência dos fatos
denunciados, mas houve por bem não aplicar um tratamento mais detalhado,



324
como visitas "in oco", visto que o seu objetivo principal esteve centrado
na elaboração de um panorama do Estado quanto à aplicação dos recursos
do FUNDEF, visando a identificar os principais problemas e a sugerir
medidas de aperfeiçoamento dos procedimentos permanentes de controle.
Isso não significa que os fatos denunciados não serão devidamente
encaminhados.

Nunca é demais relembrar que a atuação da Assembléia, tratando-se de
Comissão Parlamentar de Inquérito, vai além da apuração, cabendo-lhe
encaminhar denúncias procedentes aos órgãos competentes, para adotarem
as medidas pertinentes.

Um aspecto muito importante a ser abordado nestas conclusões é que
nenhum conselho municipal do FUNDEF apresentou denúncias nem se
manifestou espontaneamente junto à Comissão, fato que vem corroborar os
diversos depoimentos de que a maioria dos conselhos é inoperante.

Importa considerar, finalmente, que muitas das denúncias se referem a
cidadãos que se dizem cansados de clamar por providências, que se fazem
muito morosas. Várias reclamações vieram em forma de cópias de denúncias
já efetuadas, já formalizadas ao Conselho Estadual, à Secretaria de
Educação, ao Tribunal de Contas, ao MEC, ao Ministério Público e até à
justiça comum.

Diante disso, esta CPI conclui que essas denúncias devam ser reenviadas
aos órgãos competentes, com um pedido de prioridade, para que essa
sensação de abandono e de impunidade não desestimule o cidadão que quer
cumprir a lei e quer vê-la cumprida. Ressalte-se ser de suma importância o
encaminhamento das denúncias aos Promotores, especialmente tendo em
vista o acordo de cooperação técnica firmado entre o MEC e as
Procuradorias-Gerais dos Estados, com o objetivo de estreitar relações com
o Ministério Público, fato que motiva encaminhar também denúncias que não
se referem necessariamente a verbas do Fundo, mas que, por conterem
indícios de improbidade administrativa, têm urgência de apuração. Ê o caso,
por exemplo, de licitação irregular para construção de escola - que pode ou
não ter utilizado recursos do Fundo - ou mesmo de denúncias quanto à má
utilização dos recursos destinados à merenda escolar.

Recomendações
Nada será tão eficaz para a educação no Brasil, portanto para Minas

Gerais, quanto a aplicação dos recursos da educação na educação. Assim
sendo, o tempo urge. E o trabalho primordial para que sejam imediatamente
solucionados os principais problemas relativos à aplicação dos recursos do
FUNDEF é preventivo, devendo ser tomada uma atitude mais atuante, para
dar orientação, para poder cobrar responsabilidades.

Diante disso, esta CPI recomenda que se estabeleça, com a maior
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urgência, um mutirão, envolvendo a Escola do Legislativo, desta
Assembléia Legislativa, a Escola de Contas, do Tribunal de Contas, o
Conselho Estadual do FUNDEF e o Ministério Público para que promovam a
instrumentalização dos conselhos municipais de acompanhamento do
FUNDEF.

Esse mutirão deve envolver a realização de seminários e cursos intensivos,
com treinamentos, simulações e entrega de cartilha em linguagem bem
simples e clara sobre a legislação e os procedimentos de controle social do
FUNDEF, para os Prefeitos, os Conselheiros e os Vereadores de todos os
municípios mineiros, com a participação de representantes das
Superintendências Regionais de Ensino.

Providências
Esta Comissão recomenda sejam adotadas as medidas a seguir alistadas.
Ministêrio Público
Encaminhamento ao Ministério Público deste relatório final e, aos

Promotores, das denúncias, com a documentação contendo possíveis
indícios ou provas de irregularidades quanto à aplicação de recursos do
FUNDEF, incluídas aquelas já apresentadas - solicitando prioridade -
referentes aos seguintes municípios: Alpinópolis, Braúnas, Camanducaia,
Carmo da Mata, Cláudio, Coronel Murta, Ipanema, Itabirinha (de Mantena),
Pavão, São Francisco, Urucuia.

Conselho Estadual do FUNDEF
Encaminhamento deste relatório final, solicitando especial atenção quanto

à denúncia de Santo Antônio do Aventureiro.
Tribunal de Contas
1 - Encaminhamento ao Tribunal de Contas deste relatório final, solicitando

priorizar inspetorias, em virtude das denúncias, nos municípios abaixo
relacionados, assim como solicitando seja dada ciência dos resultados
dessas à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia desta Casa:
Cachoeira do Prata, Campina Verde, Chapada Gaúcha, Guaranésia,
Laranjal, Serranos, São João do Paraíso.

2 - Encaminhamento ao Tribunal de Contas de sugestão de uma postura
mais agressiva quanto à fiscalização dos recursos do FUNDEF, alterando,
caso considere necessário, suas normas legais internas, como incluir na
instrução normativa que dispõe sobre a fiscalização dos recursos do
FUNDEF a exigência de remessa, àquela Corte de Contas, de relatórios
trimestrais dos Conselhos Municipais de Acompanhamento do FUNDEF, com
a advertência de que, caso os relatórios não sejam enviados, o município
entrará na lista de prioridades de inspeção In loco".

O relatório deverá conter, entre outros aspectos, a análise da aplicação dos
recursos, mês a mês, devendo ser anexadas cópias dos respectivos extratos
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bancários.

Ministério da Educação e Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados

Encaminhamento ao Ministério da Educação e à Comissão de Educação
da Câmara Federal de cópia deste relatório final e de sugestão de projeto de
lei ou emendas a serem apresentadas, a projetos em tramitação, no seguinte
sentido:

a) fixação de prazo para instalação dos Conselhos Municipais de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF e para a instituição dos
Planos de Carreira e Remuneração do Magistério;

b) acréscimo à Lei n° 9.424, de 1996, da obrigatoriedade de
encaminhamento, pelo Conselho Municipal do FUNDEF, de relatório
trimestral, contendo análise da aplicação dos recursos, mês a mês, ao
Tribunal de Contas do Estado e à Câmara dos Vereadores do seu município;

c) alteração da Lei n° 9.424, de 1996, definindo "capacitação" e
"habilitação";

d) introdução na Lei n° 9.424, de 1996, de mecanismo em que o Ministério
Público, após aceitar denúncia relativa a má aplicação dos recursos do
FUNDEF, seja obrigado a efetuar uma espécie de intervenção provisória no
município, em termos administrativos, relativamente às verbas do Fundo, até
a constatação ou não do desvio; assim, o dinheiro chegaria mas só poderia
ser movimentado com as assinaturas do Promotor e do Coordenador do
Conselho Municipal de Acompanhamento do FUNDEF.

Para que os objetivos sejam atingidos e possam ser tomadas as
providências necessárias, cópia deste relatório deve ser encaminhada ao
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao
Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da
mesma Assembléia Legislativa, a todos os municípios citados neste relatório
e à Associação Mineira de Municípios - AMM.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2001.
Cristiano Canêdo, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Márcio

Cunha - João Batista de Oliveira - Dalmo Ribeiro Silva.
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento

Interno.
e da CPI das Licitações - informando o final dos seus trabalhos

(Ciente.Publique-se) e encaminhando o seguinte relatório final:
RELATÓRIO FINAL DA CPI DAS LICITAÇÕES

Sumário
1 - Introdução
2- Criação da Comissão Parlamentar de Inquérito
2.1 - Objetivos
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2.2 - Composição
2.3 - Prazo de funcionamento
3 - Desenvolvimento dos trabalhos
3.1 - Metodologia de trabalho
3.2 - Depoimentos prestados à Comissão
4 - Contratação direta sem licitação
4.1 - Base legal
4.2 - Princípios da licitação
4.3 - Abusos na contratação direta sem licitação
4.3.1 - Dispensa da licitação
4.3.1.1 - Dispensa em razão do valor
4.3.1.2 - Dispensa em razão de emergência ou calamidade
4.3.1.3 - Contratação de entidade que integre a administração pública
4.3.1.4 - Compras de gêneros perecíveis
4.3.1.5 - Entidades de pesquisa, de ensino e de desenvolvimento

institucional
4.3.2 - Inexigibilidade da licitação
43.2.1 - único fornecedor
4.3.2.2 - Notório saber e objeto singular
43.3 - A fragilidade da justificação do valor
4.3.4 - O convênio
5-O controle da administração pública
5.1 - O controle interno
5.2 - O controle externo
6 - Licitação, transparência e novas tecnologias
7 - O pregão no âmbito do Estado federado
8- Conclusão
9 - Anexos
Anexo 1 - Projeto de lei
Anexo 2 - Resumo dos depoimentos
Anexo 3 - Relação dos órgãos públicos cuja documentação foi analisada.
1 - Introdução
Nos primeiros meses de 2000, algumas denúncias apresentadas por

diferentes veículos de comunicação indicavam a necessidade de uma
fiscalização cuidadosa quanto ã regularidade dos processos de dispensa e
de inexigibilidade de licitação adotados no Estado.

Embora o noticiário desse destaque a determinados fatos, notadamente a
dispensa de licitação para a contratação de empresas para obras nas
estradas do Sul de Minas comprometidas com as fortes chuvas do início do
ano, havia uma percepção entre os parlamentares mineiros de que os fatos
indicados eram apenas a ponta de um "iceberg", constituido, abaixo da
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superfície, não apenas por um volume significativo de irregularidades,
mas sobretudo por uma cultura do agente público, segundo a qual o
procedimento licitatório, "por ser demorado e ineficiente", deveria ser evitado.

O Poder Legislativo não poderia esquivar-se ao dever de se dedicar ao
exame da matéria, para buscar, por todos os meios possíveis, a verdade dos
fatos, visando a apontar, às autoridades competentes e à sociedade, as
irregularidades porventura encontradas e ajudar a construir uma cultura
administrativa diferente, em que o apreço à eficiência não represente ofensa
aos princípios da legalidade e da moralidade.

2 - Criação da Comissão Parlamentar de Inquérito
2.1 - Objetivos
Em 1 01312000, foi apresentado requerimento em Plenário, de autoria do

Deputado Durval Angelo e subscrito por mais de um terço dos membros
desta Casa, visando à constituição de uma comissão parlamentar de
inquérito com a finalidade de apurar possíveis irregularidades nas
contratações realizadas pelo Governo do Estado com dispensa ou
inexigibilidade de licitação a partir do mês de janeiro de 1995.

O requerimento foi deferido pelo Presidente da Assembléia, nos termos do
art. 232, XXV, do Regimento Interno, em 21312000, e publicado no "Diário do
Legislativo" no dia seguinte.

2.2 - Composição
Foram designados como membros efetivos da Comissão os Deputados

Antônio Andrade, Miguel Martini, Bené Guedes, Dalmo Ribeiro Silva, Alberto
Bejani, Rogério Correia e Olinto Godinho, tendo como suplentes,
respectivamente, os Deputados Paulo Pettersen, Amilcar Martins, João
Batista de Oliveira, Dinis Pinheiro, Sebastião Navarro Vieira, Ivo José e Arlen
Santiago.

Posteriormente, o Deputado Eduardo Herrneto foi indicado para substituir o
Deputado Alberto Bejani.

Foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Miguel Martini, respectivamente, e foi designado como relator o
Deputado António Andrade.

2.3 - Prazo de funcionamento
A Comissão iniciou seus trabalhos em 241312000, com previsão de 120 dias

de funcionamento.
Em 271612000, o relator, Deputado António Andrade, apresentou

requerimento ao Presidente da Assembléia, solicitando a prorrogação do
prazo por 60 dias, nos termos do § 2 0 do art. 112 do Regimento Interno,
tendo em vista a necessidade de se ouvir um número maior de autoridades e
pessoas que poderiam contribuir para os trabalhos da CPI. O requerimento
foi deferido e publicado no "Diário do Legislativo" em 61712000.
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Em 51912000, os membros da CPI apresentaram requerimento ao

Presidente da Assembléia, solicitando a suspensão dos trabalhos da
Comissão até 1611012000, tendo em vista o grande volume de material a ser
analisado e a demora de alguns órgãos em remeter os documentos
solicitados.

Reabertos no dia 1711012000, os trabalhos da CPI prosseguiram até
1711112000, quando foram suspensos até 2611112000.

Em 2711112000, reiniciados os trabalhos, foi prorrogado o prazo por mais
30 dias, mediante acordo de Líderes.

Os trabalhos da CPI foram mais uma vez suspensos pelo prazo de até 60
dias a partir de 2011212000. Ao prazo de suspensão, somou-se o recesso
parlamentar.

Em 171412001, foram reabertos os trabalhos para apreciação do relatório
final.

3 - Desenvolvimento dos trabalhos
3.1 - Metodologia de trabalho
No início de suas atividades, a CPI solicitou aos órgãos públicos do Estado

e às suas autarquias e fundações lista dos contratos celebrados com
dispensa ou inexigibilidade de licitação. Vários Órgãos e entidades enviaram
prontamente as informações, possibilitando à CPI selecionar alguns contratos
para análise mais aprofundada, tendo sido solicitada a apresentação das
respectivas motivações e justificações, formuladas segundo o disposto no art.
26 da Lei n° 9.444, de 25111187. A demora de alguns órgãos em atender às
solicitações da CPI dificultou seus trabalhos.

Além de analisar documentos, a CPI buscou ouvir autoridades que
pudessem prestar esclarecimentos sobre alguns dos fatos examinados.

Para complementar os trabalhos, a CPI, em 271612000, visitou o Centro de
Remanejamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública - CERESP -,
cuja construção foi concluída recentemente como resultado de um contrato
celebrado sem licitação, com base no inciso IV do art. 24 da Lei Federal n°
8.666, de 2116193.

A CPI visitou, ainda, o Presidente do Tribunal de Contas, visando a
compreender os procedimentos adotados por esse órgão no que tange à
fiscalização dos contratos não precedidos de licitação celebrados pelo
Estado. A partir desse contato, o Presidente colocou à disposição da
Comissão técnicos do Tribunal para prestar os esclarecimentos necessários
para o melhor desempenho dos trabalhos.

Saliente-se que o grande número de contratos celebrados com dispensa ou
inexigibilidade de licitação a partir de janeiro de 1995 causou surpresa a esta
CPI e impossibilitou maior aprofundamento investigativo sobre cada
irregularidade ou indicio de irregularidade encontrado. Ocorre que a análise



330
de um contrato exige o exame do processo administrativo
correspondente, e não, apenas do texto do contrato. Conforme mencionado,
foram tantos os contratos realizados sem licitação e com indicios ou
evidências de que não se enquadravam em nenhuma das hipóteses dos arts.
24 e 25 da Lei Federal n° 8.666 que não seria possível solicitar a cópia de
todos eles ou determinar diligências para o seu exame "in loco". Além disso,
a inspeção nos órgãos públicos é competência do Tribunal de Contas, órgão
auxiliar do Poder Legislativo na função de controle externo, o qual tem corpo
técnico responsável por essa atribuição.

Ciosos da gravidade da situação, Deputados desta Casa propuseram a
criação de outras comissões parlamentares para a análise de determinados
fatos relativos, ainda que em parte, ao objeto desta CPI. Com  essa finalidade
foram criadas uma Comissão Especial para apuração de denúncias sobre
possíveis irregularidades ocorridas na Loteria do Estado de Minas Gerais e
uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, que tem por objeto apurar
denúncias de corrupção na Secretaria de Estado da Saúde, formuladas pelo
ex-Secretário Deputado Adelmo Carneiro Leão, abrangendo desde a emissão
de notas fiscais falsas a superfaturamento na FUNED, além da terceirização
desnecessária da lavagem de roupas.

Dessa forma, esta CPI eximiu-se de analisar os contratos celebrados pela
Loteria do Estado que viabilizaram as atividades dessa autarquia ligadas às
máquinas "caça-níqueis".

Quando foi constituída a segunda Comissão, boa parte dos documentos
dos órgãos da área de saúde já se encontravam analisados, de forma que os
elementos colhidos serviram para formação do convencimento desta
Comissão e constam no presente relatório, O indispensável aprofundamento
nas investigações acerca dos contratos sem licitação na área da saúde,
notadamente na aquisição de remédios, ficou a cargo daquela Comissão.

É preciso destacar que esta CPI não tem como saber se, efetivamente,
todos os contratos celebrados sem licitação foram relacionados pelos órgãos.

A relação dos órgãos que apresentaram os documentos examinados por
esta Comissão encontra-se em anexo.

3.2 - Depoimentos prestados à Comissão
A Comissão procurou ouvir todas as pessoas que pudessem trazer alguma

contribuição a seus trabalhos.
Resumos de seus depoimentos encontram-se anexos a este relatório.
É a seguinte a relação das pessoas que compareceram às reuniões da

Comissão para prestar esclarecimentos:
* - O quadro de comparecimento foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 10.5.01.
4 - Contratação direta sem licitação
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4.1 - Base legal
A matéria em exame tem como fundamento legal o inciso XXI do art. 37 da

Constituição Federal, que estabelece a exigência de licitação para as
contratações referentes a obras, serviços, compras e alienações, ressalvados
os casos especificados na legislação. A regulamentação desse dispositivo é
competência da União, na forma do inciso XXVII do art. 22 da Constituição
Federal, no que tange às normas gerais, que devem ser suplementadas
pelos demais entes federativos. Assim, a União promulgou a Lei Federal n°
8.666, em 2116193, a qual foi objeto de várias críticas de especialistas, tendo
sido significativamente alterada pela Lei n° 8.883, de 816194. A Lei das
Licitações vem recebendo sucessivas alterações, podendo-se destacar, no
que tange ao objeto do interesse desta Comissão, a Lei n° 9.648, de 2715198,
que elevou o valor da dispensa em razão do preço em mais de 400% e
inseriu quatro novas hipóteses de dispensa.

Recentemente, o Governo Federal editou a Medida Provisória n° 2.026-1,
de 1 01612000, disciplinando uma nova modalidade de licitação: o pregão.

No âmbito estadual, a licitação e o contrato administrativo são disciplinados
pela Lei n°9.444, de 25111187, que já recebeu diversas alterações.

4.2 - Princípios da licitação
Para o melhor desenvolvimento dos trabalhos investigativos desta CPI,

decidiu-se partir dos princípios jurídicos que informam o procedimento
licitatório e as contratações diretas sem licitação. Essa opção metodológica
decorre tanto do entendimento de que as conclusões do trabalho devem
pautar-se por tais princípios, dando-lhes maior densidade, quanto da
percepção de que eles são reiteradamente desconsiderados em uma parcela
significativa das contratações diretas sem licitação realizadas pelo Estado,
em especial os princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade.

A menção aos princípios tem o objetivo apenas de fixar o ponto de partida
doutrinário deste relatório, não se pretendendo fazer uma reflexão
aprofundada. Dai, o tratamento sumário que lhes será conferido.

No ordenamento jurídico pátrio, esses princípios aparecem inicialmente no
"caput" do art. 37 da Constituição Federal, a saber, legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, este último introduzido
pela Emenda à Constituição n° 19, de 416198.

O princípio da igualdade permeia todo o texto constitucional, desde o art.
30 , que fixa os objetivos da República Federativa do Brasil, e é mencionado
expressamente no inciso XXI do art. 37, que versa sobre a obrigatoriedade
do procedimento licitatório.

Além desses, o art. 30 da Lei Federal n° 8.666, de 2116193, menciona o da
vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo.

Na determinação de se selecionar a proposta mais vantajosa para a
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administração pública está implícito o principio da prevalência do
interesse público sobre o particular.

Não se pode, ainda, deixar de lembrar o princípio da motivação, seja como
decorrência do estado democrático de direito, seja porque assegurado pelo §
20 do art. 13 da Constituição do Estado.

Cumpre ressaltar que receberam maior destaque do legislador
infraconstitucional o principio da prevaléncia do interesse público e o da
isonomia, conforme se infere do "caput" do ad. 3 0 da Lei Federal n° 8.666, de
1993, In verbis":

"A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantaiosa para a Administração e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos". (Grifos nossos.)

A seleção da proposta mais vantajosa deve ser feita por critérios objetivos
previamente estabelecidos no edital, visando a alcançar a relação custo-
benefício mais favorável para a administração pública. Todavia, não basta
garantir a proteção do interesse imediato do Estado. E preciso assegurar,
ainda, que todos os possíveis interessados possam apresentar suas
propostas, buscando a contratação com o Estado. A possibilidade de os
interessados participarem do certame licitatório não é, evidentemente, mera
estratégia para selecionar a proposta mais vantajosa, mas tem um valor em
si na medida em que dá densidade ao principio da igualdade. Aliás, visando a
ampliar a possibilidade de participação de um maior número de interessados,
o § 1 0 do art. 23 determina que Das obras, serviços e compras efetuadas pela
Administração serão dividiciac em tantas parcelas quantas se comprovarem
técnica e economicamente viáveis, procedendo-se á licitação com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação
da competitividade sem perda da economia de escala".

Corolário ao principio da igualdade, o principio da impessoalidade deve ser
uma marca na gestão da coisa pública. Não pode o administrador, baseando-
se em elementos subjetivos, manifestar preferência por esta ou aquela
empresa interessada em contratar com o Estado. Dai a exigência de que os
critérios de seleção sejam previamente definidos pelo instrumento
convocatório - estando o administrador vinculado ao edital -, de forma a
possibilitar o julgamento objetivo das propostas. Quando a contratação é
realizada de forma direta, em decorrência de dispensa ou de inexigibilidade
de licitação, o administrador público não está vinculado ao edital - que não
existe -, mas está limitado aos termos do ato da autoridade competente que
reconhece a incidência de uma das hipóteses de dispensa ou de
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inexigibilidade, autorizando a contratação de determinado objeto.

O princípio da legalidade constitui a essência do estado de direito e
estabelece que o administrador público só pode fazer o que estiver previsto
na lei. Na matéria em exame, impõe ao agente público a estrita observância
não apenas da Lei Federal n° 8.666, de 1993, como também da Lei n o 9.444,
de 1987, além dos decretos, resoluções e outros instrumentos normativos
congêneres, desde que estejam baseados na lei, em sentido estrito.

O princípio da publicidade diz respeito ao conhecimento acerca dos atos da
administração pública, de forma que, no que tange à matéria em exame,
possam os interessados participar do processo licitatôrio, bem como
acompanhar e controlar as contratações, acionando os órgãos de controle
quando vislumbrarem indícios de irregularidade.

O principio da moralidade administrativa impõe ao poder público o
enquadramento de sua ação de acordo com os valores protegidos pela
ordem jurídica, ainda que não haja ofensa a nenhum dispositivo legal
especifico. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, integram a moralidade
administrativa os chamados princípios da lealdade e boa-fé, segundo os
quais "a Administração haverá de proceder em relação aos administrados
com sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento
astucioso, eivado de malícia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou
minimizar o exercício de direitos por parte dos cidadãos" (Curso de Direito
Administrativo. Ed Malheiros. 9a ed ., 1997, p. 73.).

O principio da motivação administrativa impõe ao administrador o dever de
justificar os seus atos, explicitando os aspectos fáticos e legais, bem como a
sua finalidade. Essa exigência decorre do estado democrático de direito, no
qual os atos dos agentes públicos devem sujeitar-se ao controle externo,
notadamente o jurisdicional. Não há como controlar o ato administrativo se o
administrador não estiver obrigado a explicitar o seu fundamento e a sua
finalidade previamente. No que tange à contratação direta, vale transcrever o
art. 26 da Lei n° 9.444, de 1987, que dispõe:

"Ar-t. 26 - O processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação ou
parcelamento de execução será instruído com os seguintes elementos:

- caracterização da hipótese e indicação do fundamento legal;
II - razões da opção;
III - justificativa do preço".
Não basta, pois, demonstrar que a situação fática em questão se enquadra

em um dos permissivos legais previstos nos arts. 24 e 25 da Lei Federal n°
8.666, de 1993. É preciso justificar exaustivamente a escolha do contratado,
bern como o preço praticado.

O principio da eficiência, inserido no "caput" do art. 37 pela Emenda à
Constituição n° 19, de 1998, corresponde ao "dever de boa administração",
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presente na doutrina italiana. Trata-se de principio que merece uma
reflexão mais aprofundada por parte desta Comissão, porque, erroneamente,
muitas das contratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação
praticadas no Estado de Minas Gerais têm como alegação uma pretensa
eficiência da máquina administrativa. Eficiência, entretanto, não se confunde
com agilidade. Com efeito, o procedimento licitatôrio é mais demorado que a
contratação direta, porque impõe um conjunto de formalidades que tem como
escopo a escolha da proposta mais vantajosa e o tratamento igual aos
interessados, ao passo que a contratação com dispensa de licitação é mais
rápida 1 porque não se subordina a tantas formalidades. Isso não significa,
contudo, o melhor resultado.

O principio da eficiência impõe ao administrador público o dever de
conseguir os melhores resultados, tanto no aspecto qualitativo quanto no
quantitativo, sem, contudo, afastar-se dos ditames legais.

A justificativa que acompanhou a Resolução n° 6.376, de 2018199, da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, motivando a
dispensa de licitação para a construção de cadeias, é exemplo lapidar:

"considerando que as obras já priorizadas e aqui definidas como essenciais
não podem e não devem ficar pendentes de condições burocráticas ou
formalismo delongados, porque em jogo vidas humanas ( .... )

Saliente-se que as vidas em jogo mencionadas pelo Sr. Mauro Lopes, ex-
Secretário de Segurança Pública, já se encontravam na mesma situação há
meses, em decorrência do estado das cadeias públicas em Minas Gerais.
Não há nenhuma justificativa nos documentos apresentados que explique,
então, por que não se procedeu á licitação seis meses antes, já que a
situação fática era praticamente a mesma. É porque licitação, nessa e em
outras situações, é percebida como 'condição burocrática" ou "formalismo
delongado".

Desse exemplo, percebe-se a necessidade de planejamento das ações do
administrador público. Licitação rima com planejamento, que é uma exigência
constitucional, nos termos do art. 174 da Constituição da República,
indispensável, sobretudo, para se alcançar a eficiência desejada.

Não se trata, pois, de rechaçar as criticas aos procedimentos previstos na
Lei Federal n° 8.666, que efetivamente merece aperfeiçoamentos. Apenas
não se pode admitir que tais criticas ao certame licitatôrio sirvam para
encobrir a falta de planejamento e o desrespeito aos princípios da legalidade,
da igualdade e da moralidade administrativa, entre outros que permeiam
aquele procedimento.

4.3 - Abusos na contratação direta sem licitação
4.3.1 - Dispensa de licitação
A regra geral é a realizaçãõ de licitação, com o objetivo de se selecionar a
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proposta mais vantajosa para o Estado, bem como de se assegurarem
chances iguais • aos interessados em contratar com o poder público, de
acordo com o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República. Não
obstante, a lei pode, em virtude de circunstâncias especiais, estabelecer
exceções, que se dividem nas hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de
licitação.

Na dispensa, a licitação é, em tese, possível, mas o legislador, em virtude
de uma circunstância especial, autoriza a contratação direta.

Adiante, segue uma abordagem das hipóteses legais de dispensa mais
comumente invocadas pelos agentes públicos estaduais sem que, contudo,
esteja configurada adequadamente a situação fática prevista no dispositivo,
conforme se pôde apurar pelos trabalhos investigativos desta CPI.

4.3.1.1 - Dispensa em razão do valor
O inciso II do art. 24 da Lei Federal n°8.666 admite a hipótese de dispensa

de licitação em razão do valor do serviço, da compra ou da alienação a ser
efetuada pela administração pública. Tal dispensa de licitação justifica-se
pela relação entre o custo de realização do certame licitatório, tanto no que
se refere aos recursos financeiros quanto ao tempo despendido, e o pequeno
valor do bem ou do serviço a ser adquirido.

A dispensa de licitação em razão do valor deve estar sempre acompanhada
de exaustiva motivação para a escolha do contratado e o valor a ser pago,
conforme o art. 26, incisos II e III, da Lei n°9.444.

A questão mais delicada nessa hipótese de dispensa de licitação reside no
fracionamento do objeto, que pode dar origem, às vezes, a duas ou mais
contratações diretas, ao invés de se realizar uma única licitação.

No trabalho investigativo desta CPI, não foram encontrados muitos casos
de dispensa de licitação com fulcro no mencionado dispositivo legal.
Entretanto, duas situações, em especial, merecem destaque.

A primeira é a contratação, em setembro de 1998, pela Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, da empresa Dimas de
Mello Pimenta S.A. - DIMEP - para a manutenção preventiva e corretiva de
dois relógios de ponto'. O motivo alegado para a dispensa de licitação foi o
pequeno valor do contrato. O fracionamento, contudo, ficou evidente porque,
naquele ano, foram vários os contratos realizados entre as mesmas partes,
com objetos da mesma natureza, totalizando o pagamento anual da quantia
de R$29.615,002.

A outra situação merecedora de uma atenção especial é a terceirização
das atividades de manutenção e limpeza de suas instalações físicas a que
procedeu a Fundação Clóvis Salgado. Essa entidade da administração
indireta celebrou contratos administrativos para diversos serviços,
diretamente com cada trabalhador, por exemplo: limpador de vidro,
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encarregada de serviço, auxiliar de apoio operacional, atendente, vigia
patrimonial, caixa de bilheteria. A licitação foi dispensada em razão do valor.
Na opção por esse procedimento, feriu-se não apenas a Lei Federal n° 8.666,
mas também as Constituições da República e do Estado.

Ocorre que tanto o inciso IX do art. 37 da Constituição da República quanto
o art. 22 da Constituição do Estado estabelecem que só se admite a
contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, em conformidade com a lei.

Em Minas Gerais, a Lei n° 10.254, de 20/7190, disciplina a matéria em seu
art. 11 e especifica que tal modalidade de contratação será utilizada
exclusivamente para atender a situações de calamidade pública, para permitir
a execução de serviços técnicos por profissionais de notória especialização e
para a realização de recenseamento.

A mencionada lei fixa, ainda, em seis meses o limite máximo da
contratação, que, cumpre ressaltar, é bem diversa da locação de serviços,
admitida desde a vigência do Decreto-Lei no 200, a qual visa ao fornecimento
de mão-de-obra para a execução de determinadas tarefas de interesse da
administração.

O inciso li do art. 61 da Lei Federal n° 8.666 estabelece que se deve
entender por serviço, para fins de licitação, "toda atividade destinada a obter
determinada utilidade para a Administração, tais como: demolição, conserto,
instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação,
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos
técnico-profissionais". Como se vê, a relação, embora meramente
exemplificativa, abrange uma vasta gama de serviços que não podem ser
contratados sem o devido processo licitatório.

Conforme demonstrado, tais contratações levadas a efeito pela Fundação
Clóvis Salgado são inadmissíveis segundo as normas constitucionais e legais
pertinentes.

4.3.1.2 - Dispensa em razão de emergência ou calamidade
Conforme foi afirmado, a exigência de licitação pressupõe planejamento, de

forma que o administrador público conheça, precisamente e com certa
antecedência, o objeto de contrato e o quantitativo necessário para a
realização da finalidade pública que informa a sua ação. Há, contudo,
situações em que acontecimentos imprevistos não permitem o planejamento
da ação e a realização do certame licitatório sem que se comprometa o
interesse público, causando prejuízo ou colocando em risco a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos e privados.
Dai a hipótese de dispensa prevista no inciso IV do art. 24, In verbis":

«Art. 24- ....................................................................................
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
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caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos".

A interpretação do dispositivo em exame exige cautela, porque não é
qualquer prejuízo que autoriza a dispensa em decorrência da emergência. O
aludido prejuízo deverá estar bem caracterizado e ser significativa o
suficiente para que justifique o afastamento do procedimento normal, que é a
licitação. Por certo, a ponderação acerca do interesse público, embora admita
certo grau de subjetividade, deve nortear em cada caso concreto a conduta
do agente público, que, por isso mesmo, deverá motivar sobejamente a sua
decisão pela dispensa de licitação.

De qualquer forma, não se pode admitir a ausência de planejamento para
justificar a contratação com dispensa de licitação com fulcro no inciso IV do
art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 1993. Nesse sentido, já se manifestou o
Tribunal de Contas da União, nos seguintes termos:

"Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
decide:

ai) que a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade
pública, não se tenha originado, total ou parcialmente, da falta de
planeiamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos
disponíveis, ou seja, que ela não possa , em alguma medida, ser atribuída à
culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para prevenir a
ocorrência de tal situação;" (Ministro-Relator Dr. Carlos Atua Álvares da Silva,
in Boletim de Licitações e Contratos, NDJ, São Paulo, 1994, pp. 43617).
(Grifos nossos.)

Por evidente, se a autoridade constata que o órgão que dirige não adquiriu,
por exemplo, o remédio indispensável para o tratamento dos pacientes que
se encontram sob seus cuidados, não poderá deixá-los desassistidos durante
o período em que tramita o processo licitatório. Deverá adquirir, então, com
fulcro no inciso IV do art. 24 da Lei das Licitações, apenas a quantidade do
medicamento necessária até que se conclua a licitação. Todavia, deverá
apurar as causas que deram origem à situação de emergência e punir, se for
o caso, os responsáveis por elas. Essa é a orientação fornecida pelo Prof.
Marçal Justen Filho na seguinte passagem:

Isso não significa afirmar a possibilidade de sacrifício do interesse público
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em conseqüência da desídia do administrador. Havendo risco de lesão ao
interesse público, a contratação deve ser realizada, punindo-se o agente que
não adotou as cautelas necessárias." (MARÇAL FILHO, Justen. Comentários
á Lei de Licitações e contratas administrativos. 72 ed., São Paulo: Dialética,
2000, p. 240).

Os documentos analisados pela CPI demonstram que a ausência de
planejamento vem sendo a causa de muitas contratações com dispensa de
licitação em razão da urgência. É a situação, por exemplo, do contrato para
prestação de serviços de limpeza, conservação e apoio e fornecimento de
mão-de-obra, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, celebrado em 1 01412000. Segundo o parecer
da Secretaria de Recursos Humanas e Administração n° 22112000, elaborado
por ocasião da ratificação do ato da dispensa em tela, a emergência decorre
do fato de que a empresa anteriormente contratada para os mesmos serviços
manifestou, em janeiro desse ano, a desinteresse pela renovação do
contrato, cujo prazo de vigência expiraria em 1 01312000. Celebrou-se, assim,
um contrato sem licitação, com fulcro no inciso IV do art. 24 da Lei Federal n°
8.666, para que, durante o período de vigência desse contrato, pudesse o
órgão encaminhar o procedimento licitatório.

Ora, se o órgão pretendia prorrogar um determinado contrato, precisaria
consultar formalmente a empresa contratada acerca do seu interesse pela
referida prorrogação, com a antecedência necessária para preparar o
procedimento licitatório na hipótese de a resposta daquela ser negativa. Essa
consulta é indispensável para instruir o planejamento das licitações de que o
órgão necessita para dar prosseguimento às suas atividades.

Não se pode admitir a espera, até as vésperas do vencimento do prazo de
um contrato, para se verificar que o contratado não se interessa pela
prorrogação, tomando-se necessária a celebração de contrato com dispensa
de licitação em razão da emergência.

A ausência de planejamento está presente, também, nas justificativas para
a aquisição de matéria-prima para a fabricação de remédios pela Fundação
Ezequiel Dias. Diversos contratos dessa natureza obtiveram a seguinte
motivação:

"De acordo com justificativa apresentada pela Diretoria de Produção
Farmacêutica e Imunobiológica, essa compra emergencial deve-se ao fato de
que atualmente as estoques de matérias-primas e de embalagens da fábrica
de medicamentos encontram-se praticamente zerados". (PARECER/AJNALJ
079199, fis. 16.261).

Deixar o estoque de matéria-prima para produção de remédios chegar ao
fim e, em virtude disso, alegar urgência para contratar diretamente sem
licitação é um contra-senso, porque nega a eficácia ao "caput" do art. 174 da
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Constituição Federal, segundo o qual o planejamento será determinante
para o setor público.

Saliente-se, ainda, que a análise dos documentos encaminhados à CPI
revelou que o maior abuso na contratação direta com alegação de
emergência é de responsabilidade de entidades da administração indireta,
notadamente, as da área de saúde.

Contratação para recuperação da malha rodoviária do Sul de Minas
Esta Comissão não poderia deixar de averiguar as contratações sem

licitação para recuperação das estradas do Sul de Minas denunciadas pela
imprensa, pois, afinal, tais denúncias deram início ao processo de formação
desta CPI.

A população do Sul de Minas viveu efetivamente momentos difíceis nos
primeiros dias de 2000, em virtude das fortes chuvas que inundaram a região,
provocando diversos prejuízos para os municípios e seus moradores. Foi
imediatamente reconhecido o comprometimento da malha rodoviária daquela
região, cujas precárias condições colocavam em risco seus usuários e
afetavam a recuperação e o desenvolvimento econômico e social da região.

O estado de calamidade pública na região foi reconhecido pelos Decretos
nos 40.866, 40.877, 40.923, 40.924, todos de 2000.

No dia 28 de janeiro, o Diretor do DER-MG expediu atos autorizando a
contratação de empresas com dispensa de licitação, alegando emergência
para a recuperação de diversos trechos rodoviários da região.

O jornal 'Estado de Minas", na edição do dia 27 do mês seguinte, referindo-
se às mencionadas contratações, trouxe a seguinte manchete: "Governo cria
a indústria da enchente". Imediatamente, o Governador determinou a
suspensão do processo de contratação das empresas para a devida
apuração de eventuais irregularidades.3

A análise do caso iniciou-se mediante perícia elaborada pelos engenheiros
João Lopes Batista, indicado pelo Ministério Público, João Eustáquio Beraldo
Teixeira, indicado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura -
CREA -, e pelo Sr. Rogério Aparecido Soares, Diretor de Programação da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC. Utilizando-se da
manifestação desses técnicos, dos documentos produzidos pelos técnicos do
próprio DER-MG e de outros elementos, a auditoria apresentou relatório
sobre a matéria.

O Relatório Parcial da Auditoria n° 112.010.00, subscrito pelos auditores
Ricardo Olinto Hazan e Levimar de Almeida e pelo Diretor da
Superintendência Central de Auditoria Operacional - SCAO-SEF, Sr. Joaquim
José da Cunha, datado de 231312000, depois de indicar os pontos críticos das
rodovias para os quais se justificaria a dispensa de licitação em razão da
emergência, afirma, "in verbis":
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"Em nossa opinião, os processos de dispensa de licitação dos demais

trechos e pontos críticos devem ser canceados, mas as obras devem ser
licitadas imediatamente, haja vista serem todas elas necessárias e urgentes,
para conclusão no menor espaço possível, sob pena de uma maior
deterioração e colapso da malha rodoviária".

Os mencionados técnicos, consultadc sobre o prazo no qual tais trechos
deveriam estar recuperados, responcie!tvn que as obras "devem ser
realizadas antes do próximo período chuvoso". O relatório final da auditoria,
datado de 29 de março, trouxe a seguinte conclusão:

"Em nossa opinião, em face das respostas apresentadas, as obras dos
trechos de recapeamento e pontos críticos, denominados de urgentes pelos
engenheiros relatores do laudo técnico, devem ser concluídos antes do mês
de outubro, sob pena de colapso total da malha rodoviária vistoriada e
considerável aumento do custo de sua recuperação.

As Diretorias de Manutenção e de Engenharia, em conjunto com o setor
encarregado de Licitação do DER-MG, com base nas leis que regulam a
licitação, deverão justificar, caso a caso, a escolha da modalidade de
licitação, considerando o tempo necessário para realização do certame, da
contratação e da realização das obras, sendo que estas deverão estar
concluídas antes do mês de outubro, conforme citado.

Ressalvamos que a inércia do DER-MO não pode ser motivo para a
dispensa de licitação haja vista que, passades mais de 80 dias da primeira
vistoria realizada, o órgão já deveria ter providenciado a elaboração dos
devidos projetos básicos, necessários à contratação da execução das obras".

Tal conclusão merece, desde já, uma observação: a escolha da
modalidade de licitação não leva em consideração o tempo necessário para a
realização do certame, mas o valor da contratação. Como as diversas obras
tinham a mesma natureza, e considerando-se os seus valores, a modalidâde
não poderia ser outra senão a concorrência.

No dia 30 de março, os atos praticados com o fim de celebrar os contratos
questionados foram anulados pelo novo Diretor-Geral do DER-MG, Sr. Ivon
Borges. No dia seguinte, o DER-MO publicou edital convocando as empresas
interessadas a apresentarem suas propostas para a realização dos serviços
na região. Trata-se de uma contratação direta com dispensa de licitação em
razão da urgência, em que se instituiu um procedimento especifico para a
seleção dos contratados, preservando-se, dessa forma, o principio da
impessoalidade. Não há que se falar contudo, em sistema misto de dispensa
de licitação e carta-convite, como se chegou a afirmar em reuniões ordinárias
da CPI, porque o § 80 do art. 22 da Lei Federal n° 8.666 veda a criação de
modalidade de licitação diversa daquelas previstas em lei. Na contratação
das empresas selecionadas, foi dispensada a licitação com fulcro no art. 24,
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IV, da Lei Federal n° 8.666.

O que importa destacar neste momento é que a situação emergencial
provocada pelas inundações no Sul de Minas serviu de justificativa para a
recuperação de trechos que já se encontravam comprometidos antes das
chuvas. Segundo os técnicos:

"As avarias, na sua maioria, já existiam anteriormente às chuvas de janeiro
de 2000.

constatação de que a grande maioria das vias já se encontrava já por
ocasião das chuvas em péssimas condições fisicas, demonstrando
claramente a falta de investimento na sua manutenção e conservação nos
últimos 10 anos".

E mais:
"Entendeu-se, ainda, que cerca de 65% das avarias encontradas foram

agravadas pela intensidade das chuvas de janeiro próximo passado e tiveram
como fator multiplicador de proporção a falta de conservação e manutenção,
que perdura por alguns anos".

Aliás, as próprias motivações dos atos de dispensa de licitação do dia 28
de janeiro, assinados pelo Sr. Antônio Erdes Bortoletti, apresentam o
seguinte elemento fático: "esses segmentos rodoviários já estavam sendo
exaustivamente apontados pela imprensa escrita, falada e televisada como
um segmento de rodovias com maior número de problemas do Estado, e que
com essas chuvas os problemas se agravaram, colocando em risco iminente
seus usuários e o próprio patrimônio público construído".

Ora, se mesmo antes das chuvas encontravam-se no Sul de Minas as
rodovias com o maior número de problemas, por que, afinal, não se fez, em
1999, a licitação para saná-los?

Não resta outro caminho senão reconhecer que o procedimento em
questão, adotado pelo DER-MG, é similar ao empregado pela Fundação
Ezequiel Dias - FUNED - na compra de matéria-prima para a produção de
remédios: enquanto aquele espera que as estradas fiquem em condições
absolutamente precárias, esta deixa o estoque de matéria-prima chegar ao
fim para, então, ambos alegarem situação de emergência para contratarem
diretamente, com base no inciso IV do art. 24 da Lei Federal n° 8.666. Ambas
as situações são evidências flagrantes de uma das principais falhas da
administração pública: a falta de planejamento.

Saliente-se ainda que, certamente, a redução dos investimentos na malha
rodoviária em 1999 contribuiu para a sua deterioração. Dados retirados do
Armazém de Informações do Sistema Integração de Administração
Financeira - SIAR - revelam, por exemplo, que, dos R$57.961.257,00
aprovados como crédito para restauração de rodovias, utilizaram-se apenas
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R$2.107.382,76.

Apesar da anulação dos atos praticados em 281112000 pelo Sr. António
Erdes Bortolleti, o Ministério Público ajuizou ação civil pública sob o
argumento de que a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade
Administrativa independe da efetiva ocorrência de dano ao património
público. Os Promotores Públicos signatários da referida ação
fundamentaram-se, entre outros aspectos, na precariedade da justificativa
para a escolha das empresas que seriam contratadas caso a imprensa não
trouxesse â tona o procedimento adotado pelo DER-MG. Na petição inicial
dessa ação afirmou-se que:

"O padrão utilizado para justificar a escolha das contratadas é sobremodo
falho, na medida em que, meramente, o administrador se limita a justificar
que as empresas têm 'notória capacidade e disponibilidade imediata de
máquinas e equipamentos, em condições de, em curto prazo, recuperar os
pontos danificados...'

Adiante, concluiu-se que "os procedimentos de dispensa de licitação
referidos não atenderam ao requisito constante no inciso II do parágrafo
único do art. 26 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, no tocante à razão de
escolha dos executantes do serviço emergencial".

O trabalho investigativo desta CPI constatou que a forma de escolha das
empresas adotada pelo DER-MG, denunciada pela imprensa e to criticada
pelos Promotores Públicos, é prática reiterada dos administradores. Em
diversas situações, o agente público parece supor que basta estar
configurada uma das hipóteses de dispensa de licitação para que lhe seja
facultado escolher a empresa ou prestador de serviço que quiser, sem ter
que dar maiores explicações sobre a sua decisão.

Exemplo desse fato é a afirmação do Sr. Rui José Vianna Lage, ex-Diretor
da COPASA, que, questionado sobre o critério de escolha dos contratados
nas obras sem licitação realizadas pela empresa, declarou: "o critério era
escolher entre aquelas que sempre se destacaram como melhores
fornecedores". Foi solicitado àquela empresa que fundamentasse a dispensa
de licitação para as obras realizadas pela empresa Mello de Azevedo
Empreendimentos e Construção Ltda. Os documentos apresentados
evidenciam a situação fática caracterizadora da emergência, mas não trazem
uma linha sequer para justificar a escolha da empresa.

Para a reforma do Centro de Integração do Adolescente Monsenhor
Messias, a mesma empresa foi contratada sem licitação em razão da
emergência - esta, devidamente caracterizada - com o seguinte argumento
do Departamento Estadual de Obras, transcrito no parecer juridico:

"Sugere que, 'pelos bons serviços prestados a este Departamento e pela
atual disponibilidade que o caso requer, seja contratada a empresa Meio de
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Azevedo Empreendimentos e Construção Ltda, para a execução dos
serviços'.".

A fragilidade das justificativas para a escolha dos contratados, repita-se, é
característica que se manifesta de forma reiterada nos contratos celebrados
com dispensa de licitação no Estado de Minas Gerais.

Cumpre ressaltar que o parágrafo único do art. 26 da Lei Federal n° 8.666,
de 1993, prevê determinados elementos que devem instruir o processo de
dispensa ou inexigibilidade de licitação, exigência que nem sempre é
observada pelo administrador.

O procedimento adotado pelo DER-MG em 311312000 buscou dar
oportunidade a todos os interessados de apresentarem suas propostas,
deixando evidente que se fez a escolha do melhor preço e que houve
impessoalidade na decisão. Desse episódio podemos concluir que, mesmo
em situações de dispensa de licitação, é possível a adoção de procedimentos
nos quais o contratante escolha a melhor proposta existente no mercado.

4.3.1.3 - Contratação de entidade que integre a administração pública
O inciso VIII do art. 24 da Lei n° 8.666, de 1993, prevê a hipótese de

dispensa de licitação para "a aquisição, por pessoa jurídica de direito público
interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que
integre a administração pública e que tenha sido criado para esse fim
específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço
contratado seja compatível com o praticado no mercado". Esse dispositivo
serviu de fundamento jurídico para a celebração de contratos pela
administração pública estadual com os mais diversos objetos, como
prestação de serviços terceirizados, compra de computadores e aquisição de
matéria-prima para reforma ou construção de estradas ou para fabricação de
remédios.

Com relação a esse assunto, a CPI procedeu à análise do contrato
celebrado entre o DER-MG e a BR-Distribuidora, para a compra de material
betuminoso. Para a formação do seu convencimento, ouviu, inicialmente, os
Srs. Paulo Maurício do Carmo Assis e Adilio Silva, gerente de vendas e
advogado da BR-Distribuidora, respectivamente. Em seguida, ouviu os Srs.
Fernando Antônio Santiago Júnior e Luiz Gustavo Rocha Oliveira,
respectivamente, o autor e o advogado responsáveis pela Ação Popular n°
99.007904-8, que tramita na Segunda Varada Fazenda Pública e Autárquica
da Comarca de Belo Horizonte e tem como fundamento o possível caráter
lesivo ao interesse público do referido contrato. Foi ouvido, ainda, o Sr. Flávio
Menicucci, ex-Diretor do DER-MG, bem como o engenheiro Antônio Erdes
Bortoletti. A todos foi dada a oportunidade para apresentar documentos que
pudessem embasar suas alegações.

0 alcance do mencionado inciso VIII do art. 24, que é objeto de



344
controvérsia entre os juristas, tem sido discutido também em outros
Estados da Federação, conforme se pôde aferir. E, contudo, majoritário o
entendimento de que se devem impor como limites à interpretação desse
dispositivo a livre iniciativa, um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil, e o principio da livre concorrência, que informa a ordem econômica
brasileira, conforme dispõem, respectivamente, os arts. 10 e 170, inciso IV, da
Constituição da República. Como desdobramento desses princípios, a
empresa pública e a de economia mista que explorem atividade econômica
sujeitam-se aos regimes jurídicos próprios das empresas privadas, nos
termos do inciso II do art. 173 da Carta Magna, o que implica a
impossibilidade de a administração pública contratá-las diretamente. Vale
trazer a lume as palavras do Prof Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: "Se o
exercício da atividade mercantil pauta-se pelo principio da livre concorrência,
tendo o Estado se igualado à iniciativa privada para a execução de um
serviço ou o fornecimento de bens, não poderá pretender afastar a disputa no
momento em que tiver que promover a contratação de seu interesse, sob
pena de violar um dos princípios fundamentais da República" (Contratação
Direta sem Licitação". Ed. Brasília Jurídica. 1994, p. 202).

Sendo assim, se a empresa pública ou a de economia mista exploram
atividade econômica, disputando o mercado com empresas de capital
privado, como é o caso da BR-Distribuidora, não poderão vender seus
produtos e serviços para a administração pública sem se submeterem ao
certame licitatório, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade.

Ora, se a BR-Distribuidora tem efetivamente a proposta mais vantajosa
para o Estado, basta comprovar isso no procedimento licitatório para celebrar
o contrato com o Estado. Aliás, depois de esta CPI debruçar-se sobre a
matéria e antes mesmo de apresentar seu relatório, esse entendimento foi
adotado pelo Poder Executivo, que determinou a realização de licitação para
• aquisição de material betuminoso. Não obstante, é preciso reconhecer que
• dispensa de licitação para contratação de empresas públicas que exploram
atividade econômica não se limita à contratação da BR-Distribuidora. Outros
contratos com o mesmo fundamento foram apresentados, como a aquisição
de equipamentos de informática da Cobra Computadores e Sistemas S.A.,
empresa da qual o Banco do Brasil possui 80% do capita1 4 . Para citar outro
exemplo, a FUNED adquire, com regularidade, matéria-prima para produção
de remédios de empresas públicas ou de economia mista de outros Estados.

De qualquer forma, ainda que se admita a legalidade desses contratos, é
preciso demonstrar que o preço praticado é compatível com o valor de
mercado, o que nem sempre é observado.

A contratação da Minas Gerais Serviços SÃ.
Matéria altamente controvertida acerca da aplicabilidade do mencionado
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inciso VIII do art. 24 da Lei de Licitações é a contratação da Minas Gerais
Serviços S.A. pelos órgãos e pelas entidades das administrações direta e
indireta para a prestação dos serviços mais diversos. Constatou-se a
existência de centenas de contratos com a mencionada empresa, sem
licitação, representando um volume de recursos extraordinário.

Em março de 1999, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado - TCE - deu
provimento ao recurso interposto pelo Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA -, reformando decisão da
Segunda Câmara, para reconhecer a regularidade de contrato celebrado com
fulcro no art. 24, VIII, da Lei Federal n°8.666.

Nessa decisão, o Tribunal de Contas acatou a argumentação formulada
pela procuradora da autarquia, segundo a qual a MGS é sucessora da
Credireal Serviços, tendo sido criada com a finalidade de prestar
determinados serviços ao Estado, antes da promulgação da Lei Federal n°
8.666.

Em julho de 1999, a Procuradora do Estado de Minas Gerais aprovou o
Parecer n° 10.585, que opina pela possibilidade de contratação da MGS sem
licitação, recomendando ao Governador do Estado conferir-lhe caráter
normativo. O citado parecer foi publicado no órgão oficial dos Poderes do
Estado, em 1718199.

Observa-se, contudo, que, de acordo com parecer do auditor do TCE no
processo mencionado, a Lei n° 11.406, de 2211194, amplia o objeto social da
empresa, para acrescentar serviços de administração e representação de
ações trabalhistas, compensação tarifária, atendimento telefônico a usuários,
apoio ao sistema de transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte e
seu gerenciamento operacional. Essa alteração é posterior à promulgação da
Lei Federal n° 8.666, de forma que, para a prestação de tais serviços, não
poderá ser dispensada a licitação.

Não é este, entretanto, o entendimento da MGS Serviços nem da
Fundação Rural Mineira - RURALMINAS -, que firmaram contrato tendo como
objeto a prestação de serviços jurídicos especializados relativos a
contencioso trabalhista em que a Fundação figura como Reclamada. O valor
do contrato, R$27.637,00 (vinte e sete mil seiscentos e trinta e sete reais)
mensais, não foi devidamente justificado, pelo menos nos documentos
encaminhados à CPI.

4.3.1.4 - Compras de géneros perecíveis
A dispensa de licitação para a compra de gêneros perecíveis aplica-se

somente aos casos de compras eventuais. Compras habituais, de leite, pão e
carne, por exemplo, para hospitais da rede pública ou para merenda escolar
devem ser licitadas. A administração estabelece a quantidade, o prazo de
entrega e as demais condições, e os licitantes podem avaliar as condições do



346
fornecimento. Não se justifica a ausência de licitação meramente por
tratar-se de gêneros perecíveis.

Nesse sentido, podemos citar decisão do Tribunal de Contas da União:
"Entretanto, é preciso deixar bastante claro que a perecibilidade de um

produto alimentício não pode ser considerada como condição para que a sua
aquisição seja efetuada sem o competente processo licitatório. Ora, o
dispositivo legal (art. 24, inciso XII) impôs que a licitação para a aquisição dos
produtos alimentícios só pode ser dispensada no tempo necessário para a
realização dos processos licitatórios correspondentes". (Decisão n° 186198 -
TCU - Plenário, DOU, 2214196 - p. 6.816)

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG - apontou, entre os contratos que celebrou sem licitação, alguns
relativos ao fornecimento de alimentos para o Hospital Israel Pinheiro e para
o Hotel de Araxá (Contratos n°s 27197 e 227197), que não julgamos em
conformidade com a lei.

A necessidade de planejamento, mais uma vez, parece-nos muito clara.
4.3.1.5 - Entidades de pesquisa, de ensino e de desenvolvimento

institucional
O inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666, de 1994, autoriza a administração

pública a contratar instituição brasileira de pesquisa, de ensino e de
desenvolvimento institucional com dispensa de licitação, desde que tenha
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. O
dispositivo em exame é o fundamento legal para um número significativo de
contratos celebrados pela administração pública estadual, notadamente
contratos da Secretaria de Estado da Educação com a FUNDEP, da
UNIMONTES com a FUNDANOR e da Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - com a Fundação Renato Azeredo.

É preciso, contudo, atentar para o fato de que o objeto do contrato deve
circunscrever-se ao campo da pesquisa, do ensino e do desenvolvimento
institucional. Não é qualquer contrato, pelo simples fato de ser celebrado com
as instituições que a lei especifica, que se encontra ao amparo do dispositivo
legal mencionado. Ë o que alerta relatório do Tribunal de Contas da União, na
análise de um caso concreto, "in verbis":

"Contudo, no caso, uma derradeira e decisiva condição não foi satisfeita
para que se operasse, regularmente, a contratação, qual seja a existência de
nexo entre o art. 24, inc. XIII, da lei, a natureza da instituição e o obieto a ser
contratado. ( ... )

A existência desse nexo é condição essencial à validação do procedimento.
Caso contrário, estar-se-á simplesmente financiando, em entidades da
espécie, a criação de estruturas paralelas dedicadas não à produção de bens
constitucionalmente tutelados, mas à simples exploração de atividade



347
econômica desnaturãndo o p ropósito que motivou a inserção do
mencionado dispositivo na lei e ferindo, por conseguinte, entre outros, o
princípio constitucional da isonomia, fixado no art. 37, Inc. XXI, da Carta
Magna."(TCU - 728198-5, Ministro-Relator Guilherme Palmeira. Boletim de
Licitações e Contratos. Maio/2000, p. 282) (Grifos nossos.)

Em outra recente decisão, emanada do mesmo órgão, citada em artigo da
Revista de Informação Legislativa" n° 146, o Ministro-Relator assim se

manifestou:
a dispensa do procedimento licitatório só seria devida caso o objeto do

contrato fosse compatível com os objetivos fins da Fundação de Apoio.
Interpretar diferentemente seria permitir que as Fundações de Apoio e
Pesquisa prestassem todo e qualquer serviço em detrimento dos
concorrentes privados. O objetivo do dispositivo legal foi fomentar e divulgar
a pesquisa e

licitatório.' (Grifos nossos.)
Além disso, é inquestionável que a entidade contratada deve ter

capacidade para o desempenho da atividade objeto do contrato. Entretanto, o
que observamos com muita frequência é a subcontratação de terceiros, pela
contratada, para a prestação dos serviços, demonstrando claramente que
esta não tinha condições de prestá-los, o que configura, também, burla à
legislação.

Se é verdade que as expressões "pesquisa", ensino" e "desenvolvimento
institucional" são genéricas, sobretudo a última, não se pode deixar de
reconhecer que elas não abarcam todos os objetos possíveis de se contratar,
como, por exemplo, as atividades necessárias à manutenção da contratada.
O desenvolvimento institucional deve corresponder a uma atividade que vise
a melhorar a atuação da instituição contratante, e não ao desenvolvimento de
suas atividades rotineiras.

Os objetos indicados na lista de contratações diretas encaminhada pela
UNIMONTES, para citar um exemplo, demonstram a razão de nossas
preocupações. Esta instituição contratou a FUNDANOR para a prestação dos
seguintes serviços: pequenos reparos e limpeza do Hospital Universitário;
limpeza e higienização das unidades físicas do "campus"; apoio logístico para
transporte e movimentação de documentos: transporte para atender à
demanda da Reitoria; contratação de Auxiliar de Enfermagem; prestação de
serviços para instalação de divisórias; apoio logístico a fim de garantir a
continuidade dos serviços gráficos e xerográficos, visando a atender à
demanda interna e externa da UNIMONTES.

Parece-nos evidente a necessidade de que, também em relação à
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contratação das entidades de ensino, de pesquisa e de desenvolvimento
institucional, sejam observadas as normas legais.

4.3.2 - Inexigibilidade de licitação
A inexigibilidade caracteriza-se pela impossibilidade de se proceder ao

certame licitatório em virtude de aspectos peculiares do objeto que se
pretende contratar, seja porque não há parâmetro de comparação entre os
profissionais habilitados existentes no mercado, seja porque existe apenas
um profissional ou empresa capaz de atender ao interesse público em jogo.
Dessa forma, a inexigibilidade não significa necessariamente a ausência de
mercado. O "show business" representa um mercado com crescimento
extraordinário nos últimos anos, mas dificilmente as estrelas da música
sertaneja, por exemplo, submeter-se-iam ao processo licitatório. Da mesma
forma, há no mercado diversos juristas com notório saber, mas a licitação
não é instrumento hábil para selecioná-los. Em ambos os exemplos, a
natureza do serviço inviabiliza a seleção do profissional mais adequado por
meio de critério objetivo, restando ao administrador uma margem de
discricionariedade para efetuar a escolha, devidamente motivada.

A inexigibilidade diferencia-se da dispensa na medida em que, enquanto
nesta a licitação é, em tese, possível, embora a faculte ao administrador a
não-realização do procedimento próprio devido a e;icunstâncias previstas em
um dos dispositivos do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, naquela não há como
provocar o mercado para a escolha da proposta mais vantajosa, não
existindo, pois, a possibilidade de se proceder à licitação.

Dessa forma, as hipóteses de dispensa previstas na Lei das Licitações são
exaustivas, não podendo o administrador dispensar a licitação sem que a
situação fática se enquadre em um dos incisos do art. 24 da Lei Federal n°
8.666. Não pode, aliás, o legislador estadual criar novas hipóteses, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Já as situações de inexigibilidade mencionadas no art. 25 do mesmo
diploma legal são meramente exemplificativas, pois basta ficar comprovada a
inviabilidade da provocação do mercado para a escolha da proposta mais
vantajosa para que se possa contratar diretamente.

4.3.2.1 - Único fornecedor
A existência de um único fornecedor é exemplo típico da impossibilidade de

se promover a competição para a seleção da melhor proposta a ser
contratada pela administração pública.

Os elementos apresentados à CPI acerca das contratações com fulcro no
inciso 1 do art. 25 da Lei Federal n° 8.666 revelam a necessidade de se frisar
que não basta a mera alegação da inexistência de concorrência para que o
administrador contrate diretamente com determinado fornecedor ou prestador
de serviço, apresentado como exclusivo. E indispensável a comprovação
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documental da exclusividade, pelos meios que a lei faculta.
Saliente-se, contudo, a necessidade de o administrador público estar mais

atento aos termos das declarações fornecidas pelas entidades legitimadas
para tanto. A exclusividade refere-se a um tipo de produto ou serviço de que
necessita a administração pública, e não ao fornecedor exclusivo de
determinada marca. O exemplo apresentado a seguir deixará evidente a
razão de nossas observações. Por intermédio da Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais, celebrou-se contrato de locação de máquina de
franquia postal com capacidade para até seis mil cartas por mês- 5 A
declaração apresentada neste caso afirma que a contratada é representante
exclusiva "de toda a linha de produtos NEWCO DO BRASIL para o Estado de
Minas Gerais". Todavia, a prova que interessa é a de que esta é a única
máquina que presta o serviço que o poder público precisa contratar, o que
não foi apresentado.

4.3.2.2. Notório saber e objeto singular
São diversas as situações que autorizam a contratação com base no inciso

II do art. 25 da Lei das Licitações, notadamente aquelas em que se exige
uma dimensão acentuada de criatividade e de trabalho intelectual do
contratado, comprometendo a possibilidade de se instituírem critérios
objetivos para a escolha da proposta mais vantajosa.

De qualquer forma, a legislação deixa clara a exigência de dois requisitos.
Em primeiro lugar, o objeto precisa ser singular, ou seja, algo inédito ou
incomum. Não se admite a contratação de um profissional que tenha notória
especialização em determinada matéria para a realização de uma atividade
que pode ser realizada por diversos profissionais presentes no mercado. Em
segundo lugar, deve-se comprovar a notória especialização do profissional na
matéria correspondente ao objeto que se pretende contratar.

Tais quesitos nem sempre são devidamente observados pelos agentes
públicos quando invocam o dispositivo em tela, devendo a matéria submeter-
se a fiscalização mais rigorosa por parte dos órgãos de controle, como se
pode verificar nas situações e nos exemplos apresentados adiante.

A inviabilidade de competição foi a causa alegada pelo Instituto Estadual de
Florestas - IEF - para a contratação de professor para ministrar curso de
inglês a seus servidores, conforme o Processo n° 15 . 637195 .6 Ora, como se
sabe, um curso de inglês não configura, absolutamente, objeto singular.

A título de exemplo, vale citar, ainda que em parte, os serviços de natureza
contábil contratados pela Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG - com
fulcro no dispositivo em exame:

"Prestar à diretoria da LEMG assessoramento técnico de natureza contábil,
financeira, operacional, administrativa, elaborando pareceres, pesquisas,
estudos e demais trabalhos que lhe forem solicitados;
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supervisionar, coordenar e executar serviços de natureza contábil da

LEMG;
elaborar balancete, e demais demonstrativos da receita e despesas,

apresentando relatório de controle interno;
processar o pagamento dos credores da LEMG, nos termos da lei;
emitir notas de empenho e processar o controle das despesas, mantendo

atualizado o registro dos créditos orçamentários e adicionais e dos saldos
disponíveis;

processar, na forma da lei, o pagamento de diárias e passagens;
emitir ordem bancária de pagamento dc crédito ou de guia de

recebimentos, bem como manter atualizados os credenciamentos de
ordenadores de despesas junto ao SIAR Çsistema de Integração de
Administração Financeira)" (Contrato - 28199100)

Ora, por evidente, tais atividades não configuram serviços singulares, nem
se exige um especialista com notório saber para desempenhá-las. Trata-se,
antes, de atribuições de cargo público indispensável em qualquer órgão
público. Aliás, o art. 20 da Constituição do Estado determina que a atividade
administrativa permanente deve ser exercida em qualquer dos Poderes do
Estado, nas autarquias e nas fundações públicas, por servidor público,
ocupante de cargo público, em caráter efetivo ou em comissão, ou de função
pública.

Nos documentos encaminhados pela FUNED, as contratações por notório
saber foram, diversas vezes, justificadas sob o argumento de que a
"instituição está impedida de realizar concursos públicos, tendo em seus
quadros um número reduzido de servidores". Se se contrata porque não
podem ser realizados concursos e há falta de funcionários, fica evidente que
os contratados exercem funções inerentes às atividades da instituição, que
deveriam ser desempenhadas por seus servidores. Não se atende nesses
casos, pois, o requisito da singularidade.

Tal matéria já tem jurisprudência do Tribunal de Contas da União, segundo
a qual as entidades da administração pública devem abster-se de "contratar
mão-de-obra através de firmas particulares, para o desempenho de
atividades inerentes ao seu plano de cargos e salários, por caracterizar-se
infringência ao inciso II do art. 37 da Constituição Federal" ("Diário Oficial da
União" de 2715192, TC-034.080191, p. 6.555, citado por Cláudia Fernanda de
Oliveira Pereira. 'Reforma Administrativa - O Estado, o Serviço Público e o
Servidor". Brasília: Brasília Jurídica, 1998, p. 246.).

Outro aspecto que chamou a atenção nos documentos apresentados a esta
Comissão pelos órgãos e entidades públicos diz respeito à terceirização do
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assessoramento jurídico regular mediante a contratação de profissionais
com fulcro no inciso II do art. 25 da Lei Federal n° 8.666. A contratação de
serviços advocaticios com base em notório saber justifica-se tão-somente,
repita-se, quando a administração defronta com uma circunstância que
refoge à regularidade das situações, apresentando-se como uma matéria
que, pela sua complexidade, pelo valor envolvido ou por outro fator, exija
profissional efetivamente especializado, com reconhecimento entre os seus
pares, fato que deve ser demonstrado com clareza.

O Tribuna! de Contas da União já definiu, no Enunciado de Jurisprudência
n° 39, o exato alcance do conceito de notória especialização considerando
que" esta só tem lugar quando se trata de serviço inédito ou incomum, capaz
de exigir na seleção do executor de confiança um grau insusceptível de ser
medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de
licitação".

Não é, certamente, o caso, por exemplo, do contrato celebrado pelo
Instituto de Pesos e Medidas baseado no dispositivo em tela, que tem o
seguinte objeto:

"Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços advocatícios
em âmbito administrativo, compreendendo a elaboração de pareceres em
processos administrativos e seu acompanhamento desde a autuação até a
fase recursal" (Contrato n°011/95, Anexo VIII, lis. 3554)8

No exemplo em exame, a irregularidade agrava-se na medida em que a
entidade contratante possui uma assessoria jurídica, de acordo com a alínea
"a" do inciso Ido art. 31 da Lei n°11.173, de 318193.

Nos exemplos citados, o desvirtuamento do contrato por notório saber é
evidente, perceptível aos olhos de qualquer pessoa de bom-senso. A análise
dos documentos encaminhados a esta CPI, notadamente pela Fundação
João Pinheiro, revela que a matéria, contudo, merece ser aprofundada a
partir da seguinte questão: qual a distinção entre o contrato administrativo de
um técnico com notório saber para a prestação de um serviço de assessoria
especializada, com base no dispositivo em exame, e a nomeação desse
mesmo técnico para ocupar um cargo de assessor de livre nomeação? Não
se trata, certamente, de dois meios à disposição do administrador público
para se atingir o mesmo fim.

Na hipótese do cargo de confiança, existe uma relação de hierarquia e o
cumprimento de uma jornada de trabalho. Além disso, o assessor não está
vinculado a um projeto de trabalho específico: suas atribuições podem ser
alteradas de acordo com a demanda de seu superior. O período durante o
qual o assessor ocupará o cargo, como regra, não é fixado "a priorf. Quando
se contrata um profissional com notório saber para a prestação de serviços
de assessoria, a temporalidade é um elemento essencial. A distinção mais
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importante reside, contudo, no tato de que o contrato administrativo deve
descrever com "clareza e precisão as condições para a sua execução,
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes" ( 1 0 do art. 54 da Lei Federal n° 8.666)
mediante um plano de trabalho ou um termo de referência, se necessário.
Não se pode celebrar contrato administrativo com objeto genérico, sem que
fiquem especificadas as obrigações e atividades do contratado.

Ocorre que, como o número de cargos de confiança é limitado e os
vencimentos não são atraentes a ponto de se poder disputar com a iniciativa
privada os profissionais mais gabaritados, é praxe celebrar contratos
administrativos com objetos absolutamente genéricos, não sendo possível
inferir quais as obrigações efetivas do contratado. Vejamos um exemplo,
entre tantos: a Fundação João Pinheiro celebrou com um profissional
contrato para prestação "de serviços técnicos especializados à Fundação, na
área de planejamento institucional, recursos humanos e modernização
administrativa, no âmbito do Convênio FJP/SERHA". O contrato não
estabelece as obrigações do contratado. Pergunta-se: com base nesse objeto
contratual, como se chegou ao valor de R$42.000,00, para o período de um
ano? Saliente-se que o referido profissional manteve contrato com aquela
Fundação, para prestação de serviços, no período de maio a dezembro de
1995, no valor de R$28.000,00, e nos anos de 1997 e 1998, no valor de
R$55.860,00 por ano. Em todos os contratos, a descrição do objeto foi
excessivamente genérica, impossibilitando aos órgãos de controle a
verificação do seu efetivo cumprimento.9

A contratação irregular com base no notório saber e na singularidade do
objeto, afrontando o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, é prática
reiterada e costumeira no Estado de Minas Gerais.

4.3.3. A fragilidade da justificativa do valor
Já se ressaltou neste relatório a importância da adequada motivação dos

atos administrativos. A motivação é indispensável para que o administrador
público possa evidenciar para a sociedade a legalidade e a legitimidade de
sua ação administrativa. Não é demais reiterar que, nas hipóteses de
dispensa e inexigibilidade de licitação, não basta, nos termos do art. 26 da
Lei Federal n° 8.666, explicitar a razão fática que justifica a contratação. É
indispensável justificar a escolha da contratada e o valor do contrato, como
determina a lei.

Nos documentos encaminhados à CPI observamos a precariedade das
justificativas em relação ao valor. Em muitas situações, seria indispensável
mostrar ã sociedade que não se estava gastando o dinheiro público de forma
negligente ou ferindo-se o princípio da economicidade.10

Tome-se como exemplo o caso da aquisição, em 1996, de fitas de filme
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pela Secretaria da Educação: o fornecedor era efetivamente exclusivo,
mas a quantia paga - R$139.758,00 para a aquisição de 464 fitas 11 - exigia
uma justificativa cuidadosa acerca do elevado valor do material escolhido, o
que não foi devidamente realizado.

4.3.4 - O convênio
Embora esta CPI não tenha analisado a fundo os convênios, duas

situações vieram à tona, impondo a necessidade de se traçar a distinção
entre aquele instrumento e o contrato.

Embora os dois institutos tenham um significativo ponto de contato, qual
seja, o acordo de vontades, suas conseqüências e pressupostos no plano
jurídico são bastante distintos.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta algumas diferenças entre contrato e
convênio, entre as quais se destacam: no contrato, os interesses são opostos
e contraditórios, enquanto no convênio são recíprocos; no convênio, há
objetivos institucionais e resultados comuns, enquanto no contrato há a
defesa de interesses próprios e antagônicos. 12

Além das distinções acima, vale ainda mencionar que, no contrato, os
contraentes subordinam-se a uma obrigação contratual inafastável, ao passo
que nos convênios inexiste lugar para cláusula de permanência obrigatória ou
de sanções pela inadimplência.

A necessidade de se traçar tal distinção evidencia-se no "convênio" de
transferência de tecnologia firmado entre o DER-MO e a BR-Distribuidora
SÃ, "envolvendo a aplicação de tratamentos superficiais com polímeros
(simplese duplo), lamas asfálticas de ruptura controlada. antipó (com óleo de
xisto betuminoso), microrrevestimentos asfálticos a frio e misturas para
reciclagem a frio de pavimentos". Nesse caso, os interesses são claramente
diversos 1 e opostos: o DER-MO visa a adquirir a tecnologia e obter o material
asfálticoi ao passo que a BR-Distribuidora objetiva receber R$59.215.100,00.

É de ressaltar que, seja por falta de recursos, seja pelo questionamento
acerca da legalidade do instrumento celebrado, o convênio não foi
executado, não gerando, assim, prejuízos ao erário.

Outra situação que merece destaque é a do "convênio" firmado entre o
Conseltp Regional de Administração - CRA - e o Estado de Minas Gerais,
cujo objetivo era a "cooperação técnica dos convenentes na realização de
pesquiss, estudos técnicos, análises, planejamentos de ações e assessoria
relativamente a trabalhos de modernização administrativa do Estado".
Embora o TCE se tenha manifestado previamente pela regularidade da
avença f o estranhamento surge na medida em que o Estado desembolsou,
nos qu4tro meses de vigência, R$404.000,00, e não restou nos arquivos, seja
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, seja do CRA, nenhum
relatório de pesquisas, de estudos técnicos ou de análises como resultado do
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Sr. Ailton Divino Fernandes (que não exercia o cargo por ocasião da
celebração do instrumento em tela): "De acordo com nossos levantamentos,
não conservamos em arquivos cópias dos documentos solicitados no referido
oficio. Esclarecemos que os processos e registros relativos ao convênio
supracitado restringem-se àqueles que comprovam a execução dos
trabalhos".

Tais elementos configuram indícios merecedores de uma apuração
rigorosa por parte do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público,
para revelar a contraprestação que justificou tal despesa, bem como verificar
a legalidade dos atos praticados.

5 - O Controle da administração pública e o processo licitatório
O conjunto de irregularidades encontradas e o propósito desta CPI de

contribuir para uma mudança da cultura administrativa no que tange às
formas de contratação efetuadas pelo Estado de Minas Gerais impõem a
necessidade de se tecerem algumas considerações acerca do controle da
administração pública. Afinal, as informações já apresentadas neste relatório
revelam a facilidade com que o administrador público escapa ao dever de
licitar, enquadrando qualquer situação em uma das hipóteses de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, ainda que isso represente uma distorção do
sentido e da finalidade do dispositivo legal invocado e uma ofensa ao
principio da moralidade.

A evidência das irregularidades encontradas indica que os controles interno
e externo da administração pública no Estado de Minas Gerais são
deficientes, já que se permite que tantas irregularidades se repitam de forma
constante e não se instruem ou não se punem os administradores
responsáveis.

Vale frisar que o controle da administração pública compõe a essência do
principio republicano. Com efeito, a república pressupõe que o governante
gere o patrimônio de todos: por isso tem dever de prestar contas. A própria
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão afirma, em seu art. 15, que
"a sociedade tem o direito de pedir conta a todo agente público de sua
administração". Ora, para que se possa prestar contas adequadamente é
preciso que o poder público efetue os registros contábeis de forma correta e
que as decisões sejam devidamente fundamentadas.

O crescimento do Estado, a complexidade de sua atuação e a crescente
escassez de recursos ampliaram o papel do controle da administração
pública, o qual não se limita apenas a assegurar o respeito aos princípios da
legalidade e da moralidade, tendo também a função de produzir informações
que permitam ao administrador público avaliar a sua gestão e, assim, tomar
decisões baseadas em dados confiáveis. 0 controle é o meio indispensável
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aplicação Ias verbas públicas, o que é indispensável para legitimar a ação
arrecadadora do Estado.

5.1 - O dontroie interno
o controle interno é exercido pela administração pública sobre seus atos e

agentes, sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou
mediante provocação, e propícia a anulação de seus próprios atos, quando
estes Sem considerados ilegais, ou a revogação, por motivo de
conveniência ou oportunidade, e, ainda, a punição de seus agentes, na forma
da lei, se or o caso.

No propedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação, a Lei
Federal n° 8.666 prevê formas próprias de controle, em especial a exigência
de ratifl4ção do ato pela autoridade superior, conforme o seu art. 26. Na
administipção direta do Estado de Minas Gerais, compete ao Secretário de
Estado de Recursos Humanos e Administração tal ratificação e, na
administração indireta, à autoridade superior da entidade. Talvez seja essa
diferença nos mecanismos de controle adotados pelas administrações direta
e indiretd que faz com que o abuso de contratações sem licitação ocorra de
forma muito mais intensa nas autarquias e nas fundações. O mecanismo de
controle previsto na Lei Federal n° 8.666, contudo, não prescinde da atuação
dos órgãos que têm como finalidade o controle interno, ou seja, a Auditoria-
Geral do Estado e a Superintendência de Auditoria, Inspeção e Controle da
Secretaria de Estado da Fazenda. Ocorre que tais órgãos vêm funcionando
em condições precárias, conforme revela o depoimento do próprio Auditor-
Geral, O Desembargador Ayrton Maia: "Há secretaria que tem auditoria
interna ue não funciona; há outras que, no papel, têm auditoria interna, mas
que não funciona; e há secretarias e órgãos da administração indireta que
sequer têm um auditor, quando a lei o exige.("sic")".

Perguntado sobre a indispensável autonomia que deve ter o auditor em seu
trabalh, o Auditor-Geral informou, na mesma oportunidade, que a maioria
dos servidores que exercem as atribuições daquele cargo se encontram em
desvio e função. Ora, sem a autonomia e a segurança necessárias, o
auditor não tem condições de realizar o seu trabalho, que, por sua própria
naturea, pode desagradar ao responsável pelo órgão ou pela entidade a que
está vinculado.

O dépoimento do Auditor-Geral e instrumentos normativos recentes
anunciam uma grande mudança do sistema de controle interno, mediante,
por exemplo, a instituição de Subsistema de Auditoria Operacional, conforme
a Lei n? 13.466, de 12/1/2000, e o Decreto n°40.980, de 301312000.

Os agentes do Subsistema de Auditoria Operacional subordinam-se,
administrativa e diretamente, ao respectivo titular da Secretaria de Estado ou
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ao dirigente de órgão autônomo ou de entidade nos quais estejam
atuando e, tecnicamente, à Superintendência Central de Auditoria
Operacional - SCAO - SEF. Tal medida visa precisamente a assegurar-lhes
independência no exercício de suas atribuições.

De acordo com o Decreto n° 40.980, os órgãos e as entidades que não
possuam unidade administrativa de auditoria ou funções organizadas com
esta finalidade deverão, com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda,
por intermédio da Superintendência Central de Auditoria Operacional, e da
Auditoria-Geral do Estado, implementar e sistematizar internamente a
atividade da auditoria, no prazo de 60 dias contados da publicação do
decreto. Não obstante, conforme afirma e reconhece o Auditor-Gera!, a
implementação desse sistema de controle interno depende de lei que altere a
estrutura de alguns órgãos e entidades e crie cargos de Auditor, de forma a
acabar com o desvio de função.

5.2 - O controle externo
No Brasil, como Estado democrático de direito, o controle externo é função

do Poder Legislativo. Trata-se de um controle de natureza política, mediante
o qual o povo, por meio de seus representantes, exerce a fiscalização da
administração pública.

E interessante notar que recentemente vem crescendo a participação
popular, de forma direta, no controle da administrarão pública. As denúncias
de irregularidades, que já se tornaram coisa rotineira nos meios de
comunicação, mobilizam a opinião pública.

No âmbito federal, tramitam no Congresso Nacional alguns projetos de lei
sobre a disponibilização de informações ao público como, por exemplo, o
Projeto de Lei n° 2.30812000, de autoria do Deputado Aluizio Mercadante,
que dispõe sobre a divulgação pela Internet dos dados e das informações
relativas a licitações realizadas pelos órgãos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário em todos os níveis da administração pública.

O Projeto de Lei n° 674199, de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves,
altera a Lei Federal n° 8.666 com o fim de determinar o uso da Internet no
processo licitatório, e o Projeto de Lei n° 301199, de autoria do Senador
Jeiferson Péres, dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de registros
atualizados na Internet sobre o andamento das licitações na esfera federal.

No âmbito estadual, tramita nesta Casa o Projeto de Lei n° 413199, de
autoria do Deputado Chico Rafael, sobre a disponibilização na Internet de
dados relativos às licitações promovidas por órgãos integrantes da
administração pública estadual.

Conforme afirm.act ftm que pese à importância da participação popular, o
controle externo é função do Poder Legislativo, cabendo ao Tribunal de
Contas auxiliá-lo tecnicamente no exercício de sua missão fiscalizadora.
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No que .tange aos processos de licitação, o inciso XIV do art. 76 da
Constituição do Estado estabelece ser competência daquele Tribunal
"examinar a legalidade de ato dos procedimentos licitatórios, de modo
especial dos editais, das atas de julgamento e dos contratos celebrados".

A importância do controle efetivo dos processos licitatórios e das
contratações diretas levou o Constituinte mineiro a determinar, no § 60 do
mesmo dispositivo constitucional, o funcionamento, no Tribunal de Contas, de
uma Catara de Licitação. Posteriormente, sentindo a necessidade de
assegurar maior celeridade aos trabalhos dessa Câmara, aprovou-se nesta
Casa Legislativa a emenda à Constituição n° 24, de 817197, conferindo
competência à referida Câmara para apreciar a matéria em caráter
conclusivõ.

Para aL análise dos processos licitatórios pela Corte de Contas, a Lei
Complementar n° 33, de 2816194, que dispõe sobre a organização desse
órgão, determina, em seu art. 55, que os órgãos e as entidades do Estado e
dos municípios lhe encaminhem os contratos no prazo de 30 dias contados
de sua assinatura, nos seguintes termos:

"Art. 55 - Os contratos, convênios, ajustes, termos e quaisquer
instwmeitos firmados pela administração direta e indireta serão,
obrigatoriamente, encaminhados ao Tribunal de Contas no prazo de 30
(trinta) dias contados de sua assinatura, para exame da legalidade das
despesas deles decorrentes".

O Tribunal de Contas, não obstante, baixou a Resolução n° 1, de 1996,
revista pela Resolução n° 6, de 1999, substituindo a remessa dos contratos
por qudro contendo o rol das licitações, dispensas e inexigibilidade. A
medida atende efetivamente ao princípio da razoabilidade, uma vez que o
elevado número de contratos a serem encaminhados gera um custo aos
órgãos, que precisam reproduzi-los e remetê-los, e ao Tribunal, para
manuseá-los e arquivá-los. Contudo, mais uma vez frisamos, os princípios da
razoabilidade e da eficiência não podem comprometer a aplicação rigorosa
da lei.

De qualquer forma 1 a confrontação entre o Relatório das Atividades da
Câmard de Licitações e as irregularidades encontradas por esta Comissão
sugere I a necessidade de maior rigor no controle externo da administração
pública,bem como maior celeridade na apreciação da matéria. O sistema de
controlé não tem inibido a reincidência de contratações diretas que não se
ajustar aos termos legais, quando, por exemplo, invoca-se a "urgência" para
encobrir a falta de planejamento ou o "notório saber" para escapar á
exigênhia de concurso público.

Alega-se, por vezes, que, como no Judiciário, a morosidade no julgamento
dos processos decorre dos instrumentos garantidores da ampla defesa e do
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contraditório. Ocorre que, na Corte de Contas, tal demora, ao contrário,
pode ocasionar obstáculos à produção .da defesa, na medida em que há
mudanças de governo, e o antigo agente público poderá ter dificultado o
acesso aos documentos necessários para provar a regularidade de seus
atos.

6 - Licitação, transparência e novas tecnologias
O desenvolvimento tecnológico dos últimos anos para armazenamento e

transmissão de informações por meio da rede mundial de computadores -
Internet - constitui um dos principais aspectos que impulsionam as
transformações sociais e políticas nesta virada de século, da mesma forma
que a máquina a vapor e a energia elétrica foram alavancas para a revolução
industrial no século XIX.

Embora tenha um potencial extraordinário, a Internet ainda não
proporcionou um avanço similar na construção de um estado democrático. As
possibilidades são imensas, desde a disponibilização do acesso a
informações relativas a assuntos de interesse público até a promoção de
consultas populares antes da tomada de decisões políticas importantes.

No plano legislativo, assiste-se às primeiras iniciativas visando a introduzir,
no ordenamento jurídico, a exigência de disponibilização de informações
sobre o setor público na Internet A Lei Federal n° 9.755, de 16112198, por
exemplo, dispõe sobre a criação de página na Internet, pelo Tribunal de
Contas da União, para divulgação de dados e informações diversas sobre o
Governo Federal. A Lei Complementar n° 101, de 41512000, conhecida como
Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que os instrumentos da gestão
fiscal sejam amplamente divulgados, inclusive por meio eletrônico (art. 48).

O Estado de São Paulo, por exemplo, criou uma página na Internet, com o
título Bolsa Eletrônica de Compras (www.bec.sp.gov.br), na qual disponibiliza
diversas informações e serviços aos interessados. Nessa página, noticiam-se
as licitações que estão abertas, bem como os resultados daquelas que se
encontram em fases mais adiantadas. O objetivo institucional da página é
"criar infra-estrutura informatizada para apuração do melhor preço de
materiais adquiridos pelo setor público, por meio de cotações eletrônicas
públicas".

No Estado de Minas Gerais, merece destaque o Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI -, que centraliza
em um único banco de dados informatizado, em tempo real, todas as receitas
e despesas estaduais. Um avanço significativo desse sistema está previsto
na Lei n° 13.496, de 51412000, que determina a disponibilização aos
cidadãos, em linguagem simples, de dados sobre a gestão financeira, no
denominado SIAFI-Cidadão. Urge a implantação desse serviço na Internet,
ao qual se pode adicionar um instrumento de busca eficiente que possibilite
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ao cidadão1 não apenas ter acesso a informações do seu interesse, mas
que, também, permita-lhe cruzar dados, de forma que possa compreender o
funcionamento do Estado de Minas Gerais em sua plenitude.

Na contçamão da tendência á ampliação do acesso á informação, a
Imprensa Oficial instituiu urna tarifa aos interessados pelo acesso ao diário
oficial por Meio da Internet.

No que tange diretamente ao objeto desta CPI, verificou-se que o Estado
de Minas Gerais ainda não explora de forma adequada a rede mundial de
computadores para divulgar as suas licitações, bem como para dar
transparência às contratações diretas. Em face dessa lacuna, esta Comissão
apresentaj projeto de lei determinando a divulgação na Internet de
informações sobre licitações.

7-O PREGÃO NO ÂMBITO DO ESTADO FEDERADO
Alguns convidados, como o Desembargador Ayrton Maia e o ex-Secretário

Mauro Lopes,. ressaltaram, em seus depoimentos, que o procedimento
licitatório possibilita muitos recursos administrativos e medidas judiciais, o
que repreenta um óbice à ação da administração pública.

Especialistas em licitação e contratos apontam como uma das razões de
lides adrtiinistrativas e judiciais em torno das licitações a ordem dos
procedimentos no certame, qual seja primeiro a habilitação e, em seguida, a
abertura da proposta. Não raras vezes, questionam-se os documentos de um
licitante mediante recurso administrativo ou mesmo por medida judicial,
atrasandá-se o encaminhamento da licitação, apesar de sua proposta não
estar entre as mais vantajosas para a administração pública, o que só se
toma público na fase seguinte. Por isso, os juristas Jessé Torres Pereira
Júnior e Marçal Justen Filho sugeriram, em 1997, a inversão da ordem das
fases do procedimento: primeiro, abrem-se as propostas e, depois, verifica-se
a documentação.

A União acatou a ponderação dos mencionados autores quando, ao instituir
nova modalidade de licitação pela Medida Provisória n° 2.026, de maio de
2000, qual seja o pregão inverteu a ordem das fases do procedimento.
Outras inovações foram introduzidas nessa modalidade de licitação, como a
possibilidade de os participantes, uma vez abertas as propostas, reduzirem
os valores apresentados.

A referida medida provisória, contudo, dispõe, em seu art. 20 , que "o pregão
é modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns,
promovida exclusivamente no âmbito da União". Tal dispositivo logo suscitou
uma questão para os especialistas: podem os Estados Federados adotar a
nova modalidade de licitação? A questão, não resta dúvida, é controvertida.

Há, todavia, consistência na posição segundo a qual os Estados podem, na
esteira do que fez a União, inserir em sua legislação o pregão como



modalidade de licitação. Com efeito, a Lei Federal n° 8.666, que é norma
geral em matéria de licitação, estabelece, no § 8 0 do art. 22, que é vedada a
criação de outras modalidades de licitação". A medida provisória, por
confrontar-se com a regra estabelecida nesse dispositivo, precisa ser,
necessariamente, norma geral. A conceituação de norma geral é sempre um
desafio quando está em tela o recorte das competências concorrentes entre a
União e os Estados. Um ponto, contudo, parece evidente: norma geral aplica-
se igualmente a todas as esferas da Federação. Portanto, podem os Estados
e os municípios inserir em sua legislação a modalidade do pregão.

Para assumir tal entendimento. esta Comissão se escora em boa doutrina
que já tratou da matéria. É a posição de Jessé Torres Pereira Júnior:

"Os Estados, o Distrito Federal e os municípios não podem conceber e
praticar modalidades de licitação não previstas na legislação, porque disso
proibidos por norma legal federal geral, com evidenciado amparo
constitucional. Mas, uma vez criada a modalidade por norma federal, os
demais entes da Federação não resultam impedidos de acolhê-la. A norma
federal, criadora do pregão delimita o 'âmbito da União' como o campo de
aplicação obrigatória da nova modalidade, contudo não a veda para os
demais entes da Federação" (Pregão, a sexta modalidade de licitação.
Informativo Licitação e Contratos. n° 78, agof2000, p. 642).

Na última edição de seu livro sobre licitação, Marçal Justen Filho afirma:
A opção de circunscrever a aplicação do pregão a contratações

promovidas no âmbito federal é extremamente questionável. E inviável a
União valer-se da competência privativa para editar normas gerais acerca de
licitação cuja aplicação seja restrita à própria órbita federal. ( .... ) Por isso,
deve reputar-se inconstitucional a ressalva contida no art. lO, admitindo-se a
adoção da sistemática do pregão também por outros entes federativos"
(Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 7 a edição, Ed.
Dialética, 2000, pg. 676)

No mesmo sentido argumenta a Profa. Alice Gonzalez Borges em artigo
intitulado "O pregão criado pela MP 2026100, breves reflexões e aspectos
polêmicos" (www.jus.com.br).

Sendo assim, atendendo ao apelo de diversos convidados acerca das
dificuldades decorrentes da aplicação da Lei Federal n° 8.666, esta Comissão
apresenta, como parte de suas conclusões, projeto de lei que possibilita ao
Estado a adoção dessa nova modalidade de licitação.

8-Conclusão
A criação desta CPI foi motivada pela denúncia na imprensa de

irregularidades na contratação de empresas sem licitação, para a execução
de obras em estradas no Sul de Minas, em decorrência dos estragos
provocados pelas chuvas torrenciais que inundaram a região no começo
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deste ano.

Julgando que essas contratações denotavam apenas uma prática rotineira
na administração pública, a Assembléia Legislativa decidiu investigá-las, para
verificar a sua adequação à ordem jurídica vigente. Foram recebidos
inúmeros documentos evidenciando o uso indiscriminado de dispensas e
inexigibilidades de licitação. Diante de tais fatos e ciente da impossibilidade
de, no prazo regulamentar de uma comissão parlamentar de inquérito,
apontar todas as irregularidades, optou-se por se manter o propósito inicial,
qual seja o de efetuar uma análise geral para levantamento dos casos de
contratações diretas irregulares mais reincidentes, apresentando medidas
para o aperfeiçoamento da ação administrativa no Estado de Minas Gerais.
Não se deixou, contudo, de apurar o que efetivamente ocorreu nas
contratações das empresas para as obras das estradas do Sul deste Estado.
Assim, não se trata de apontar cada irregularidade eventualmente existente
nos documentos encaminhados à CPI. Buscou-se verificar as formas pelas
quais a administração pública, repetidas vezes, esquiva-se do dever de licitar,
sem que a situação fática se enquadre adequadamente nas previsões legais.
Para tanto, foram utilizados exemplos colhidos nos autos.

A partir dos trabalhos investigativos realizados, esta CPI apresenta um
conjunto de medidas a serem adotadas, bem como um projeto de lei, na
expectativa de estar contribuindo para o fomento de uma prática
administrativa na qual o exercício de uma administração pública ágil e
eficiente não comprometa os princípios da legalidade e da moralidade.

A regra é licitar. A dispensa ou a inexigilidade devem ser exceções e, por
isso, os art. 24 e 25 da Lei Federal n° 8.666 devem ser interpretados de
forma restritiva.

8.1 - Recomendações
Esta Comissão, com o objetivo de buscar alternativas de solução para os

problemas identificados, apresenta as seguintes propostas.
Que seja realizado, a partir das metas e programas de governo, um

rigoroso planejamento das ações de entidades e órgão públicos, que não
deve ser elaborado apenas para atender à exigência legal, mas para nortear
as decisões do administrador, tendo em mente a missão da unidade
administrativa sob sua responsabilidade. Por evidente, o planejamento há de
apontar, com a devida antecedência, a necessidade da aquisição de bens ou
da contratação de serviços indispensáveis para o desempenho da atividade
institucional de cada órgão ou entidade. Para tanto, é indispensável que se
assegure plena efetividade aos instrumentos de planejamento previstos na
Constituição do Estado: Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI
-; Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -; Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO - e Lei Orçamentária Anual - LOA.
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Que, na contratação direta, a escolha do contratado seja feita, sempre

que possível, mediante a confrontação das propostas e possibilidades
existentes no mercado. A justificativa do preço revela o zelo do administrador
com os recursos públicos sob sua responsabilidade e serve, ademais, para
evidenciar o acatamento ao princípio da economicidade, pela escolha da
proposta mais vantajosa. Da análise dos documentos encaminhados à CPI,
venfica-se a fragilidade da motivação para as dispensas e as inexigibilidades
de licitação, conforme determina o art. 26 da Lei n° 9.444. Tal dispositivo
estabelece que o administrador deve justificar não apenas a decisão da
dispensa ou da inexigibilidade, mediante a confrontação entre a situação
fática e o enunciado legal, mas também a escolha do contratado e do preço a
ser pago. Com freqüência, as motivações restringem-se ao primeiro aspecto,
como se, uma vez configurada a situação tática, pudesse o administrador
público escolher a empresa que quisesse, mediante um critério puramente
subjetivo.

Qué sejam disponibilizadas, no Serviço Integrado de Administração
Financeira - SIAFI-Cidadão, informações sobre as licitações a serem
realizadas pelo Estado assim como sobre os processos relativos à dispensa
e inexigibilidade de licitação.

Que seja notificada a Minas Gerais Serviços - MGS - para que se
abstenha de celebrar, sem licitação, contratos cujo objeto corresponda a
algumas das inovações introduzidas no contrato social da empresa depois de
2116193, data da promulgação da Lei Federal n° 8.666. Recomenda-se, ainda,
a extinção dos contratos vigentes, celebrados sem licitação, que se
enquadrem na mencionada situação, em especial, os de assistência jurídica
à RLJRALMINAS.

Que as entidades e os órgãos públicos observem, dada a similitude das
situações, a determinação do Tribunal de Contas da União dirigida ao INSS,
relativa à aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgãos ou
entidade que integre a administração pública, publicada no "Diário Oficial da
União" em 41212000, qual seja a de que se limitem "a efetuar contratações
com dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso VIII, da Lei Federal
n° 8.666 quando, comprovadamente, houver nexo entre esse dispositivo, a
natureza da instituição contratada e o objeto contratual, este
necessariamente relativo a ensino, a pesquisa ou a desenvolvimento
institucional" (Boletim de Licitações e Contratos. Maio/2000, p. 283). Esta
Comissão acrescenta, ainda, a recomendação de que entidades e órgãos
públicos se eximam de celebrar contratos com base no mencionado
dispositivo quando o contratado não apresentar condições de prestar o
serviço com o seu como de funcionários, sob pena de as subcontratações
realizadas pelas fundações configurarem burla à Lei Federal n° 8.666.
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Que os órgãos e as entidades adotem, também, rigor na apreciação dos

documentos comprobatórios da exclusividade de fornecedor ou prestador de
serviço, notadamente, para se verificar se a exclusividade não se restringe a
determinada marca.

Que seja extinta a prática reiterada de celebração de contratos
administrativos, para o desempenho de atribuições inerentes ao órgão
público, mediante invocação de notário saber. Tal prática ofende o art. 37, II,
da Constituição da República, e o art. 20 da Constituição do Estado. A
singularidade e o notório saber devem ser evidenciados na justificativa da
inexigibilidade. Os serviços técnicos especializados, além de não
corresponderem a atribuições de cargos públicos, devem, quando não ficar
bem configurada a singularidade, ser licitados, ressaltando-se a possibilidade
de adoção da modalidade licitatória de concurso, consoante o § 1 1 do art. 13
da Lei Federal n°8.666.

Que esta Casa Legislativa realize um fórum técnico para discutir os
controles interno e externo da administração pública. A série de denúncias
sobre irregularidades na administração estadual e a disposição do Executivo
em apurar todos os casos justificam tal sugestão, reconhecendo-se a
importância de um sistema de controles interno e externo efetivo, como forma
de se assegurar a transparência na aplicação dos recursos públicos, base
para a legitimidade da arrecadação de tributos.

Que se providencie o preenchimento das vagas de Auditor do Tribunal de
Contas, que tem, entre outras atribuições, a de manifestar-se sobre a
legalidade dos atos dos procedimentos licitatórios, com o objetivo de se
assegurar maior efetividade ao controle externo. Há apenas dois Auditores
em exercício, embora exista previsão legal para sete.

Que o presente relatório seja levado ao conhecimento dos seguintes
órgãos e autoridades, visando à adoção das medidas que julgarem
pertinentes:

a) o Governador do Estado, a quem se encarecerá a necessidade de
aperfeiçoamento do controle interno por meio do sistema de auditoria assim
como a implantação imediata do projeto Serviço Integrado de Administração
Financeira - SIAFI - Cidadão, criado pela Lei n° 13.496, de 51412000;

b) Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas;
c) todos os órgãos públicos investigados, para o aperfeiçoamento da ação

administrativa de suas comissões de licitação.
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito conclui seus trabalhos convicta de

j ter cumprido o seu dever e espera que doravante haja, em toda a
administração pública do Estado, a estrita observância dos princípios que
devem nortear o trato da coisa pública, quais sejam o da legalidade, o da
moralidade, o da impessoalidade, o da publicidade e o da eficiência.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Andrade, relator - Miguel Martini -
Bene Guedes.

9-Anexos
Anexo 1 - Projeto de lei.
Anexo 2 - Resumo dos depoimentos.
Anexo 3 - Relação dos órgãos públicos cuja documentação foi analisada.

Anexo 1
PROJETO DE LEI N° ..12001

Altera a Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, que dispõe sobre as
licitações e os contratos das administrações centralizada e autárquica do
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O art. 21 da Lei 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso VI e § 61:
"Art. 21- .........................................................................
VI - pregão.

§ 60 - Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços
comuns em que a seleção do fornecedor é feita por meio do julgamento de
propostas e lances em sessão pública, conforme legislação federal.".

Art. 20 - O "caput" do art. 27 da Lei n° 9.444, de 1987, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 27 - O ato de ratificação a que se refere o art. 25 explicitará os
elementos constantes no art. 26 e será publicado no órgão oficial dos
Poderes do Estado e divulgado na página da Internet do órgão ou da
entidade contratante da administração indireta, pelo prazo mlnimo de um
ano, de forma resumida.".

Art. 30 - O art. 41 da Lei n° 9.444, de 1987, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:

"Art. 41 - .....................................
Parágrafo único - O edital ou a carta-convite a que se referem os incisos do

M caput" deste artigo serão divulgados de forma resumida, na página da
Internet do órgão ou da entidade da administração indireta responsável pela
licitação, pelo prazo mínimo de dez dias.".

Art. 40 - O art. 58 da Lei n° 9.444 passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso VI:

"Ad. 58- ..............................................................................
VI - divulgação de seu texto integral, ou de extrato, na página da Internet do

órgão ou da entidade contratante da administração indireta, durante o
período de sua vigência.".
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Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Comissão Parlamentar de Inquérito com a Finalidade de Apurar Possíveis

Irregularidades nas Contratações Realizadas pelo Governo do Estado de
Minas Gerais com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação a Partir do Mês de
Janeiro de 1995

Justificação: A Comissão Parlamentar de Inquérito apresenta este projeto
de lei com o objetivo de introduzir duas inovações no sistema de licitação e
contratos no Estado de Minas Gerais: a adoção do pregão como modalidade
de licitação e a exigência de divulgação de informações sobre licitações e
contratos pela Internet. Aquela visa a assegurar maior agilidade aos
processos de seleção das empresas contratadas pelo Estado de Minas
Gerais, e esta, maior transparência à administração pública.

A CPI observou que, de forma explícita ou nas entrelinhas das
manifestações das autoridades que compareceram às reuniões e dos
documentos encaminhados à Comissão, a morosidade do procedimento
licitatório, com suas possibilidades de recurso administrativo ou judicial,
funciona como um estimulo para que o administrador procure enquadrar a
situação tática com a qual se defronta em uma das hipóteses legais
autorizativas da dispensa ou da inexigibilidade de licitação. A CPI constatou
que, com freqüència, a realidade não se ajustava adequadamente às
hipóteses previstas nos dispositivos dos arts. 24 e 25 da Lei Federal n° 8.666,
de 2116193, e, ainda assim, contratou-se sem o devido procedimento
licitatório.

Não se pode admitir que a forma do procedimento licitatório prevista na Lei
Federal n° 8.666 seja motivo, explícito ou não, para se contratar diretamente,
retirando-se dos demais interessados a oportunidade de concorrer e de
utilizar a garantia fundamental da ampla defesa para fazer valer os seus
direitos. Isso, contudo, não impede de se reconhecer a necessidade de se
buscar a simplificação do procedimento licitatório.

Nessa perspectiva, a União instituiu o pregão, pela Medida Provisória n°
2.026, de maio de 2000, como uma nova modalidade de licitação para
aquisição de bens e serviços comuns, em que, independentemente do valor
estimado da contratação, a disputa pelo fornecimento é feita por meio de
propostas e lances em sessão pública. Uma novidade significativa dessa
modalidade reside na inversão das fases do procedimento licitatório: a
abertura das propostas precede a análise da habilitação do licitante. Esta
alteração evita que a discussão em torno da habilitação de empresa que não
apresente a proposta mais vantajosa atrase a resolução do procedimento e,
por conseguinte, a contratação pretendida.
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questão foi imediatamente levantada pelos especialistas: tais entes
federativos podem adotar a nova modalidade de licitação instituída por
medida provisória para a União? A questão, não resta dúvida é
controvertida.

Há, todavia, consistência na posição segundo a qual os Estados podem, na
esteira do que fez a União, inserir em sua legislação o pregão como
modalidade de licitação. Com efeito, a Lei Federal n° 8.666, que é norma
geral em matéria de licitação, estabelece, no § 8 0 do art. 22, que "é vedada a
criação de outras modalidades de licitação". A medida provisória, por
confrontar-se com a regra estabelecida neste dispositivo, precisa ser,
necessariamente, norma geral. A conceituação de norma geral é sempre um
desafio quando está em tela o recorte das competências concorrentes entre a
União e os Estados. Um ponto, contudo, parece evidente: norma geral aplica-
se igualmente a todas as esferas da Federação. Portanto, podem os Estados
e municípios inserir em sua legislação a modalidade do pregão.

Para assumir tal entendimento, esta Comissão se escora em boa doutrina
sobre a matéria. É a posição, por exemplo, de Jessé Torres Pereira Junior:

"Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem conceber e
praticar modalidades de licitação não previstas na legislação, porque disto
proibidos por norma legal federal geral, com evidenciado amparo
constitucional. Mas, uma vez criada a modalidade por norma federal, os
demais entes da Federação não resultam impedidos de acolhê-la. A norma
federal, criadora do pregão delimita o 'âmbito da União' como o campo de
aplicação obrigatória da nova modalidade, contudo não a veda para os
demais entes da Federação". (Pregão, a sexta modalidade de licitação.
Informativo Licitação e Contratos n° 78, ago/2000, p. 642).

Na última edição de seu livro sobre licitação, Marçal Justen Filho afirma:
"A opção de circunscrever a aplicação do pregão a contratações

promovidas no âmbito federal é extremamente questionável. É inviável a
União valer-se da competência privativa para editar normas gerais acerca de
licitação cuja aplicação seja restrita à própria órbita federal. ( ... ) Por isso,
deve reputar-se inconstitucional a ressalva contida no art. 1 0 1 admitindo-se a
adoção da sistemática do pregão também por outros entes federativos."
(Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. P edição, Ed.
Dialética, p. 676.)

No mesmo sentido, argumenta a professora Alice Gonzalez Borges em
artigo intitulado "O pregão criado pela MP 2.02612000, breves reflexões e
aspectos polêmicos" (w.jus.com.br).

Certamente, poder-se-ia argumentar que, por se tratar de medida
provisória, que pode ser alterada a cada reedição ou no momento de sua
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conversão em lei pelo Congresso Nácional ou, mesmo, ser por este
rejeitada, deveria o Estado federado aguardar a instituição do pregão em lei,
"stritu senso", para introduzir a nova modalidade de licitação na legislação
estadual. A experiência revela, contudo, que a apreciação de medidas
provisórias pelo Congresso Nacional pode demorar anos, não se justificando,
assim, que o Estado não utilize a modalidade do pregão enquanto a Medida
Provisória n° 2.026 não for convertida em lei.

Resta, ainda, justificar a proposta de se introduzir no ordenamento jurídico
estadual a exigência de se divulgarem pela Internet as informações básicas
sobre licitações e contratos administrativos.

A instituição da rede mundial de computadores representa um campo
incalculável para a ampliação dos espaços democráticos por meio da
disponibilização de informações, o que permite o acompanhamento e a
fiscalização direta da administração pública. A página da Assembléia
Legislativa na Internet, ao disponibilizar para os interessados os projetos de
lei em tramitação e a legislação em vigor, é um exemplo de como o
"ciberespaço" pode ampliar o acesso a informações indispensáveis para o
exercício da cidadania.

Algumas iniciativas neste campo já merecem destaque. A Lei Federal n°
9.755, de 16112198, estabelece a exigência de divulgação de diversas
informações na página eletrônica do Tribunal de Contas da União. Tramitam,
no Congresso Nacional, vários projetos sobre a Internet. Merecem destaque,
por tratar da matéria que nos interessa, os Projetos de Lei nos 2.30812000, do
Deputado Aluízio Mercadante, e 674199, da Senadora Maria do Carmo Alves,
que visam a estabelecer a obrigatoriedade de divulgação dos dados
referentes a licitações pela Internet.

O projeto de lei que ora se submete à apreciação desta Casa Legislativa
não pretende apenas atualizar a Lei n° 9.444, ao exigir que as informações
obrigatoriamente divulgadas aos interessados sejam também acessíveis por
meio da Internet, mas também instituir o pregão como modalidade de
licitação.

Pelas razões expostas, esta Comissão Parlamentar Inquérito conta com a
anuência dos Deputados à aprovação deste projeto de lei.

Anexo 2 - Resumo dos Depoimentos
Extrato do depoimento prestado na? Reunião Ordinária da CPI, realizada

em 111412000
O Desembargador Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, iniciou seu

depoimento esclarecendo que prestaria informações a respeito da dispensa
de licitação nas obras de recuperação da malha viária do Sul de Minas.

Informou que, quando foram noticiadas pela imprensa possíveis
irregularidades ou ilegalidades na contratação de obras tidas como
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emergenciais pelo DER-MG, determinou-se a suspensão dos trabalhos.
Disse também que coube à Auditoria-Geral do Estada a realização de um
levantamento minucioso de todos os trechos, a fim de decidir sobre a
possibilidade de dispensa ou não de licitação para as obras de restauração
da malha viária da região.

Afirmou que foram convidados para acompanhar os trabalhos, que duraram
14 dias, a Procuradoria-Geral de Justiça, o CREA-MG e a CEDEC, órgão
encarregado de dar informações ao Governador do Estado sobre os efeitos
provocados por calamidades públicas.

Finda a inspeção, chegou-se à conclusão de que 65% das obras poderiam
ter sido realizadas com dispensa de licitação, uma vez que a situação local
exigia medidas imediatas. Esse relatório contou com a aprovação dos
engenheiros indicados pelos órgãos conveniados, bem como do DER-MG.

Foi constatado, também, conforme disse o convidado, que poderia haver
dispensa de licitação para o restante das obras, porque, se se procedesse à
licitação na forma da lei, com os prazos que esta determina, poderiam ocorrer
novas chuvas antes que as obras se completassem, o que importaria na
perda de todo o esforço destinado a recuperar a malha viária da região. Por
esse motivo, sugeriu-se ao Governador do Estado - em laudo estritamente
técnico - que se dispensassem as licitações.

Salientou que já foram concluídos os procedimentos de tomada de preços
e de habilitação das empresas para a realização das obras. Ressaltou que os
convites foram enviados a todas as empresas cadastradas no DER-MG.
Foram colocados 11 lotes para a apresentação de propostas. Trinta e duas
empresas compareceram, e foram apresentadas 89 propostas. Disse que o
DER-MG vai iniciar as obras imediatamente após a análise das propostas.

Indagado, esclareceu que 32 empresas, das 250 cadastradas no DER-MG,
apresentaram propostas.

O convidado informou que o DER-MG tem uma escala de preços como
parâmetro para a determinação do valor da obra a ser licitada. Na carta-
convite, consta que os preços máximos são os estabelecidos pelo DER-MG
para as obras, sendo escolhido o licitante que apresentar o preço mais baixo
em relação ao patamar fixado.

Extrato do depoimento prestado na S a Reunião Ordinária da CPI, realizada
em 2/5/2000

O Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração, em sua fala inicial, informou que cabe à Pasta
orientar e acompanhar as contratações, além de assegurar o cumprimento
das normas técnicas, e que ela age, em regra, antes da assinatura dos
contratos. Lembrou que o controle sobre os procedimentos de contratação
não é de responsabilidade da Secretaria.
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Esclareceu, também, que a Pasta só ratifica os processos licitatórios

dos órgãos da administração direta. A ratificação dos contratos de licitação
dos órgãos da administração indireta é de responsabilidade de cada um
deles, embora seja feito o acompanhamento.

Comentando o convênio de cooperação técnica firmado entre o Governo do
Estado e o Conselho Regional de Administração, afirmou que este tem como
objeto a realização de pesquisas, estudos técnicos e a prestação de
assessoria com o objetivo de modernizar a administração do Estado. O
pagamento foi feito integralmente, entretanto não foram encontrados
comprovantes da prestação do serviço. Na Superintendência de
Modernização da Secretaria, não existem cópias de programa ou programas
de modernização do Estado.

Acerca dos contratos firmados entre a Xerox do Brasil e o Governo do
Estado, disse que, em decorrência da falta de pagamento, o Governo se viu
forçado a negociar um termo aditivo com a empresa. Alegou que há parecer
da Procuradoria-Geral do Estado considerando que a feitura de um único
termo aditivo para todos os contratos, cada um relativo a cada uma das
Secretarias, era irregular.

Quanto ao contrato feito entre a Polícia Militar e a MICROCITY, alegou que
o objeto era a locação de equipamentos técnicos, com doação ao final.

Sobre o contrato firmado entre a FHEMIG e a DIMEP, lembrou que houve
licitação na modalidade carta-convite, não sendo, portanto, a matéria objeto
da CPI. Afirmou, ainda, que as decisões tomadas pela entidade, por ser ela
parte da administração indireta, não necessitam da ratificação da Secretaria,
razão pela qual não poderia prestar maiores informações.

Informou que outros esclarecimentos sobre todos os contratos poderiam
ser obtidos com o Auditor-Geral do Estado.

Quanto ao problema da licitação no Sul de Minas, o convidado esclareceu
que a Auditoria-Geral concluiu que não houve dolo por parte do Diretor do
DER-MG nem do Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. A
Lei de Licitações possibilita, diante do quadro da época, a dispensa de
licitação.

Questionado, o convidado informou que 65% das obras do Sul de Minas
serão realizadas sem licitação. Disse, ainda, que a verba de custeio é toda de
Minas, sem nenhuma ajuda do Governo Federal.

Disse que, após as denúncias, efetuou-se a abertura de um procedimento
no qual se fez um orçamento prévio. Não se trata de um processo de
licitação. Informou que houve alterações na lista de empresas que haviam
sido chamadas sem licitação. Quanto ao valor das contratações, alegou que
a mudança é inexpressiva.

0 convidado informou que houve dois decretos declarando estado de
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calamidade na região Sul de Minas, um firmado pelo Governador do
Estado e outro, pela Defesa Civil, este último voltado para as cidades.

Disse o convidado que o Governador do Estado, preocupado com a
administração dos recursos públicos, determinou que as Secretarias e os
órgãos da administração indireta tenham, se ainda não tiverem, as suas
auditorias, que agiriam preventivamente.

Indagado se os auditores de cada órgão já possuem estabilidade e
inamovibilidade, informou que não sabe, mas comprometeu-se a trazer a
informação posteriormente.

Quanto às indagações sobre a falta de verbas para as obras do Sul de
Minas, o convidado alegou que o Estado possui recursos denominados
"verbas de contingência", nas mãos da Fazenda, e com elas existiriam
condições de iniciar os trabalhos.

Disse que o atraso no inicio das obras ocorreu em virtude dos problemas
gerados pela grita da imprensa e das comissões da Assembléia.

Ressaltou três aspectos que considera importantes quanto à situação
precária da malha rodoviária do Sul de Minas: o primeiro é o problema da
própria estrada, que, se continuar como se encontra, trará danos muito
maiores; o segundo está relacionado com o risco de vida, e o terceiro, com a
circulação de riquezas.

Dissertando sobre o relatório formulado pelos auditores, o convidado
esclareceu:

"Com relação às obras emergenciais e urgentes, levantou-se a questão de
que os auditores teriam modificado suas posições iniciais. O parecer da
auditoria é dinâmico. Obviamente, não influenciei nada, mas conversei com o
Dr. Ayrton sobre os inconvenientes de deixarmos, tão-somente, trechos
emergenciais, porque isso levaria à postergação das obras no Sul de Minas
até além das chuvas. Falou-se em três meses para uma licitação, mas, nessa
área, esse prazo é quase inexequível. Temos que lembrar, também, que
várias empresas recorrem. Sou engenheiro, trabalhei nessa área, no
Exército, durante muitos anos e tenho conhecimento de que o tempo é de
quatro a seis meses. Basta que uma empresa recorra, e a coisa vai longe.
Quando tivéssemos a licitação pronta, com a empresa escolhida, estaríamos
em pleno período de chuvas. Os engenheiros não empregam as máquinas no
período de chuvas, porque o empolamento da terra destrói as máquinas.
Então, teríamos que aguardar. O que ocorrerá com essas estradas do Sul de
Minas, se tivermos mais um ano chuvoso e com problemas'?".

Extrato dos depoimentos prestados na 6 a Reunião Ordinária da CPI,
realizada em 161512000

O Conselheiro João Bosco Murta Lages, Presidente da 2 a Câmara do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, disse, na sua fala inicial, que
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esclareceria a tramitação dos processos hõ Tribunal de Contas.

Afirmou que a Câmara de Licitação é composta de três Conselheiros e que
sua criação tem sede constitucional. Funciona conforme as regras da Lei
Complementar n° 33 e demais normas legais. Examina os processos
licitatõrios "sobre eles opinando, julgando a matéria, determinando e
cancelando medidas, punindo irregularidades, enfim, como uma câmara de
julgamento absolutamente normal e natural". Informou que o Tribunal de
Contas julga as licitações depois de firmado o contrato, acrescentando:

"Quando se discutiu, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o projeto
de lei complementar que se tornou a Lei Complementar n° 33, postulou-se
que as licitações, para um controle mais efetivo e imediato, fossem
examinadas pelo Tribunal de Contas, num processo que seria extremamente
acelerado, antes da assinatura dos contratos. O legislador mineiro, em
principio, adotou essa posição, ou seja, determinou, através do art. 106 da
lei, que houvesse um exame prévio das licitações. O Governador do Estado,
entretanto, entendeu diferentemente e vetou o art. 106, e a Assembléia
houve por bem manter o veto. Portanto, todos os exames que o Tribunal faz
são "a posteriori", depois que foram feitos a licitação e o contrato. Nada
impede que haja a execução do contrato durante o trâmite da matéria no
Tribunal".

O processo, alegou o convidado, ocorre absolutamente dentro da rotina do
Tribunal e de acordo com a legislação, que garante, por meio do inciso IV do
art. 50 da Constituição Federal, todos os meios de defesa pertinentes e
possíveis, o que, muitas vezes, retarda-o.

Questionado, informou que os contratos do ano passado já estão sendo
analisados.

Indagado sobre a viabilidade da designação pelo Tribunal de funcionário
para acompanhar todo o processo licitatôrio, respondeu que tal medida
impossibilitaria essa Corte de Contas de julgar o referido processo, pois teria
havido manifestação prévia por parte de um funcionário que não está
qualificado para tanto.

Alegou que existe grande quantidade de contratos, sobretudo os de
licitações de Prefeituras, com irregularidades formais, mas não de mérito.
Contrata-se sem se formalizar o processo de licitação, o que constitui
irregularidade formal, sendo aplicadas multas aos responsáveis. Questionado
sobre as contratações do Estado, esclareceu que a organização deste é
melhor, não há tanta irregularidade formal, e a irregularidade de mérito é
mais rara, porque há grande vigilância em todo o processo licitatório por parte
da imprensa, da opinião pública e dos concorrentes. Indagado, disse que
houve irregularidades de mérito nos últimos anos.

Informou que, quando há denúncia, qualquer que seja, o Tribunal
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imediatamente requisita o processo para exame.

Disse que é impossível precisar o prazo para julgamento do processo, pois
existem numerosos recursos que podem ou não ser interpostos. Por ser
impossível prever se o interessado apresentará ou não recurso, não se pode
dizer quanto tempo será gasto no julgamento do processo.

Esclareceu que "há duas maneiras de o Tribunal examinar uma matéria.
Uma delas é a que trata, por exemplo, das contas do Governador do Estado
e dos Prefeitos, enfim, das contas dos Chefes do Executivo, pela qual o
Tribunal examina o balanço geral do Estado ou o do município e sobre ele
emite uma opinião. O balanço geral é aquele que traduz os números maiores
da administração. Ele não significa, entretanto, que os ordenamentos de
despesa feitos durante aquela gestão estejam aprovados. Porque esses
ordenamentos de despesa - as licitações, inclusive - serão examinados cada
um "per se", e não no balanço geral do Estado. Quer dizer, eles não foram
objeto de análise no balanço geral do Estado; cada um será objeto de análise
em cada processo separado".

Indagado, o convidado disse que, atualmente, o quadro do Tribunal, na
administração direta, possui cerca de 1.350 servidores, dos quais 800 são
técnicos de nível superior. Lembrou que existem apenas sete Conselheiros.

Extrato dos depoimentos prestados na 7 a e 80 Reuniões Ordinárias da CPI,
realizadas em 231512000 e 301512000

O Sr. Paulo Maurício do Carmo Assis, Gerente de Vendas de Asfalto da
Região Sudeste da Petrobrás Distribuidora, disse, na fala inicial, que está
habilitado a responder às perguntas em nome do Sr. Marcelo Dias,
informando ser Gerente Comercial responsável pela Região Sudeste, que
compreende Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, sendo o Sr.
Marcelo Gerente da área de automotivos, portanto responsável apenas pelos
postos de gasolina da empresa. Questionado, informou que São Paulo está
subordinado à Gerência Regional Sul. Afirmou ter assumido a Gerência
Sudeste em março de 2000 e que até então era gerente o Sr. José Luis
Milani.

Questionado, esclareceu que o contrato firmado pela BR-Distribuidora e o
DER-MG foi assinado pelo Vice-Presidente da empresa, Sr. Djalma Bastos
de Morais, atual Presidente da CEMIG. Disse, também, que o Presidente da
PETROBRAS na época está atualmente na Gerência Norte da PETROBRAS,
na área de asfaltos e combustíveis.

O Sr. Adilio Silva, advogado da gerência jurídica da BR-Distribuidora em
Minas Gerais, esclareceu que ela é uma sociedade k c,conomia mista
federal. Informou, também, que apesar disso a empresa se beneficia da
dispensa de licitação.

Questionado, respondeu que não acredita na informação de que para o
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DER-SP a transferência de tecnologia seja feita de graça, sem nenhum
contrato. Disse que não pode responder com precisão, pois não tem
conhecimento dos atos do DER-SP.

Sobre o contrato de cooperação para transferência de tecnologia firmado
entre o DER-MG e a BR-Distribuidora, afirmou que existe decisão judicial a
favor de sua legalidade, proferida nos autos da ação popular impetrada em
desfavor do contrato.

Indagado sobre o modo pelo qual a BR-Distribuidora tomou conhecimento
do interesse do Estado no fornecimento de transporte e material, disse que
desde 1963 o Conselho Nacional do Petróleo determinou, por meio de
resoluções, que os órgãos públicos passassem a ser abastecidos
diretamente pela PETROBR.AS e que, por ser a BR-Distribuidora parte da
"holding" Petróleo Brasileiro S.A., ela possui "o ônus e o bônus" de fornecer
aos órgãos públicos. Completou a resposta dizendo que a BR-Distribuidora
sempre prestou o serviço e que o contrato vem sendo "clonado" por vários
governos.

Comentando tabela na qual se percebe grande diferença entre os preços
praticados em Minas e São Paulo, o Sr. Paulo Maurício afirmou que os dados
não são precisos e levantou dúvidas sobre seu conteúdo e veracidade.

O depoente esclareceu que os contratos estão em vigor. Disse também
que desde sua criação, em 1971, a BR-Distribuidora fornece serviços ao
DER-MG.

Informou o Sr. Adilio que o fornecimento de serviços para outros Estados é
regulado pelo mesmo instrumento jurídico. Disse haver pareceres de juristas,
como Toshio Mukai e Paulo Neves de Carvalho, que entendem ser possível a
contratação direta.

Ressaltou que, antes da celebração do contrato, o DER tinha uma dívida
de R$24.000.000,00 para com a BR-Distribuidora.

O Sr. Paulo Maurício afirmou que houve, no início de 2000, mudanças na
ordem estrutural da empresa, oportunidade em que se criou a Regional
Sudeste, responsável por Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Informou, ainda, que pode assinar contratos como os firmados com o DER-
MG, mas, em razão da magnitude do acordo, é prudente que se reporte a
hierarquia superior.

Indagado sobre o parecer contrário do Ministério Público na ação popular
mencionada anteriormente, o Sr. Adílio esclareceu que quem decide é O Juiz,
e não o Promotor.

Extrato dos depoimentos prestados na ga Reunião Ordinária da CPI,
realizada em 61612000

O Sr. João Lopes Batista, Assessor Técnico do Ministério Público do
Estado, disse, na explanação inicial, que, atendendo ao convite do Ministério
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Publico, foi ao Sul de Minas para fazer vistoria e certificar-se da
necessidade de obras emergenciais apontadas pelo DER-MG. Informou'
ainda, que, concluído o relatório, ele foi entregue à auditoria e, em seguida
encaminhado ao Governador.

O Ten. Rogério Aparecido Soares Ribeiro, Diretor de Programação da
Coordenadoria Estadual da Defesa Civil - CEDEC -, disse ter participado da
vistoria com o Sr. João Lopes e confirma seu depoimento. Acrescentou,
apenas, que a Auditoria sentiu a necessidade de esclarecimentos adicionais
sobre o relatório final, os quais, após serem prestados, foram juntados ao
documento.

O Sr. Marcos Túlio de Melo, Presidente do CREA-MG, informou, em sua
primeira oportunidade de fala, que foi contratado pela Assembléia Legislativa
para também participar desse procedimento de vistoria.

Indagado, o Sr. João Lopes esclareceu que não existe outro trabalho de
investigação em relação a licitação para obras em estrada, mas há outras
investigações em áreas diversas. Informou, ainda, que há intercâmbio de
informações entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público.

Questionado sobre os critérios adotados pelo CEDEC para dispensa de
licitação, o Ten. Rogério disse que somente se contrata com dispensa de
licitação após o consentimento do Chefe do Executivo Estadual e do Ministro
de Integração Nacional. Todo esse procedimento se dá de acordo com o
Decreto Federal n° 895.

O Sr. João Eustàquio Beraldo Teixeira, Conselheiro do CREA-MG,
respondendo a questões sobre os critérios para distinguir licitações
emergenciais de urgentes, informou que foi considerado emergencial tudo
aquilo que já deveria ter sido feito, que não poderia nem ter esperado a visita,
e urgente, o que deveria ser realizado, no máximo, até o período chuvoso
seguinte. Indagado sobre o mesmo ponto, o Sr. João Lopes Batista disse que
emergencial é o que implica risco de vida para os usuários das estradas;
urgente é aquilo que poderia esperar uma licitação.

O Sr. João Lopes informou que, no relatório final, entenderam que seriam
emergenciais apenas 33% dos trechos visitados. Disse também que - como
engenheiro, e não como promotor - entende que o ato do Governador do
Estado de contratar empresas para realização de todas as obras com
dispensa de licitação, desconsiderando o relatório, é irregular.

Esclarecendo que o relatório foi entregue diretamente ao Auditor-Geral, na
Superintendência Central de Auditoria, o Sr. João Eustáquio leu as duas
perguntas que lhes foram apresentadas e comentou as respostas que
constam no relatório:

1 - As obras consideradas urgentes no laudo técnico devem estar
concluídas, necessariamente, antes do início do próximo período de chuvas,
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previsto para o mês de outubro?
Sim, conforme consta no último parágrafo do relatório apresentado, "devem

ser realizadas antes do próximo período chuvoso, considerando-se o grau de
avarias e a deterioração dos pavimentos".

2 - Se não forem concluídas antes do início do próximo período de chuvas,
em outubro, os técnicos entendem que as obras consideradas urgentes
podem ser consideradas emergenciais?

Sim, conforme consta no segundo item da primeira página do nosso
relatório. "é inquestionável a necessidade de intervenções emergenciais ou
urgentes em todos os pontos e trechos críticos".

Acrescentou, ainda, que os pontos considerados urgentes certamente se
agravarão com o período chuvoso e que talvez o atual Governo tenha-se
preocupado com os futuros custos adicionais das obras nessas estradas.

Os Srs. João Lopes Batista e Marcos Túlio ressaltaram a insuficiência do
número de funcionários do DER-MG. Disseram, ainda, que, se o quadro de
trabalhadores fosse maior, várias das obras indicadas no relatório poderiam
ter sido concluídas pelo próprio DER-MG.

Por fim, os convidados explicitaram o caos em que se encontram as
estradas mineiras.

Extrato dos depoimentos prestados na V Reunião Extraordinária da CPI,
realizada em 71612000

O Sr. Ayrton Mala, Auditor-Geral do Estado, na sua fala inicial, lembrou as
declarações feitas em outra reunião a que esteve presente, informando que
representantes da Auditoria do Estado e de outros órgãos e entidades foram
ao Sul de Minas com vistas a elaborar um relatório da situação causada
pelas chuvas. A comissão concluiu que diversos trechos eram emergenciais
e alguns urgentes, e caso se esperasse pela licitação para reparar estes
últimos, eles passariam a ser emergenciais. Por isso aconselharam o
Governador a adotar uma espécie híbrida de licitação, constituída pela
mesclagem de carta-convite e dispensa.

Questionado pelo Deputado Miguel Martini, o convidado respondeu que o
critério adotado para distinguir obra emergencial de urgente era que, no
primeiro caso, a obra deve ser feita imediatamente, e no segundo, a estrada
está deteriorada, mas suporta tráfego.

O convidado disse que todo laudo técnico deve ser assinado e garantiu que
os relatórios e laudos sobre as estradas do Sul de Minas foram devidamente
assinados. Disse, também, que a Auditoria não tem como precisar se as
obras no Sul de Minas já tiveram inicio ou não, pois a matéria é de
competência exclusiva da administração.

Informou o depoente que o Secretário de Transportes e Obras Públicas e o
Diretor do DER-MG, quando houve indícios de irregularidades nas obras do
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Sul de Minas, afastaram-se dos cargos para deixar o Governo à vontade
para fazer a auditoria.

Acrescentou que não teve conhecimento da contratação de empresa de
publicidade para anunciar o fim da moratória e que a Auditoria somente age
mediante solicitação ou para exercício do poder hierárquico sobre as
Auditorias de cada órgão.

Sobre a Secretaria da Saúde e, mais especificadamente, a FHEMIG, disse
que estão sendo realizadas auditorias no órgão e nas entidades que o
compõem.

O Sr. Ricardo Olinto Hazan, Auditor do Estado, afirmou que nenhum
técnico de empresas contratadas foi chamado para ser consultor da
comissão designada para vistoriar as estradas do Sul de Minas. Informou,
também, que houve trechos que não foram vistoriados por apresentarem
condição semelhante a outros já visitados, mas, de qualquer maneira, não
foram incluídos entre os que se consideravam emergenciais.

O Sr. Celso ChilI, Auditor do Estado, informou que não foram contratadas
empresas para a realização das obras no Sul de Minas e,
conseqüentemente, não houve nenhum reparo nas rodovias. Disse, também,
que a Auditoria não tem atuação administrativa, apenas auditora e sugere, no
caso de irregularidade, as providências. Alegou que a Auditoria tem a
faculdade de conferir prazo para que a entidade corrija a irregularidade.

Extrato do depoimento prestado na 108 Reunião Ordinária da CPI, realizada
em 131612000

De inicio, o Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e
Obras Públicas, afirmou que gostaria de discutir a atuação dessa Secretaria
nos anos de 1999 e 2000, em especial, em relação às licitações
emergenciais no Sul de Minas.

Informou o Secretário que, durante o ano de 1999, houve, por parte do
DER-MG, algumas dispensas de licitação com valores pequenos, referentes
a pontes que se encontravam em condições precárias.

Disse que, no início deste ano, o Sul de Minas foi bastante prejudicado
pelas chuvas, fazendo-se necessário que ele se deslocasse para aquela
região, a fim de tomar conhecimento da amplitude dos danos. Na
oportunidade, foi auxiliado por urna equipe técnica do DER-MO.

Explicou que foi negociada, com o Governo do Estado, a liberação de
verba em caráter emergencial, em virtude da gravidade dos danos causados
nas estradas.

Informou a existência de negociações com Deputados Federais, com a
finalidade de se obterem recursos para a recuperação da malha federal na
região. Esclareceu que o Governo Federal não tem enviado verbas
suficientes para a restauração das estradas. Segundo o convidado, no âmbito
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federal pode-se afirmar que as "dotações orçamentárias têm sido
praticamente zero' para manutenção da rede rodoviária de Minas Gerais.
Quando houve as denúncias, os congressistas que fizeram acordo para
atender 1 em caráter emergencial, o Sul de Minas ficaram preocupados e
afastaram-se do processo.

No que tange às rodovias estaduais, o convidado disse que foi aberta uma
licitação emergencial, sendo convidadas empresas cadastradas no DER-MG
capazes de realizar a obra.

Informou que o inicio das obras somente atrasou em decorrência de
problemas financeiros, que parecem estar resolvidos.

Concluiu sua explanação inicial esclarecendo que poderá prestar
informações detalhadas somente sobre as obras do Sul de Minas, pois
apenas delas participou. Em relação aos procedimentos anteriores, foram
enviados relatório e informações, no seu entender, suficientes.

Indagado sobre a diferença entre o preço do material asfáltico pago pelo
DER-MG e o pago pelo DER-SP, o convidado afirmou que não é simples a
determinação do preço e salienta que a distância entre a fábrica de emulsão
asfáltica e o local de utilização pode influenciar o custo. Completa, afirmando
que as informações que apresenta, acerca do custo do material, baseiam-se
mais em seus conhecimentos como engenheiro do que na realidade, pois o
DER-MG é o órgão responsável pela parte operacional do sistema, enquanto
à Secretaria cabe apenas a parte institucional. Ressalta que a licitação não
ocorreu, uma vez que existe parecer do corpo jurídico sustentando a tese da
dispensa de licitação.

Sobre a situação atual dos contratos firmados entre o DER-MG e a BR-
Distribuidora, o convidado afirmou que o fornecimento de combustível e de
material betuminoso ainda é feito pela BR-Distribuidora, mas desde 20 de
maio foi cortado, por falta de pagamento.

Informou, ainda, o Secretário que o DER-MG é o órgão mais apropriado
para prestar esclarecimentos sobre os detalhes do contrato com a BR-
Distribuidora.

O Deputado Miguel Martini indagou do convidado se saberia dizer qual foi o
critério adotado pelo Governador do Estado para desconsiderar o relatório da
auditoria especial enviada ao Sul de Minas, cuja conclusão foi a de que
apenas 37% dos trechos eram emergenciais. O convidado respondeu que
não sabia, pois estava afastado naquela época, e lembrou que, em relatório
elaborado por ele e mais 30 engenheiros, concluiu-se que 100% das obras
eram emergenciais. Salienta que a destruição das estradas afeta também o
comércio da região, pois os custos de transportes são bastante elevados.

Questionado sobre a demora no início das obras, já que estas foram
consideradas emergenciais, o convidado esclareceu que houve problemas
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orçamentários e que possivelmente as obras terão início em breve, uma
vez que se informou que a verba será aprovada. Alegou o convidado que a
Lei de Responsabilidade Fiscal impediu que se iniciassem as obras sem que
estivessem resolvidos os aspectos orçamentários que possibilitariam a
contratação das empresas.

O Sr. Maurício Guedes observou que estradas em condições precárias
elevam em 100% o custo do transporte, o que compromete o
desenvolvimento da região.

Quanto à modalidade de licitação utilizada, o convidado não soube
precisar, pois estava afastado, mas acredita ser "uma espécie de carta-
convite". Disse que os documentos relativos ao procedimento se encontram
no DER-MG.

Alegou que houve, com a licitação, mudanças nas empresas que haviam
sido chamadas e que o valor da contratação diminuiu apenas em 0,1%.

Afirmou que os preços praticados nas obras do Sul de Minas não estão
acima dos praticados em outras obras do Pais.

Extrato dos depoimentos prestados na 12 a Reunião Ordinária da CPI,
realizada em 271612000

O Sr. Fernando Antônio informou ser advogado da Associação Brasileira
das Empresas Distribuidoras de Asfalto - ABEDA. Cientificado dos contratos
firmados sem licitação pelo DER-MG e pela PETROBRAS, propôs ação
popular, cuja liminar foi deferida, determinando-se a suspensão do contrato.
Esclareceu, também, que o DER-MG se sensibilizou, chegando até a publicar
edital de licitação, mas, antes do término do processo, realizou contratação
direta.

O Sr. Luis Gustavo Rocha disse que os tribunais brasileiros têm decidido
não reconhecer os argumentos de que a PETROBRAS, por integrar a
administração pública, não necessita de licitação para ser contratada.
Esclareceu que a BR-Distribuidora não pode beneficiar-se do permissivo do
art. 24, VIII, da Lei das Licitações, por não ter sido criada com o fim
especifico de produzir algo ou prestar serviço para a administração pública.
Lembrou que a estatal foi criada para prestar serviços e comercializar bens
para qualquer um: postos de gasolina, pessoas privadas e pessoas públicas.
Salientou, ainda, que, quando houve a alteração do inciso VIII do art. 24, o
Deputado Adilson Mota, na justificativa apresentada, disse que se fazia
necessária sua alteração para possibilitar que as empresas criadas por entes
públicos, com fins específicos, pudessem contratar diretamente com a
Distribuidora.

Informou que em reunião realizada no DER-MG, por iniciativa deste, fora-
lhe dito que sabiam, por meio de parecer do setor jurídico, da ilegalidade da
contratação direta. Disse também que a BR-Distribuidora firmou dois
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contratos com o DER-MO, um no valor dè R$ 73.000.000,00, para
fornecimento de material asfáltico, e outro no valor de R$ 59.000.000,00,
denominado "convênio de transferência de tecnologia". Comparando-se os
contratos firmados entre o DER-MG e o DER-RJ, verificou-se exorbitante
diferença de valores, sendo o contrato firmado com este último Estado de R$
13.000.000,00.

Em comparação com os contratos de São Paulo, ressaltou que foi
oferecida a esse Estado a transferência de tecnologia gratuita em troca do
contrato de fornecimento de material, que, conforme salientou, é de valor
bastante inferior em relação ao de Minas.

O convidado chamou a atenção dos Deputados para o fato de que o Sr.
Djalma Morais assinou o contrato pela BR-Distribuidora, quando a imprensa
já noticiava que seria convidado pelo Governador do Estado para presidir a
CEMIG.

O Sr. Luís Gustavo alegou, ainda, que, no final do Governo anterior, havia
sido aberta licitação. No entanto, quando o novo Governo assumiu, a licitação
foi revogada e foi firmado contrato com a PETROBRÁS. "Mas temos sentido
que internamente parece que há intenção de se fazer a licitação. Os
Procuradores dizem que tem de haver licitação, há uma movimentação, os
Diretores conversam, ligam, etc. » Disse que, no Rio de Janeiro, o DER fazia
contratações diretas com a BR-Distribuidora e que, a partir do momento em
que se utilizou da licitação, o valor da contratação baixou 22%. Acrescentou
que a contratação que menciona, relativamente ao DER do Rio de Janeiro,
tem o mesmo objeto da mineira.

Lembrou que o preço na fonte produtora é tabelado pela Agência Nacional
do Petróleo - ANP -, isto é, o preço da Refinaria Gabriel Passos é o mesmo
da Refinaria Duque de Caxias. Dai se conclui que o preço do produto sem
frete é igual, contestando, assim, o argumento do DER-MO de que não se
pode comparar proposta de Minas com a de São Paulo e a do Rio de Janeiro.

Esclareceu que a política utilizada pelo DER-MG pode dar margem a
desvio de materiais, pois o DER-MO contrata um empreiteiro como
fornecedor de mão-de-obra e contrata outra empresa, no caso, a BR-
Distribuidora, como fornecedora de material. Os DER5 de outros Estados
contratam uma empresa para que ela preste o serviço, estando embutido em
seu preço a aquisição do asfalto.

Informou que a tecnologia vendida pela BR-Distribuidora ao DER-MO não é
exclusividade da BR-Distribuidora, pois várias outras empresas possuem a
mesma tecnologia.

Indagado pelo Presidente da Comissão, o convidado esclareceu que o
Ministério das Minas e Energia ou a Petróleo Brasileiro S.A. podem fornecer
o preço de venda dos materiais asfálticos.
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Questionado se, no Governo anterior, era feita licitação, o convidado

respondeu que o Governo anterior herdou uma situação em que não havia
contrato nem convênio. Há mais de 20 anos simplesmente se comprava
asfalto da BR-Distribuidora. Havia um contrato, cujo prazo de validade já
estava vencido havia muito tempo.

Indagado se existe suspeita de outras irregularidades, de outros interesses
atendidos em negócio tão volumoso e tão mais caro do que o de São Paulo,
o convidado disse que existe um boato de que o excesso de dinheiro estaria
sendo extraviado por meio dos transportes, pois as transportadoras são
empresas privadas, ficando mais fácil o dinheiro sair delas. Questionado se
tinha conhecimento de qual empresa faz o transporte, informa que não, mas
nas notas fiscais consta o nome delas.

O Sr. Femando Antônio ressaltou que, conferindo o contrato em vigor,
firmado entre o DER-MG e a BR-Distribuidora, percebeu que nele não se
inclui o frete.

Completou o Sr. Luís Gustavo, esclarecendo que o contrato de
transferência de tecnologia constitui-se "de serviços de transferência de
tecnologia, envolvendo a aplicação e o tratamento superficial com polímeros
simples e duplo, lama asfáltica e ruptura controlada antipó, com óleo de xisto
betuminoso, microrrevestimento asfáltico frio e mistura para reciclagem a frio
e pavimentos com agente rejuvenescedor derivado de óleo 'X"'.

Questionado, informou que a ação proposta com o objetivo de discutir a
validade do contrato de transferência de tecnologia foi julgada improcedente
e que houve apelação. Sobre essa ação, o Sr. Fernando Antônio informou
que o Ministério Público emitiu parecer favorável à tese da ABEDA.

Extrato do depoimento prestado na 2 1 Reunião Extraordinária da CPI,
realizada em 281612000

Com a palavra, para considerações iniciais, o Cel. Ivon Borges Martins, ex-
Diretor-Geral do DER-MG, esclareceu que esteve à frente da autarquia por
um período curto, cerca de 50 dias, e colocou-se à disposição da Comissão
para prestar as informações necessárias.

O Presidente formulou as seguintes questões acerca do relatório
apresentado pelo DER-MO sobre as condições das estradas do Sul de
Minas: "O relatório foi apresentado por V. Sa. diretamente ao Governador do
Estado? Houve participação do engenheiro do CREA e do Ministério Público?
Como V.Sa. percorreu todas as rodovias do Sul de Minas? O relatório foi
formado também com a anuência, com o parecer de todos, por ocasião da
entrega ao Governador do Estado?".

Respondeu o convidado que a conclusão entregue ao Governador do
Estado foi elaborada exatamente nos moldes do relatório da comissão de
auditoria e que esta entendeu haver trechos considerados de recuperação
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urgente e trechos de recuperação emeÊgencial, mas, se aqueles não
fossem restaurados em um curto espaço de tempo, passariam a
emergenciais.

Foi indagada ao convidado a razão pela qual o Governador do Estado,
diante de um relatório do DER-MG cuja conclusão foi de que 33% das obras
eram emergenciais e 67% eram urgentes, resolveu contratar sem licitação.
Perguntou-se, ainda, qual é o critério adotado pelo DER-MG para diferenciar
obras emergenciais de obras urgentes, e se a decisão do Governador do
Estado foi uma decisão política ou técnica.

Respondeu o convidado:
"Acredito que a decisão tenha sido técnica, e não política, partindo do DER

e da Secretaria de Obras Públicas. A diferença entre urgente e emergecial é
muito sutil, porque todas as estradas estavam ruins, embora umas
estivessem piores que as outras. Como, então, fazer a licitação das urgentes,
se não daria mais tempo para contratar, executar os projetos e fazer a
licitação das obras? AI, já estaríamos no período de chuvas. Isso não é
decisão política, é decisão técnica. É a comparação entre o que se pode e o
que não se pode fazer".

O convidado esclareceu ainda que acompanhou todas as vistorias das
obras do Sul de Minas e que o roteiro foi, antecipadamente, preparado pelos
engenheiros do DER-MG com o objetivo de averiguar os trechos que tinham
sido objeto de dispensa de licitação, "mas, durante a execução da auditoria,
um ou dois trechos não foram visitados, porque não deu tempo. Alguns
técnicos do DER acharam que não precisava. Mas, isso no contexto, seria
l%".

Informou o convidado que, por sugestão do Governador do Estado,
realizou-se "um processo misto de dispensa por carta-convite".

Quanto aos preços contratados, se seriam maiores ou menores que os
anteriores, respondeu afirmando que não possuía os dados para julgar,
acrescentando:

"O DER já tem normas especificas. Eles têm uma tabela de preço, que é
atualizada periodicamente. E, quando se faz uma licitação, esses preços da
tabela são os preços básicos. E o DER, por força da lei, tem que publicar o
valor das obras. Os concorrentes é que vão tomar aquele preço básico como
padrão e vão ou colocar a mais ou a menos".

Completou a informação dizendo, que os preços obtidos no procedimento
licitatório ficaram, aproximadamente, 1% abaixo dos valores constantes na
tabela.

Extrato do depoimento prestado na 13 a Reunião Ordinária da CPI, realizada
em 41712000

0 Sr. Flávio Goes Menicucci, que por ocasião de seu depoimento à CPI
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ocupava o cargo de Diretor-Geral do DER-MG, informou, no inicia de suas
declarações, que o Governador do Estado orientou-o para que não mais se
procedesse à contratação de obras com dispensa de licitação.

Questionado pelo Deputado Miguel Martini, o convidado esclareceu que as
obras paralisadas do Sul de Minas se iniciaram na mesma semana do
depoimento e, no que tange às rodovias federais, disse que está havendo
negociações com o DNER para que este faça o serviço com seus próprios
recursos.

Quanto aos contratos com a BR-Distribuidora, firmados com dispensa de
licitação, informou que assim se procedeu porque tais contratos sempre
foram acordados com dispensa de licitação, conforme indicação do corpo
jurídico do órgão. Ressaltou, ainda, que pode garantir que os preços
estabelecidos no contrato estão abaixo dos preços de mercado.

Salientou, ainda, que a PETROBRAS tem ajudado o Governo de Minas
Gerais, tolerando os diversos atrasos de pagamento.

Comentando sobre o convênio de transferência fechado com a BR-
Distribuidora no valor de R$59.000.000,00, disse que a transferência de
tecnologia foi gratuita para o Estado de Minas e que o valor pago incide sobre
o fornecimento de materiais especiais a serem aplicados no asfalto, os quais
lhe conferirão sobrevida de cinco anos. Assim, afasta as alegações de que
Minas estaria sendo lesada, pois São Paulo tinha obtido tal tecnologia sem
nenhum ônus.

Reforçou que não sabe precisar a natureza jurídica do acordo de
transferência de tecnologia em questão.

Afirmou que, para a aplicação do material objeto do convênio em questão,
exige-se um equipamento sofisticado, importado e ainda não disponível no
mercado nacional, o qual será colocado à disposição.

Lembrou que o referido acordo nunca foi posto em prática, pois estava sob
investigação do Ministério Público. O DER-MG julgou melhor suspendê-lo até
tal procedimento terminar. Respondendo a pergunta do Deputado Miguel
Martini, confirmou que o convênio nunca foi executado e que o Estado não
pagou nenhum valor em razão dele.

O Deputado Miguel Martini indagou a razão pela qual o convênio não foi
posto em prática até aquela data, se tinha sido dispensada a licitação em
face da urgência, ao que o convidado respondeu:

"Deputado, há algumas questões importantes. A emergência foi decretada
no Sul de Minas. A justificativa administrativa para a dispensa da licitação
com a PETROBRAS não foi a necessidade premente, mas foram pareceres
jurídicos que permitem a contratação direta entre os órgãos públicos".

Reafirmou o convidado, em resposta á perguntas feitas, que os preços
praticados nos contratos com a BR-Distribuidora, nos valores de
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R$73.000.000,00 e R$ 59.000.00000 estão abaixo dos valores de
mercado.

Disse também que o DER-MG possui uma tabela de preços .referenciais,
que serve de parâmetro para os valores fixados nos contratos por ele
firmados.	 -

Sobre o convênio com a BR-Distribuidora, reiterou que "se trata de um
contrato de fornecimento de material, com transferência de tecnologia".

Informou, ainda, que a nova política desse Governo é de não mais fazer
dispensa de licitações. Disse: 'Respondendo pelo órgão, afirmo que não
temos o menor medo de fazer a licitação, pois as fazemos, quase que
diariamente, para tudo. Inclusive, não as estamos dispensando nas compras
de pequeno vulto".

Informou que não sabe precisar quais as empresas responsáveis pelo
transporte dos materiais, objeto dos contratos anteriormente mencionados.
Esclareceu, por fim, que possui apenas relação profissional com o Sr. Djalma
Morais.

Extrato dos depoimentos prestados na 15a Reunião Ordinária da CPI,
realizada em 81812000

O Deputado Federal Mauro Ribeiro Lopes, que por ocasião de seu
depoimento à CPI ocupava o cargo de Secretário da Segurança Pública do
Estado, iniciou sua participação tecendo comentários sobre a construção da
penitenciária de Belo Horizonte. Informou que houve necessidade de
dispensa de licitação em razão do caráter emergencial da obra, em virtude
das condições desumanas em que se encontravam os detentos, além da
superlotação das cadeias.

Informou que há 47 mil mandados de prisão para serem cumpridos, o que
representa em tomo de 23 mil criminosos para serem presos.

Esclareceu que a obra foi realizada com recursos da taxa de segurança
pública.

Em resposta á pergunta que lhe foi feita, disse que o critério adotado para a
escolha da melhor proposta foi o do menor preço, sendo vencedora a
empresa Construpar Engenharia Ltda. Disse, ainda, que não houve nenhum
acréscimo ao valor constante no contrato, lembrando que, nas hipóteses de
dispensa de licitação por razão da emergência, não se pode elevar o valor.

O convidado esclareceu que o DEOP está usando os mesmos projetos que
foram adotados em Governos anteriores.

Disse que já foram sanadas as falhas na construção de beliche no presídio,
as quais possibilitavam a fuga de presos.

O convidado afirmou que não houve nenhum acréscimo ao valor inicial
constante no contrato para construção da cadeia e que a Prefeitura já
concedeu o alvará para seu funcionamento.
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O Deputado Miguel Martini perguntou se a Secretaria da Segurança

Pública era locatária de algum imóvel e se existia relação entre o dono do
imóvel alugado e o vencedor da licitação para a construção da obra do
cadeião" O convidado respondeu que não.
O convidado disse que o "cadeião" não é uma penitenciária, mas sim um

centro de remanejamento, onde os acusados ficam até o trâmite do processo
legal.

Quanto ao pedido de parecer do CREA-MG para a construção da obra, o
convidado alegou que inexiste a necessidade de tal parecer, pois o projeto é
do DEOP, órgão registrado na Prefeitura. Disse que as obras foram
executadas considerando-se as diretrizes de elaboração de projetos de
construção de unidades penais do DEOP e ressaltou que tal prática foi
adotada por vários Governos em Minas.

O Sr. Osmiro Camilo Coelho disse que, embora a lei possibilite a
subcontratação, esta não se deu, e também não houve a contratação
posterior de nenhuma empresa que não se tinha classificado no processo de
escolha. Salientou que não houve empresa eliminada, pois não houve
concorrência, mas pesquisa de mercado.

O Deputado Mauro Lopes disse que, apesar das duas fugas, o "cadeiâo" é
seguro para a comunidade. As fugas aconteceram por responsabilidade de
servidores. Salientou, ainda, que não existia a guarda externa por ocasião
das fugas, a qual é de responsabilidade da Polícia Militar, conforme
determinação legal.

As obras de construção das cadeias de Minas estão sendo feitas pelo
DEOP, mas com recursos financeiros da Secretaria da Segurança Pública.
Somente três estão sendo construidas diretamente por essa Secretaria: as
de Betim, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Disse que existem 21 obras sendo
realizadas pela Secretaria e 192 programadas.

Extrato dos depoimentos prestados na 16 a Reunião Ordinária da CPI,
realizada em 291812000

O Sr. Rui José Vianna Lage, ex-Presidente da COPASA-MG, em sua fala
inicial, acentuou a rigidez no trato com o procedimento de licitação na
COPÃSA-MG e alegou que houve oportunidades em que certos licitantes
foram afastados do certame em razão da apresentação de documentos
falsos. Enfatizou, também, a necessidade de alteração em certos aspectos
da Lei de Licitações, pois, em seu entender, existem falhas que devem ser
prontamente sanadas. Afirmou que a COPASA deve fazer cerca de duas
licitações por ano. No que tange ao procedimento interno da COPASA,
explicou que existem duas comissões de licitação que são escolhidas pelo
Presidente e são compostas por vários membros. Uma está voltada para a
compra de materiais, enquanto a outra se prende á contratação de serviços
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de construção. Assinalou que as obras da COPASA realizadas com
dispensa de licitação não chegam a 1% do total das obras da autarquia.
Respondendo a perguntas, o convidado informou que, quando dispensava a
licitação, a COPASA buscava contratar empresa que se destacasse entre os
melhores fornecedores, e quem as escolhia eram o Diretor de Obras e ele.
Asseverou o convidado que o fato de o Secretário de Obras ter ligações com
a empresa Meio Azevedo não influenciou na escolha desta para realização
de obra com dispensa de licitação, enfatizando que a escolha foi feita pela
diretoria da COPASA. Não soube precisar se houve contratos firmados entre
a COPASA e a empresa Montreal Informática.

O Deputado José Rafael Guerra Pinto Coelho, ex-Secretário de Estado da
Saúde do Estado, iniciou seu depoimento esclarecendo que ocupou o cargo
de Secretário da Saúde durante dois anos e três meses. Informou que,
quando assumiu o cargo, não havia centralização de ordenação de despesa,
mas, posteriormente, restringiu-se tal atribuição ao Secretário, ao Secretário
Adjunto e ao Chefe de Gabinete da Secretaria. Acrescentou que, além das
três pessoas mencionadas, havia comissões de licitação em cada diretoria
regional e nas fundações, as quais tinham uma certa autonomia
administrativa. Disse que, em relação a serviços de terceiros, todos os
contratos foram licitados, acarretando a redução dos custos.

Afirmou que todo o material permanente era licitado pela Secretaria de
Administração, após a preparação dos documentos pela Pasta sob sua
responsabilidade. Em relação ao material de consumo, tudo foi licitado.
Faziam-se licitações para contratações de valores menores, como
alimentação, material de escritório, o que podia ser feito pelas Comissões de
cada regional.

No que toca à dispensa de licitação, afirmou que esta ocorreu somente em
relação a fornecedores exclusivos de medicamento, fornecedores estatais ou
públicos e contratação emergencial de empresa, em virtude da epidemia de
dengue, sendo que, neste caso, procedeu-se à tomada de preços,
contratando-se a empresa que propôs menor preço. Completou dizendo que
todas as dispensas eram submetidas à apreciação posterior da Secretaria de
Administração.

Observou que, conforme publicação no diário oficial, o Estado adquiriu
medicamentos importados, com dispensa de licitação, no valor de quase
vinte milhões.

Afirmou, ainda, que implantou na Secretaria da Saúde um procedimento
novo para a aquisição de medicamentos importados, qual seja a importação
direta em vez da compra de distribuidoras do Brasil. Isso representou uma
redução de custos significativa.

Indagado pelo relator, Deputado Antônio Andrade, sobre alguns
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Novartis Biociência, o convidado disse que se tratava de fornecedores
exclusivos. Sobre os contratos firmados com empresa prestadora de serviços
de limpeza, higienização, segurança e vigilância, com dispensa de licitação, o
convidado alegou que eles foram prorrogados em virtude da experiência e do
bom treinamento da empresa.

O Sr. Paulo Roberto Pires do Couto, Presidente da CONSPAR Engenharia
Ltda., disse que foi chamado a apresentar a proposta para a realização do
serviço em setembro de 1999 e que, posteriormente, soube que havia mais
quatro empresas interessadas no contrato.

Indagado pelo Deputado Amilcar Martins, esclareceu que não houve
acréscimo no valor acordado para a construção da cadeia pública de Belo
Horizonte, no Bairro Gameleira. Informou que, dos 404 beliches, somente em
5 houve um problema de exposição de ferragem, o que já foi resolvido pela
empresa.

O Sr. Celso Furtado Azevedo, ex-Secretário de Transportes e Obras
Públicas, disse, de inicio, que duas autarquias estão vinculadas àquela
Secretaria: o DER-MO, responsável pelas estradas e pela manutenção
rodoviária no Estado, e o DEOP, responsável direto pelas demais obras,
excetuando a parte rodoviária e a parte de saneamento, que é de
responsabilidade da COPASA. Esclareceu que possui com a empresa Meio
Azevedo uma ligação familiar, uma vez que ela foi fundada pelo seu pai.
Alegou, contudo, que se desligou da empresa por completo em 1991, não
tendo mais nenhum vinculo profissional com ela. Disse que sua ligação
familiar com a empresa não interfere no trato desta com a Secretaria de
Transportes e Obras Públicas. Frisou o convidado que o DER-MO é uma
autarquia com administração própria, tal como a COPASA-MO e o DEOP,
inexistindo, portanto, ligação entre a Secretaria de Obras e os contratos
supostamente superfaturados, firmados entre o DER-MG e a BR-
Distribuidora.

Extrato dos depoimentos prestados na 17 1 Reunião Ordinária da CPI,
realizada em 1711012000

Sr. Djalma Bastos de Morais, ex-Vice-Presidente da Petrobrás Distribuidora
S.A., iniciou suas alegações dizendo que está afastado da BR-Distribuidora
há um ano e dez meses. Informou, também, que os contratos entre a BR-
Distribuidora e o Estado Minas Gerais foram firmados sempre sem processo
de licitação, desde 1971. Completou afirmando que era um "processo normal,
baseado na legislação vigente, até mesmo na Lei Federal n° 8.666. O art. 24,
inciso VIII, da citada lei ensejava que esse tipo de contrato poderia ser
assinado, referendado, uma vez que as duas entidades eram estatais.

0 Sr. Luiz Gustavo Rocha Oliveira, advogado responsável pelo patrocínio
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das ações populares que questionam o contrato e o convênio firmados
entre DER-MG e BR-Distribuidora, a pedido do Deputado Miguel Martini,
teceu breves relatos sobre o objeto das ações. O contrato, no valor de
R$73.000.000,00, diz respeito ao fornecimento, pela BR-Distribuidora à
autarquia mineira, de massa asfáltica. O convênio, cujo valor é de
R$59.000.000,00, tem como objeto a transferência de tecnologia que
assegura maior durabilidade. O convidado indica diversos produtos
fornecidos por aquela empresa ao Estado em que os valores estariam
superfaturados em tomo de 80%.

Com base no quadro traçado pelo convidado, o Deputado Miguel Martini
indagou do Sr. Djalma Bastos a razão dos valores exorbitantes dos contratos,
e o motivo pelo qual eles foram celebrados sem licitação. Este respondeu
dizendo que seria leviandade afirmar o superfaturamento no contrato e que
uma das duas ações movidas pela ABEDA, em desfavor dos mencionados
contratos, foi julgada improcedente pelo Juízo da 1 8 Vara da Fazenda Pública
e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte.

O Sr. Djalma Bastos afirmou que possivelmente o DER-SP (lembrado pelo
Deputado Miguel Martini por causa de acordo similar ao de Minas) tenha
recebido a tecnologia de graça, pois não estava incluso no contrato o
fornecimento de material, e acrescentou que o convênio firmado com o DER-
MG nunca chegou a ser realizado.

Sobre o motivo por que foi ele quem assinou o contrato, e não a pessoa
que usualmente o faz, o convidado esclareceu que, no dia, o funcionário que
sempre assina estava sem a procuração.

Quanto à razão pela qual o convênio não foi executado, o convidado
afirmou: "O Ministério Público julgou importante que se fizesse a licitação, e o
Dr. Itamar acatou. Não é que ele tenha julgado que tenha havido qualquer
tipo de erro na assinatura do contrato, em 9 de janeiro. O Ministério Público,
ao que me parece, aconselhou o Governador do Estado a fazer a licitação".

O Sr. Luiz Gustavo Rocha informou que foi aberta licitação para
contratação de fornecimento de massa asfáltica, com a finalidade de
substituir o contrato firmado com a BR-Distribuidora sem licitação. Esclareceu
que a BR-Distribuidora continua fornecendo o material enquanto não se
conclui o procedimento licitatôrio.

Esclarecendo as dúvidas do Deputado Miguel Martini, o Sr. Djalma Bastos
afirmou que essa modalidade de convênio entre a BR-Distribuidora e o DER-
MG, para transferência de tecnologia, é utilizada quando se coloca
determinada película em cima do asfalto existente, adquirindo ele uma
sobrevida aproximadamente de cinco anos. Acredita que não foi utilizada
essa tecnologia. Foi feito um contrato de fornecimento de massa asfáltica
para a execução, a tapagem de buracos e a construção de estradas, e não
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houve transferência dessa tecnologia, que dá uma sobrevida ao asfalto.

O Sr. Fernando Antônio Santiago Júnior, autor das mencionadas ações
populares, observou que ainda não se falou em contratação, mediante
licitação, do fornecimento da tecnologia objeto do citado convênio o que
"demonstra a desnecessidade daquele instrumento".

Extratos dos depoimentos prestados na 18° Reunião Ordinária da CPI,
realizada em 711112000

O Sr. Antônio Erdes Bortoletti, ex-Diretor do DER-MG, disse, na sua fala
inicial, que gostaria de lembrar alguns pontos sobre a dispensa de licitação
relativa às obras do Sul de Minas.

Afirmou que a região sofreu fortes danos em razão das chuvas, ficando
praticamente intransitável, o que exigiu sua presença e a do Secretário de
Estado Sr. Maurício Guedes para vistoria do local. No mesmo dia em que
visitaram a região fizeram um relatório, enviando-o ao Governador do Estado.
O primeiro passo tomado pelo DER-MG foi o de alojar os desabrigados.
Também foram transportados remédios e alimentos para lá. Foram enviados
engenheiros do DER-MG, com o objetivo de determinarem os valores
necessários para as obras de reparação. Lembrou que o Governador do
Estado decretou situação de calamidade pública, e, com base nesse decreto,
o depoente fez um acordo com o Deputado Carlos MeIles garantindo o envio
para a região de R$30.000.000,00 do Orçamento Geral da União. Disse que,
com as denúncias da imprensa, afastou-se do ccrgo e não acompanhou o
desenvolvimento do processo.

O convidado fez, ainda, comentários acerca de dois acordos firmados com
a PETROBRÁS. Disse, preliminarmente, que, quando assumiu o cargo,
recebeu da administração passada uma dívida para com a empresa de
R$22.000.000,00, renegociando-a. Quanto ao contrato de fornecimento de
material asfáltico firmado com a BR-Distribuidora, afirmou que apenas
renovou um contrato que vinha sendo utilizado por diversos Governos
passados. Além desse contrato, existe um de transferência de tecnologia,
cujo objeto era o fornecimento de um pollmero capaz de garantir sobrevida
ao asfalto e dar maior aderência à pista. Sendo tecnologia nova em Minas
Gerais, os técnicos do DER-MG iriam acompanhar a realização das obras,
para aprenderem os métodos de aplicação do produto, e iriam assistir a
palestras promovidas pela BR-Distribuidora, visando ao treinamento dos
técnicos mineiros.

Afirmou que nenhum Diretor-Geral do DER-MG assinaria um contrato de
R$ 59.000.000,00 só para palestras. O valor do contrato incluía também a
lama asfáltica com ruptura controlada e a aplicaçeo do produto; contudo, por
falta de recursos financeiros, esse convênio de transferência de tecnologia
nunca foi posto em prática. Enfatizou que o Estado nunca gastou nenhuma
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verba com esse acordo.

Afirmou que a opção pela aplicação do polímero é medida administrativa
eficiente e que, se lhe fosse dada outra oportunidade, voltaria a fazê-lo.

Repudiando a afirmação de que as contratações com outros Estados para
compra de material betuminoso eram 25% mais baratas, o convidado disse:
"No DER-MG, temos um grupo de trabalho permanente que mexe com
custos, avalia os preços oferecidos em todo o Brasil junto ao DNER e às
prefeituras do Pais, mantendo um banco de dados atualizado. Isso que foi
dito pelo Deputado não chegou às nossas mãos. Não foi isso que vimos
ocorrer ali, durante esses 25 anos. Sempre trabalhamos com a tabela de
preços do DER-MG".

Confirmou sua alegação, dizendo que, para essas contratações, foi
realizada licitação, e a vencedora foi a PETROBRÁS. Salientou que houve
desvantagem para o Estado porque antes o DER-MG tinha conseguido um
desconto de 10% no frete e que agora vai pagar mais caro pelo transporte.

O Sr. Antônio José Leal, Procurador-Geral Adjunto, respondendo a
questionamento do Deputado Miguel Martirii, disse que todos os casos de
irregularidade noticiados pela imprensa foram investigados pelo Ministério
Público.

O Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz ressaltou que os administradores se
servem abusivamente da emergência para justificar a dispensa e a
inexigibilidade de licitação. Afirmou que a maioria das denúncias são
procedentes e que o trabalho do Tribunal de Contas é dificultado pelo volume
de contas a analisar, o que prejudica, por conseqüência, a atuação do
Ministério Público. Disse que acredita haver de 50 a 100 inquéritos civis
tramitando sobre irregularidades da administração pública.

Quanto à indagação sobre os "cadeióes", o representante do Ministério
Público disse que estão sob investigação da Promotoria de Defesa do
Patrimônio Público, sendo o inquérito presidido pelo Dr. Antônio Sérgio
Tonet. Afirmou que o que se investiga é um eventual superfaturamento e a
emergência, já que as obras foram realizadas sem licitação, com base no
disposto no art. 24 da Lei Federal n° 8.666. Ressaltou, por fim, que o
Executivo vem acatando as conclusões do Ministério Público.

O Sr. Lauro Pacheco de Medeiros Filho, ex-Procurador-Chefe da
Procuradoria Jurídica do DER-MG, informou que teve a oportunidade de
examinar a legalidade do instrumento de acordo para a transferência de
tecnologia e que não encontrou nenhuma irregularidade ou ilegalidade no
conteúdo nem na forma do contrato. Explicando a situação, disse:

"No conteúdo, porque a escolha do material era resultante de mérito
administrativo. O administrador escolhe o material e a forma de realizar a
obra, desde que compatíveis com os parâmetros legais. ( ... ) Considerei
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atendido o aspecto de legalidade, em razão do Decreto n° .15.154, de
1973, que não havia sido revogado, cujo art. 1° dizia o seguinte: 'A partir do
exercício de 1973, os órgãos integrantes da administração direta e indireta do
Estado', incluindo, é claro, o DER-MG, como autarquia estadual, 'passarão a
adquirir combustíveis e lubrificantes da Petróleo Brasileiro S.A. -
PETROBRAS - ou de suas subsidiárias', que é o caso da BR-Distribuidora.".

Afirmou que, de acordo com a Lei Federal n° 8.666, é dispensável a
licitação para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de
bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a
administração pública e tenha sido criado para esse fim especifico, em data
anterior à vigência da lei (como é o caso da BR-Distribuidora), desde que o
preço contratado seja compatível com o de mercado. Segundo ele, o preço
era tão compatível, que uma ação popular que questionava o contrato foi
julgada improcedente, em primeira instância.

O Sr. Haroldo Jackson Santos, Presidente da MGS, disse, inicialmente, que
a empresa governamental podeser contratada com dispensa de licitação,
conforme dispõe a Lei Federal n°8.666.

Recentemente, houve um decreto do Governador do Estado tratando da
matéria. Além disso, diversos Procuradores-Gerais do Estado, desde 1992, já
se manifestaram sobre o assunto, e o entendimento de todos é no mesmo
sentido, ou seja, o da dispensa de licitação.

Afirmou que o contrato no valor de R$ 2.549.598,31 firmado, segundo o
Deputado Miguel Martini, com a Secretaria de Estado da Saúde, nunca foi
efetivado. O acordo visava à substituição de funcionários de empresas da
iniciativa privada que prestam serviços àquela Pasta por funcionários da
MGS.

No que tange ao contrato com a FUNED, informou, com auxilio de seu
assessor jurídico, Sr. Helter Verçosa Morato, que foi firmado em 1° de
novembro, mas pode ter sido assinado depois, o que justifica a dúvida do
Deputado sobre um suposto "contrato com data retroativa".

Se houve atraso na assinatura ou na publicação, foi devido à indefinição
quanto à redução do quadro de pessoal. . Para que não houvesse solução de
continuidade na fábrica de remédios, o contrato pode ter sido assinado
alguns dias depois.

O Sr. Helter Verçosa Morato, respondendo a questionamento sobre a
majoração do preço do contrato, disse:

« Na verdade, não houve nenhuma majoração de preço. A FUNED estava
deflníiido até onde haveria o corte do contrato original, de 1994. A principio,
ela definiu que 61 empregados iriam continuar. Com os estudos
administrativos internos, concluiu-se que deveriam ser mantidõs 90
empregados. Não houve majoração, e sim a definição do quantitativo exato
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necessário para que os serviços fossem executados na FUNED.".

Em relação aos questionamentos acerca dos valores dos serviços
prestados pela MGS, o convidado afirmou:

"Diante do inusitado, ou seja, o Estado praticando preços contra ele
próprio, sendo que o eventual lucro seria também para o próprio Estado - é
um negócio muito esquisito -, pude perceber que muitas vezes o ataque
contra o serviço público se faz por pessoas da iniciativa privada que têm
interesse de ganho econômico". Adiante, frisou:

"É difícil imaginar que haveria alguém no Estado se beneficiando da
eventual prática de majoração de preço por parte de uma empresa
contratada por um órgão público".

O Sr. Helter Verçosa Morato, visando a esclarecer dúvida do Deputado
Antônio Andrade, afirmou que a MGS foi contratada para a realização de
serviços administrativos na área jurídica da RURALMINAS, o que já estava
nos estatutos da empresa antes da promulgação da Lei Federal n° 8.666.

O Sr. Haroldo Jackson informou que a MGS tem 5.540 funcionários e
alguns deles estão locados em Belo Horizonte, exercendo funções para a
própria MGS, estando os outros a serviço da administração direta ou indireta.
Acrescentou que os funcionários da MGS são contratados pelo regime da
CLT. A empresa tem um Presidente, dois Diretores, três gerentes de
departamento e uma assessoria jurídica, na qual trabalham três assessores.

O convidado informou que, até recentemente, por mera indicação, era
possível fazerem-se contratações. O Ministério Público do Trabalho entendeu
que, por ser empresa pública, a MGS não poderia mais agir dessa forma. O
Governador Itamar Franco determinou que se adotasse o entendimento do
Ministério Público, de forma que os funcionários da MGS, a partir deste ano,
passarão a ser contratados mediante concurso público, mantendo-se o
regime celetista.

A Sra. Deise Cavalcanti, Diretora de Restauração do IEPHA, iniciou seu
depoimento esclarecendo que cabe ao Instituto a manutenção, conservação
e restauração dos bens tombados pelo patrimônio histórico, artístico e
cultural do Estado e que a Lei de Licitações permite que obras de
restauração sejam feitas sem o certame.

Esclareceu que o Palácio da Liberdade foi tombado em 1975, o espaço
externo e os jardins, inclusive. Para a restauração dos jardins, houve um
orçamento prévio, que forneceu o preço de mercado, e, depois disso, houve
o convite a três empresas, sendo que a Perfil Engenharia foi a que
apresentou melhor preço.

Quanto à compra das cadeiras do Palácio das Artes, a Diretora de
Restauração do IEPHA relatou que houve um concurso de "design" e a
empresa vencedora foi a Tepermann. Quando houve o incêndio e todas as
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cadeiras foram perdidas, foi feita uma pesquisa de mercado, e, como o
preço da Tepermann era muito próximo do dos outros, optou-se pela
aquisição das cadeiras do modelo original. O interesse na compra de tais
cadeiras reside no fato de que elas foram projetadas para o local e, no caso
de outras, teriam que ser feitas adaptações, como perfurações, para sua
colocação.

A Sra. Francisca Boson, Assessora Jurídica do IEPHA, esclareceu que os
técnicos do Instituto entenderam ser mais vantajoso, tanto técnica como
financeiramente, que se mantivessem as poltronas originais. Assim,
contrataram a empresa sem licitação, tendo em vista o disposto no inciso XV
da Lei Federal n°8.666 e os direitos autorais da Tepermann sobre o desenho
das poltronas. Afirmou a convidada:

"Não poderíamos fazer uma cópia (do desenho da poltrona), pois a
legislação sobre direito autoral não o permitiria; se adotássemos outro
modelo, teríamos de alterar o espaço físico para que as cadeiras pudessem
ser colocadas.".
ANEXO 3 - Relação dos órgãos públicos cuja documentação foi analisada
* - O quadro da relação dos órgãos foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 10.5.01.

1 Anexo III, pg. 1.433.
2 Anexo III, pg. 1.292.
3 Nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2000, o Estado de Minas trouxe as

seguintes manchetes: Governador exige explicação do DER (p. OS); Governo
suspende obras sem licitação (p3).

4 Contrato celebrado pelo IEF, fis. 14.146).
5 Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, Contrato n° 1198. Anexo

XXXV, tis. 15.430.
6 Anexo XXXII, fis. 14, 169 e 14.170.
7 Com idêntico vício, o Contrato n° 09.2000.00, cujo objeto é a prestação

de serviços de assessoria e consultoria técnica de natureza administrativa no
campo de coleta de informações e investigação de fatos específicos e
relevantes no âmbito da LEMG, com vinculação direta à diretoria.

8 Com o mesmo objeto e a mesma fundamentação, o IPEM celebrou os
Contratos nos 10195 e 01198.

9 Contratos da Fundação João Pinheiro n os 879, 1.208, 1.468, 1.806.
10 Conforme já foi esclarecido, a CPI solicitou aos órgãos e entidades da

administração a lista dos contratos celebrados com base na dispensa ou
inexigibilidade de licitação desde 1995. Com  base nesse material, selecionou
alguns, para efetuar uma análise por amostragem, dos quais solicitou cópia
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da motivação, nos termos do art. 26 da Lei Federal n° 8666. As
afirmações são feitas com base nessa documentação.

11 Uma média de R$301.20 por fita, cujos preços variaram entre R$573,00
a R$147,00. Anexo XXI, fis. 9367.

12 Di Pietro, Maria Sylvia Zaneila. "Direito Administrativo", lia edição,
Editora Atlas S.A., São Paulo, pág. 284. pg. 7.142 do Anexo XVI da CPI.)

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento
Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do

inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei n° 1.30012000, uma vez que a Comissão de Fiscalização
Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer; e nos termos inciso XXI
do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra
oportunidade, requerimento do Deputado Edson Rezende e outros, em que
solicitam a realização de reunião especial em comemoração ao Dia do
Defensor Público.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos da Comissão de Transporte, solicitando seja pedido ao
Diretor-Geral do DER-MG que envie à Comissão informações relativas ao
processo licitatório para realização de obras no trecho entre os Municípios de
São Sebastião do Paraíso e Jacui (Oficie-se.); e do Colégio de Líderes,
solicitando a prorrogação do prazo de funcionamento da CPI da Saúde por
60 dias (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elaine
Matozinhos, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 40 minutos.
Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público que nos vê, nosso Pais vive, nesses dias, a expectativa
de dar mais um passo em defesa da ética na política e da moralidade no trato
da coisa pública por meio da efetividade dos meios de fiscalização, controle e
sanção, postos à disposição da sociedade e das instituições por nossa
Constituição.

O Senado Federal, na próxima segunda-feira, receberá o parecer do
relator, Senador Satumino Braga, companheiro do PSB, acerca do episódio
da violação do painel eletrônico do Senado quando da cassação do Senador
Luis Estêvão. No Congresso Nacional deverá ser protocolado o requerimento
pela instauração da CPI da Corrupção, mediante a qual deverão ser
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investigados casos gravíssimos de corrupção com ligação direta ou
indireta com algumas das mais importantes figuras da República. Chamamos
isso de passar o Brasil a limpo.

Espanta-nos a orgia praticada com bens públicos por autoridades do nosso
País. E vêm-nos a certeza de que é chegado o momento da mudança, de
darmos um salto de qualidade no que tange à administração dos negócios do
Estado. Notem que não estamos no campo ideológico, mas antes, na esfera
ética, que precede as demais. Esse componente ético deve ser cultivado e
preservado em todos os momentos. Primeiro, o respeito à ética, para, em
seguida, produzirmos a ação política.

Notamos, contudo, que as atitudes vistas do Senado e sentidas pelas
diversas instâncias do Estado brasileiro não acontecem por acaso. São filhas
de uma produção histórico-cultural, em que a ética ou a ausência dela
permite a quem está no poder se comportar como se em seus domínios
estivesse. Essa ética bastarda permite o uso abusivo do espaço pública por
interesses privados, pela sobreposição do particular sobre o público, pela
primazia da vontade de determinado político sobre a regra fixada na
Constituição e nas leis. Essa atitude é, portanto, ainda mais maléfica, porque
é respaldada por nossa pior tradição: a que produz agentes públicos que
tratam o poder público como extensão de sua casa e os negócios de Estado
como se particulares fossem.

Observamos a postura do Senador Antônio Carlos Magalhães e
percebemos nela os traços que identificam toda uma estirpe de políticos
marcados pelo patrimonialismo, clientelismo e patriarcalismo, que, conforme,
Caio Prado, "reúne o conjunto de indivíduos que participam das atividades
dele ou se lhe agregam; desde o proprietário, que, do alto domina e dirige
soberanamente essa pequena parcela da humanidade, até o último escravo e
agregado que entra para sua clientela". ACM, seja bom ou mau, jamais se
comporta como representante do povo, mas sempre como dono do poder,
condômino do Estado brasileiro, podendo tudo e a ninguém devendo
responsabilidades. Aliás, nessa visão de Estado não existe o direito, mas o
favor, e quando um Senador se arroga um poder acima dos demais é no
intuito de provar que não apenas exerce o poder, mas o detém em suas
mãos. É claro que isso é incompatível com o estado democrático de direito. E
é contra esse poder soberano" auto-atribuído a certos políticos, com a
concordância de significativa parcela de nossas elites, que tem dado as
bases da organização de nossa administração pública, que agora nos
insurgimos.

Entendemos que corrupção, fraude e outros crimes devem receber a mão
severa da justiça, mormente quando praticados por aqueles que deveriam ser
os primeiros a zelar por tais valores.
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O Governo FHC, contra todos os indícios e prova de corrupção e

advocacia dos interesses privados no seio do Governo, vem desenvolvendo
uma escalada de ações repressivas e de propaganda sistemática,
procurando desqualificar e deslegitimar a ação da Oposição. Ocorre que
agora não dá mais para tampar osol com a peneira.

O escândalo do Senado e os casos enumerados na CPI da corrupção,
além de outros escândalos ocorridos na era FHC, são frutos do mesmo
problema enraizado no processo de formação de nossa nacionalidade,
viciado e marcado pela presença de uma elite insensível, de visão
patrirnonialista, que não consegue estabelecer senão relações verticais com
seus clientes.

Cumpre-nos, neste momento, mudar esse quadro a partir do primado da
ética, da efetividade de nossa Constituição e do respeito às instituições
democráticas e à cidadania. Dizem os Senadores Arrudas e Antônio Carlos
que não devem receber punição severa porque não roubaram ou se
corromperam. Mas dizemos nós que se roubo furto ou corrupção fossem
mensuráveis materialmente, teríamos como restituir o bem público lesado. O
mal praticado por esses Senadores foi muito pior. Foi de ordem moral, de
impossível reparação. A chaga deixada pela burla ao sigilo da votação se
perpetuará no tempo, e só podemos esperar que a ação do Senado seja
suficientemente eficaz no julgamento para que a pedagogia do rigor restaure
parcela da honra nacional maculada e iniba futuros crimes como esse.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Ilustre Deputada Elaine
Matozinhos, gostaria de, em meu nome e em nome da Bancada do PMDB
nesta Casa, cumprimentar V. Exa. pelo seu pronunciamento. Faria minhas as
palavras de V. Exa. até o presente momento. A indignação, a perplexidade
que toma conta hoje de todos nós é, sem dúvida alguma, uma razão maior
para insistirmos e para até mesmo exigirmos do Senado uma punição
exemplar. Tive oportunidade, da tribuna desta Casa, de lembrar o que
aconteceu com AI Capone na década de 30, que foi pego pelo Imposto de
Renda, e não pelos males maiores que praticou, que eram venda de bebida
alcoólica - isso na época era proibido -, tráfico de drogas, etc. Ele não foi
pego em flagrante, mas sim pelo Imposto de Renda. Então, não importa,
como declara o próprio Senador Arruda, que o delito praticado não tenha sido
tão grave que valesse a pena puni-lo com a cassação. Mas acontece que o
Senador Antônio Carlos Magalhães sempre se julgou acima do bem e do mal
• acima da lei. Ele abusou do poder. Na verdade, fez chacota com tudo isso,
• o Senado tem que ser impiedoso nessa questão. O delito praticado por
ambos merece a pena maior. E mais do que isso, Deputada Elaine
Matozinhos, a sociedade, perplexa, exige justiça, não podemos deixar que a
população brasileira, que a nossa juventude perca as esperanças. 0 que está
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em jogo é a instituição Senado da República; o que está em jogo é a
instituição Senado da República, é esta instituição Assembléia Legislativa,
todas as Casas Legislativas e os políticos do Pais. Deputada, estamos em
jogo. O povo não pode perder a esperança; tem de saber que existem
políticos e políticos. Sabemos que há pessoas sérias no Pais, inúmeros
Senadores e Deputados. Permitiria-me dizer, até porque não é do meu
partido, por exemplo, o Senador Jeferson Péres, que, sem dúvida, tem se
mostrado um combativo Senador, homem realmente exemplar, que, muitas
vezes, à semelhança de muitos de nós, inclusive já quis largar a vida pública
por causa de todas essas questões.

Quero cumprimentar V. Exa em meu nome e no da Bancada do PMDB na
Casa e dizer, em relação ao Senador Jáder Barbalho, que hoje preside o
nosso partido, do nosso constrangimento. Em primeiro lugar, exigimos que
saia da Presidência do partido. Em segundo, que seja julgado da mesma
forma que os outros dois Senadores. Obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço o aparte, Deputado Márcio
Cunha. Sei que a postura de V. Exa., como a da Bancada do PMDB, não
poderia ser outra: estar fazendo coro com voz neste momento. O PSB, junto
com os demais segmentos ligados às lutas populares e à defesa do Brasil e
da liberdade e justiça social para o povo, não tem se calado. Estamos
convictos da necessidade de passar a limpo todos os escândalos que, como
nuvem negra, pairam sobre as nossas cabeças, insistindo em impedir a
edificação de uma nação livre e soberana, como pretendemos.

A realização de reformas profundas na sociedade brasileira implica em
quebrar ou limitar drasticamente o poder dos grupos corruptos encastelados
no poder. A impunidade se junta ao desemprego, à concentração de renda e
à miséria, aprofundando a crise e a exclusão social.

A cada dia, acentua-se a face autoritária do Governo FHC, que, por temor
ou outro motivo obscuro, luta com todas as forças para barrar a CPI da
Corrupção. Trata-se de um Governo ancorado na mais ampla coalizão das
classes dominantes da história republicana e, não bastasse o notório
compromisso de FHC com o projeto neoliberal, com o capital financeiro
internacional e com as elites empresariais e políticas, e apenas com elas,
avolumam-se, de forma assustadora, as evidências de corrupção envolvendo
pessoas de dentro do Governo ou a ele ligadas.

Só na CPI da Corrupção, são cerca de 20 casos gravissimos a serem
apurados. Somente a insensibilidade ou a defesa de interesses escusos pode
se opor a essa pretensão, verdadeiramente popular, democrática e capaz de
contribuir para a reforma de nossa sociedade.

Existem condições históricas para que promovamos um processo de
transformação estrutural que enfrente a crise e supere a miséria e a
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desagregação social. A limpeza ética que nós, brasileiras, nos propomos
é parte fundamental desse processo.

O Senado da República está entre duas opções, tanto num caso como
noutro, se reduz a um jogo de bonecos ou emerge, depositário de nossas
esperanças políticas, nossos anseios éticos e nossa virtude constitucional.

É sorte nossa que, plasmado ao lado de defeitos congênitos, mas não
irreversíveis, como o clientelism p e a patronagem, tenhamos nós, brasileiros,
vigor, fibra e juventude de ideais suficientes para nos contrapor, gerações a
fio, às elites que recorrentemente furtam, corrompem, fraudam, manipulam e
enganam, a fim de permanecer no poder. Sentem-se donos do poder a ponto
de tentar nos impor o projeto neoliberalcontra nossos interesses, desejos,
nossa pátria e nossa Constituição. Mal sabem que ainda nos resta muita
reserva de resistência.

A CPI da Corrupção, que engloba vários casos, como os de Eduardo Jorge
e Jáder Sarbalho, ou a violação do painel eletrônico, têm no fundo, a mesma
origem nefasta e é contra ela que ora nos batemos. Somos um povo novo na
luta para nos fazermos a nós mesmos, um povo digno de seus atributos, a
começar pela construção de uma sociedade também nova, em que velhos
erros e vícios sejam corrigidos.

O PSB, por seus compromissos estatutários e por sua trajetória de lutas,
não se calará neste momento, exigindo a justa apuração e punição dos
culpados de violação dos bens públicos. Afinal, como ensinou Montesquieu,
"a justiça feita a um é ameaça a todos".

Que sejam cassados os Senadores Magalhães e Arruda por quebra de
decoro e imediatamente instalada a CPI da Corrupção, como instrumento de
ratificação e sedimentação de nossos valores éticos, nossa vocação cidadã e
nossos compromissos.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre Deputada Elaine
Matozinhos, Líder da Bancada do PSB nesta Casa, gostaríamos de estar
com V. Exa. erguendo essa bandeira, que o povo hoje quer, mais do nunca,
que seja transparente. Essa bandeira requer que esses episódios citados por
V. Exa. sejam realmente apurados.

Entendemos que a cassação dos Senadores José Roberto Arruda e
Antônio Carlos Magalhães seria uma afirmação do Senado como instituição
e, acima de tudo, a capacidade de cortar a própria carne. Acredito que não
somente nós. da Bancada do PSB, estamos cobrando dos Senadores
postura coerente, séria e, acima de tudo, corajosa. Esses dois Senadores
têm de ser cassados. A quebra do decoro parlamentar está mais explícita
que qualquer outra coisa.

Fico pensando naqueles cidadãos que moram nas ruas e naqueles que
foram presos por simples furto, por uma coisa pequena, ás vezes cumprindo
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pena em delegacia ou penitenciária, ouvindo, por meio do rádio e da
televisão, esses escândalos que estão acontecendo em Brasília, envolvendo
o Senado Federal. Devem se perguntar: será que somente nós? Será que, no
Brasil, ainda vão para a cadeia somente os três "pés": preto, pobre e
prostituta? Tenho certeza de que as pessoas mais humildes ficam fazendo
esse tipo de questionamento. Se o Senado for corajoso para fazer o que tem
de ser feito, cassará esses dois Senadores.

Mas não podemos ficar somente nisso. Temos o Senador Jáder Barbalho
ocupando a Presidência do Senado, e há denúncias seriissimas contra ele. O
mínimo que poderia ter feito era pedir afastamento da Presidência, para que
fossem investigadas, exaustivamente, as denúncias contra ele.

V. Exa. está de parabéns. Os cidadãos mais humildes estão questionando,
com certeza, a seriedade e a conduta desses parlamentares. Não podemos
permitir que tantos casos sejam entregues ao tempo, certamente ao
esquecimento, como o foram o caso da pasta rosa, o caso do SIVAM, do
PROER, do Eduardo Jorge, do TRT de São Paulo é, mais recentemente, do
Ministro Bezerra, da Integração. Isso não pode continuar desse jeito.

A Bancada Estadual do PSB defende a CPI da Corrupção já, mais do que
nunca. Essa é a forma que os políticos têm de resgatar a confiança do povo
nos parlamentos municipal, estadual e federal.

Não poderia deixar de falar da denúncia contra os radares. Isso está mais
que constatado. Já foram canceladas 131 mil multas. Qual o órgão
envolvido? O DNER, do Governo Federal.

A CPI da Corrupção tem de sair logo. São denúncias atrás de denúncias.
Dizer que a Oposição está querendo isso como palanque político é engodo.

O Presidente Femando Henrique criou, em seu Ministério, uma
Corregedoria-Geral da União para inglês ver. Sabemos muito bem que,
apesar de ter o "status" de Ministro, a Corregedora-Geral da União não tem
competência para investigar Deputado Federal nem Senador, já que é
preciso haver autorização legislativa para tal- Já uma CPI mista, composta
por Deputados Federais e Senadores, tem total competência para investigar
qualquer pessoa, e é disso que precisamos. O Presidente Fernando Henrique
deveria ter um pouco mais de bom senso, coerência e equilíbrio, o que
parece estar lhe faltando, uma vez que pede que a base do Governo retire as
assinaturas.

Isso tem que acabar, e o povo deve mobilizar-se. Há pouco tempo, estive
nesta tribuna dizendo que o povo precisa fazer uma mobilização nacional em
direção a Brasília, para cobrar justiça e transparência, principalmente dos
homens públicos. O Vereador, o Deputado Estadual e o Federal, o Senador,
o Prefeito e o Governador devem, acima de tudo, dar exemplo, o que não
aconteceu com os Senadores ACM, Jáder Barbalho e José Roberto Arruda,
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que não servem de exemplo para nenhum cidadão e, portanto, devem ser
cassados.

V. Exa. está de parabéns por levantar esse assunto, que está em todas as
rodas. É bom que o povo conheça a posição do PSB em relação à CPI da
Corrupção e à cassação do mandato desses Senadores. Obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos - Deputado Sargento Rodrigues, Vice-Líder
da Bancada do PSB, ficou bastante clara a nossa posição, a partir de minha
fala como Líder da Bancada e Presidente do PSB em Minas. Enviaremos um
fax ao gabinete de nosso querido Senador Saturnino Braga, para que tenha
consciência do real desejo de todo o PSB mineiro.

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Agradeço a oportunidade de
participar do pronunciamento de V. Exa. e de me unir a suas palavras de
indignação diante dos acontecimentos do Pais e desse verdadeiro mar de
lama em que se envolve a cúpula do Poder Legislativo: o Senado Federal.

Esse «show" que vem sendo televisionado para todo o Pais, mostrando a
fraude no painel do Senado, vem fantasiar e mascarar algo muito mais
preocupante e nefasto: a corrupção desenfreada na SUDAM, na SUDENE e
em outros órgãos. Estamos vendo o trabalho do Presidente Fernando
Henrique a fim de evitar a CPI da Corrupção e, além de todas essas mazelas,
vivemos grave situação em relação aos aposentados do INSS.

Temos, na galeria, um grupo de aposentados do INSS, liderados pelo Sr.
Hermélio Soares Campos, da Federação dos Aposentados, juntamente com
a Sra. Maria Machado, outro grande líder do grupo de aposentados e
pensionistas do INSS do Estado. Hoje os aposentados de Belo Horizonte e
de outras cidades estarão fazendo uma vigília nesta Casa, no "hall" das
bandeiras, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade mineira e do
povo brasileiro para o INSS e, principalmente, para o que vêm fazendo com
os aposentados. São a massa que sobra neste Pais, pois assim são tratados
pelos órgãos do Governo Federal. Essa massa "sobrante", lamentavelmente
é obrigada a submeter-se ao suplício de passar uma noite sob o frio e o
relento, para chamar a atenção das nossas autoridades federais e, em
particular, das previdenciárias, para o que está ocorrendo com eles.

Está havendo um processo de desmantelamento do sistema previdenciário
do País para beneficiar o setor privado, o setor bancário e o setor bancário
internacional. As autoridades previdenciárias entendem que quem quiser ter
aposentadoria digna deverá recorrer aos planos de previdência
complementar. Defendem essa tese, levando em conta que todos os
trabalhadores brasileiros têm a sua carteira registrada e que estão
empregados. Ao contrário, a imprensa tem noticiado a todo o momento o
nível de desemprego no Pais e o da economia informal, que não registra os
nossos trabalhadores. Dizem que, se a pessoa quiser se aposentar, terá de
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contribuir durante 35 anos. Não bastasse isso, uma vez concedido o
beneficio, o INSS, através de mirabolantes planos econômicos perpetrados
pela equipe econômica, tira-lhe um pedaço. Em 1988, com o advento da
nova Constituição da República, ficou determinado que os benefícios
deveriam representar o mesmo número de salários mínimos com os quais se
iniciaram. Hoje, isso já não ocorre. Em 1989, um beneficio representava
cinco salários mínimos, hoje representa R$598,00. Ao passo que, se fosse
vinculado ao salário mínimo, esse benefício deveria representar R$900,00.
Está ocorrendo esse processo de desbaste - usando as palavras do
Presidente Campos Soares - dos benefícios, com o objetivo de privatizar o
sistema previdenciário do Pais, deixando de lado 16 milhões de aposentados.

O objetivo do nosso pronunciamento e da presença desses heróicos
resistentes da massa "sobrante" do País é solicitar o apoio da Assembléia
Legislativa, para que esse processo de desmantelamento e de desmonte do
sistema previdenciário reverta. Pedem o apoio da Assembléia Legislativa,
para que as autoridades previdenciárías reajustem o beneficio dos
aposentados pelo INSS no mesmo percentual em que está sendo reajustado
o salário mínimo, 19,26%, enquanto os benefícios acima de um salário
mínimo estão sendo reajustados com o percentual de 5,57%. Esse processo
que ao longo dos anos vem marcando o sistema previdenciário, pois tem sido
adotado pelas autoridades previdenciárias, está causando prejuízo da ordem
de 50% no valor dos benefícios daqueles que recebem acima de um salário
mínimo. Estamos fazendo esta intervenção para dar voz a esse grupo de
batalhadores que vestiram a camisa dos aposentados e dos pensionistas do
INSS e que passarão a noite à porta da Assembléia Legislativa. Até quando
teremos de conviver com essa situação? Até quando nós, homens públicos e
autoridades do Governo Federal, suportáremos essa situação de os
aposentados terem de fazer vigília à porta de um parlamento, para mendigar
aquilo que lhes é devido e garantido pela Constituição: o valor real do
beneficio?

Acredito que teremos o apoio do Presidente da Casa e dos Deputados para
votar favoravelmente ao requerimento que aqui se encontra, a ser dirigido ao
Presidente da República, ao Ministro da Previdência, a fim de que adotem
outra prática, concedendo aos aposentados o que lhes é garantido pela
Constituição da República, o que, infelizmente, não vem sendo cumprido.

Faço a leitura de um trecho da entrevista do Ministro Marco Aurélio, que
será Presidente do Supremo Tribunal Federal, tecendo comentários sobre as
decisões judiciais e interesses do Governo com relação ao Supremo Tribunal:
(- Lê:) "É inerente ao ser humano não suportar decisões contrárias aos
próprios interesses. No campo governamental, o interesse diz respeito à
política que está em curso. Aqui, no Supremo, ainda estamos no rescaldo
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dos incêndios provocados pelos diversos planos econômicos. São planos
elaborados por tecnocratas, sem uma supervisão técnica, com independência
desejável, de um profissional do direito.

Esses planos atropelaram direito adquirido, situações jurídicas perfeitas e
até a coisa julgada para se afastar a inflação, o alvo eleito.

Passamos a ter uma estabilidade econômica maior, o que é muito bom,
mas surgiu uma instabilidade mais nefasta, que é a normativa (mudança
excessiva na legislação). Precisamos parar com essa mania de acreditar que
vamos corrigir as mazelas do Brasil mediante novas leis. O que precisamos,
em última análise, é de homens que cumpram as existentes".

Apelo, mais uma vez, aos colegas parlamentares para que façamos
intervenções junto aos Deputados Federais e aos Senadores por Minas
Gerais, para que seja cumprida a Lei Maior do nosso Pais, a Constituição,
que garante a preservação do valor dos benefícios, sistematicamente
desrespeitados pelos "burrocratas de plantão", que ocupam os porões do
Ministério da Previdência, em Brasília.

Essa é a nossa participação em favor da sofrida categoria dos aposentados
e pensionistas do INSS, representando, desta tribuna, a voz de todos os
injustiçados.

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço o aparte do Deputado Chico
Rafael. Digo ao Presidente da Associação dos Aposentados e demais amigos
que toda a nossa bancada, o Presidente desta Casa e os demais Deputados
estarão fazendo coro com os aposentados, acompanhando o desenrolar dos
fatos. Nosso gabinete já encaminhou expediente aos Deputados Federais do
PSB, solicitando que se faça cumprir a lei. Estamos, mais uma vez, vendo o
Governo surrupiando, levando, roubando o dinheiro do aposentado, daquele
que contribuiu para a riqueza deste Pais, doando sua vida, seu trabalho,
para, ao final, ser injustiçado quando de sua aposentadoria.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Deputada Elaine
Matozinhos, cumprimento-a pelo seu pronunciamento. De todas as
Assembléias Legislativas do nosso Pais, deveriam surgir protestos contra a
tentativa de escamotear as responsabilidades e as culpas dos dois
Senadores, que enxovalharam o Senado Federal nos tempos atuais. Deixar a
impunidade continuar é concordar que nós todos, políticos, agentes públicos,
sejamos jogados no lamaçal.

A voz do povo diz que é assim mesmo, todo político faz assim, a vida é
assim. Mas não é assim mesmo, a vida não é assim, os políticos não são
todos assim. Muitos estão assim porque acharam espaço para suas
malandragens, para a falta de decoro e, com certeza, procedem assim há
muito tempo.

Temos de combater a impunidade, cuidar da moralidade e do respeito às
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coisas públicas, porque nós, políticos, Deputados, Vereadores, Prefeitos,
Governadores, muitas vezes somos jogados na vala comum.

Meu partido tem tido a hombridade e honradez de lutar pelas CPIs, pela
cassação, pela luta contra a imoralidade deste País.

Quero comentar uma pequena nota que vi, há quase um mês, do Deputado
Federal Aécio Neves. Ele disse que o PSDB está carregando a bandeira da
ética e da moralidade na prática e no discurso. Foi mais adiante: não poderia
deixar que essa bandeira fosse exclusividade do PT. Tomei aquilo como um
elogio, mas vi duas coisas: primeiro, ato falho do Deputado Aécio Neves
quando reconhece que o PT não pode ficar só com essa bandeira. Segundo,
nós, do PT, nunca quisemos tirar patente da ética e da moralidade, que são
valores absolutos. Não compete a ninguém ser dono de valor absoluto.
Entendemos que pronunciamentos contra a imoralidade devem ser feitos por
todos os partidos.

Agora, vemos ACM e José Arruda implicados no Senado. Mas há ainda um
terceiro gravemente denunciado e implicado: Jáder Barbalho. São três
partidos dos mais importantes deste País. Não vou dizer que é o PMDB, o
PSDB ou o PFL, porque sei que há nesses partidos pessoas sérias, corretas,
honestas, e são muitos. As vezes, alguns mancham toda uma entidade
partidária.

E lamentável que os três partidos que, por muito tempo, deram sustentação
ao Fernando Henrique Cardoso estejam jogados dessa maneira para a
censura e para a opinião pública. Todos queremos a penalidade não apenas
para os dois Senadores do painel, mas também para o Jáder Barbalho.

O escândalo da SUDAM e da SUDENE consumiu mais de
R$4.000.000.000,00. O conhecimento que temos é de que uma redução de
apenas 10% na corrupção do País contribuiria para elevar o salário mínimo
para próximo de R$300,00.

Acho que todos nós, que temos responsabilidade pela moralidade e pela
ética no discurso e na prática, como disse o Deputado Aécio Neves, temos
de nos comprometer com essa batalha, para que as cassações sejam feitas,
não com sentido de vingança, ou para cantar vitória, mas para que o mau
exemplo que deram para tantos não continue. Muito obrigada, Deputada,
pela oportunidade.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Quero parabenizá-la por sua
fala, Deputada. Enquanto médico, com 23 anos de profissão, posso falar da
minha vivência em relação aos aposentados e pensionistas do País. Tenho
conhecimento do quanto gastam em uma receita médica de uso continuado e
também de como podem comprar seus remédios, seus anti-hipertensivos,
seus vasodilatadores cerebrais, antidiabéticos, e tantos outros medicamentos
como antiadesivos plaquetários, etc., de uso continuado, que são remédios
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caros.

Ou mesmo quanto aos broncodilatadores dos DP005 e asmáticos, que,
com um salário mínimo, passam as agruras, mas esperavam um futuro
melhor, porque trabalharam para isso.

Então, é nesse sentido que parabenizo toda a movimentação de hoje com
relação às pensionistas e aos aposentados deste País e levo todo o apoio
desta Casa e do PSB. Essa vigília vai até amanhã, mas podem contar com o
nosso apoio irrestrito a esse movimento de fé, de muita força e, inclusive, de
exemplo em todo o País para outras categorias.

Por fim, Deputada, gostaria de dizer que o nosso Senador está com uma
tarefa enorme nas mãos, mas - temos certeza - irá cumpri-ia dentro da
justiça, porque não sei se o povo brasileiro agüentaria mais essa frustração.
Dois Senadores violaram o painel, o que parece ser simples, regimental, mas
não é, pois violaram o pressuposto, o pilar básico da democracia, que é o
voto secreto e a escolha livre.

Assim, parabenizo e deixo todo o apoio do PSB para que a justiça seja feita
neste País.

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço ao Deputado Edson Rezende.
Desta tribuna queremos dizer da confiança que depositamos no Senador
Saturnino Braga, que, realmente, vai fazer cumprir a lei, em nome da ética e
do decoro, porque é isso que o Brasil espera e precisa: a cassação dos dois
Senadores. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
2a Fase

O Sr. Presidente(Deputado Antônio Júlio) - Esgotada a matéria destinada á
1a Fase, a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson

Adauto, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o veto à
Proposição de Lei n° 14.687 seja apreciado em último lugar entre as matérias
em fase de votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Doutor Viana, solicitando a
inversão da pauta, de forma que o veto à Proposição de Lei n° 14.689 seja
apreciado em penúltimo lugar e que sejam apreciados os vetos as
Proposições de Leis n° 14.605, 14.634 e 14.661, nessa ordem. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda a
chamada dos Deputados, para verificação de quôrum.
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O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente(Deputado Rêmolo Aloise) - Responderam à chamada 26

Deputados. Não há quórum para votação, mas o há para discussão das
matérias da pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. Exa. 5

minutos, para que os Líderes, que estão no Salão Vermelho, cheguem a um
acordo, pois pretendemos votar a matéria ainda esta tarde.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado Gil Pereira, esta Presidência vai suspender os trabalhos por 5
minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente(Deputado Antônio Júlio) - Estão reabertos os trabalhos.
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 14.655, que dispõe sobre o controle e o licenciamento
dos empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no
Estado. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado
relator em Plenário, o Deputado José Henrique opinou pela manutenção do
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em turno único, do Veto total à Proposição de Lei n° 14.662,
que dispõe sobre o Programa Estadual de Saúde Vocal. A Comissão
Especial perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2 0 do art. 145 do
Regimento Interno, a Presidência designa relator o Deputado Rêmolo Aloise.
Com a palavra, e Deputado Rêmolo Aloise, para emitir seu parecer.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.662

Relatório
O Governador do Estado, no uso de atribuição que lhe confere o art. 90!

inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II da Constituição do Estado, opôs veto total à
proposição de lei em análise, que dispõe sobre o programa estadual de
saúde vocal.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
16812001, publicada em 2811212000. Expirado o prazo regimental de parecer
pela Comissão Especial, nos termos do art. 141, c/c O art. 145, § 20 do
Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 14.662 autoriza o Poder Executivo a implantar o

Programa Estadual de Saúde Vocal, visando à prevenção das disfonias em
professores da rede estadual de ensino, mediante a realização de curso
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teórico-prático anual que os oriente sobre impostação vocal, garantindo
àqueles acometidos da doença acesso ao tratamento fonoaudiológico e
médico e, em caso de afastamento, manutenção dos direitos e vantagens
inerentes ao cargo.

Ao vetar a proposição, o Governador do Estado apresentou razões de
ordem constitucional, alegando que a elaboração e a execução de programa
de governo são atividades eminentemente administrativas, de competência
do Poder Executivo, e, por isso, dispensam autorização legislativa. O
argumento procede, visto que a atividade legiferante, que opera no plano da
abstração e da generalidade, não pode ir ao ponto de minudenciar a ação
executiva, prescrevendo a implementação de programas governamentais, o
que esvaziaria o âmbito de atuação institucional do Executivo. Nesse sentido
já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Questão de
Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade 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.

Outra razão alegada é a criação de despesa sem a previsão da
correspondente fonte de custeio. A objeção procede, pois haveria ofensa
direta ao art. 161, inciso III, da Constituição do Estado, que veda a realização
de despesa ou assunção de obrigação direta que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais. Esse argumento reforça-se, ainda, com a
previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal de que o projeto de ação
governamental que gere aumento de despesa deverá estar acompanhado da
estimativa do seu impacto financeiro no orçamento do exercício em que
entrar em vigor e nos dois subseqüentes, além da declaração do ordenador
de despesa de que o aumento está em adequação orçamentária e financeira
com a lei de orçamento anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ademais, quanto à garantia ao professor com disfonia de todos os direitos
e vantagens inerentes ao cargo caso ele seja afastado em razão de doença,
a incidência do veto justifica-se, uma vez que o art. 30, § 2 0, da Constituição
mineira já assegura tais direitos. Daí a desnecessidade de tal norma.

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

de Lei n° 14.662.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.665,

que institui o Programa de Higiene Bucal na rede estadual de ensino
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fundamental. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Nos
termos do § 20 do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa
relator o Deputado Rêmolo Aloise. Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise
para emitir seu parecer.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.665

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90,

inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial
á Proposição de Lei n° 14.665, que dispõe sobre o Programa de Higiene
Bucal na rede estadual de ensino fundamental.

Tendo em vista a perda de prazo pela Comissão Especial designada para
emitir parecer sobre o veto, a matéria foi incluída na ordem do dia, nos
termos do art. 222, § 30, do Regimento Interno.

Fundamentação
Por meio da Mensagem n° 16912001 encaminhada pelo Governador do

Estado a esta Casa Legislativa, S. Exa opôs veto parcial à Proposição de Lei
n° 14.665, que institui o Programa de Higiene Bucal na rede estadual de
ensino fundamental. O dispositivo vetado é o art. 4 0 da proposição, que
determina que o Estado fornecerá cooperação técnica e financeira aos
municípios que implementarem o programa a ser instituído pela lei.

A justificativa para o veto se baseia na Lei Federal n° 8.080, de 1919190,
que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS. Trata-se de norma geral
da União que regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de
saúde.

Segundo a mensagem do Governador, a referida lei já disciplina a
participação da União, dos Estados e dos municípios, detalhando a
responsabilidade de cada ente federado na prestação dos serviços de saúde.
O inciso III do art. 17 da lei supracitada já estabelece que à direção estadual
do SUS compete prestar apoio técnico e financeiro aos municípios.

Acrescente-se que a maioria dos municípios mineiros são habilitados em
Gestão Plena da Atenção Básica e recebem o Piso Assistencial Básico - PAS
-, nos termos da NOB n° 1196, de 6111196, que normatiza o SUS e regulariza
as relações entre seus gestores. O PAB é o montante de recursos financeiros
destinado ao custeio dos procedimentos de responsabilidade tipicamente
municipal, entre os quais estão incluídos os atendimentos em odontologia.

À luz dos argumentos apresentados, o art. 40 da proposição de lei se
mostra desnecessária Dessa forma, consideramos correta a razão
apresentada para a oposição do veto parcial.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial oposto à
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Proposição de Lei n° 14.665.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.692,
que acrescenta parágrafo ao art. 2 0 da Lei n° 13.496, de 51412000, que dispõe
sobre a implantação do Projeto Serviço Integrado de Administração
Financeira - SIAFI-Cidadão. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. Nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência
designa relator o Deputado Agostinho Silveira . Com a palavra, o Deputado
Agostinho Silveira para emitir seu parecer.

O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.692

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90,

inciso VIII, c/c O art. 70, inciso li, da Constituição do Estado, opôs veto total à
Proposição de Lei n° 14.692, que acrescenta parágrafo ao art. 2 0 da Lei n°
13.496, de 51412000, que dispõe sobre a implantação do Projeto Serviço
Integrado de Administração Financeira - SIAFI-Cidadão.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n° 172, de
2001. Expirado o prazo regimental para emissão de parecer pela Comissão
Especial, nos termos do art. 141, c/c o art. 145, § 2 0, do Regimento Interno,
compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer em Plenário.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 14.692, decorrente do Projeto de Lei n° 1.006, de

2000, do Deputado Carlos Pimenta, acrescenta parágrafo ao art. 21 da Lei n°
13.496, de 51412000, que dispõe sobre a implantação do Projeto Serviço
Integrado de Administração Financeira - SlAFl-Cidadão.

O parágrafo que se pretende incluir no mencionado diploma legal impõe ao
Governo a obrigação de tomar disponíveis na Internet dados
correspondentes aos contratos de obras públicas, como partes, valor, prazo e
a evolução da execução dos serviços.

O Deputado Carlos Pimenta, com o projeto de lei que originou a proposição
vetada, buscou responder ao anseio popular por meio de uma maior
transparência da administração pública.

Contudo, os caminhos trilhados pelo referido projeto para se alcançar tal
propósito talvez não sejam os mais adequados Afinal, a Lei n° 13.49612000,
que se pretende alterar, estabelece, em seu art. 30, os critérios que devem
pautar a seleção de dados e a forma de sua apresentação, nos seguintes
termos:

"Art. 30 - O acervo de informações disponíveis no Projeto SIAFI-Cidadão
será elaborado de acordo com os seguintes critérios:
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- realização de estudo prévio, por meio de pesquisas, sobre as

principais informações às quais a sociedade gostaria de ter acesso;
II - organização das informações por microrregiões, englobando dados

sobre as ações do Governo que afetam seus municípios;
III - agrupamento das informações por políticas setoriais e programas

orçamentários, com dados sobre:
a) saúde;
b) educação;
c) segurança pública;
d) esporte, lazer e turismo;
e) participação dos municípios na arrecadação do ICMS e do IPI;
f) outras áreas de interesse da municipalidade;
IV - organização de arquivo de informações especiais, de acesso limitado".
A citada lei estabelece os critérios gerais pelos quais se definirão os dados

que deverão ser divulgados por meio eletrônico, destacando-se, entre eles, a
exigência de um estudo prévio para apurar a quais informações a população
deseja ter acesso. A proposição, em sentido oposto, já define um conjunto
bem detalhado de informações acerca de obras públicas.

Ademais, a regra que se pretende impor ao Estado seria certamente de
difícil operacionalização, considerando-se sobretudo as pequenas obras, tais
como reformas em postos de saúde e escolas. A disponibilização dos dados
mencionados na proposição exigiria uma equipe de profissionais alimentando
o sistema de forma permanente, e certamente o Estado não dispõe de
pessoal para tarefa desse porte.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto à Proposição de Lei

n° 14.692.
• Sr. Presidente - Para discutir, com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é

uma grande luta deste Poder a implantação do Serviço Integrado de
Administração Financeira - SIAR - Cidadão -, a qual tornará transparente as
relações entre o poder público e a população do Estado. Apoiamos, nos
últimos seis anos, matérias análogas que tramitaram nesta Casa. Essa
medida foi adotada pelo Governo Federal há dez anos, e, por esse sistema
integrado de administração financeira, foi possível, durante o 'impeachment"
de ColIor, que Deputados e Senadores acessassem gastos do Governo e
divulgassem para a opinião pública questões fundamentais, referentes aos
gastos realizados pela chamada Casa da Dinda.

O veto total do Governador do Estado é um desserviço à democracia.
Fazemos um encaminhamento contrário ao veto, porque, hoje, falta
transparência às contas do Governo, e Deputados e cidadãos não podem
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acompanhar a aplicação dos recursos.

Há pouco, observamos como essa falta de transparência causa um grande
dano ao Governo. Na Comissão Especial presidida pelo Deputado Mauro
Lobo, que analisa a liberação de recursos para as quase 200 cidades da área
de abrangência da Companhia Vale do Rio Doce, pudemos ver que os
recursos do Fundo de Privatização da Vale - coordenado, no Estado, pelo
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e, na União, pelo BNDES -
tiveram sua aplicação protelada nos últimos três anos. Ressalto que, dos seis
Estados atingidos, somente Minas Gerais não teve seus recursos liberados.
E não adianta nenhum xenófobo reclamar que se trata de perseguição do
Governo Federal, pois fomos informados pelo Presidente da Comissão de
que o próprio Governo do Estado, no ano passado, solicitou, com muito zelo,
que não houvesse a liberação. Portanto, não adianta defendermos a posição
de que Minas está sendo ilhada ou perseguida.

Mas o grande problema é que as 200 Prefeituras do Estado não têm
conhecimento desses recursos. Vivem ansiosas, porque não há um órgão
que possam acessar para saber como estão sendo aplicados esses recursos.
A falta de transparência acaba ensejando picaretagem.

Recebemos uma denúncia concreta. Segundo os Deputados Mauro Lobo e
José Henrique, o ex-Prefeito de Turmalina, Soélcio Barbosa, que já esteve no
Governo do Estado no primeiro desgoverno" do Sr. Newton Cardoso e foi
condenado por atos de improbidade administrativa, tem uma firma e vem
visitando todas as Prefeituras do Estado. Ele telefona, apresenta-se como
assessor do Vice-Governador Newton Cardoso e delegado da região do
PMDB. No Leste de Minas, há algumas Prefeituras coligadas ao PMDB e ao
PT, ensejando o que poderia ter sido, em 1998, a Frente de Oposição e o
embrião de um projeto nacional. Apresenta-se, também, sob o ponto de vista
partidário e diz que está lã em nome do Vice-Governador. Diz que, se o
serviço da sua empresa for contratado, os recursos dessas Prefeituras serão
liberados primeiro e na totalidade. Não aprendeu com uma condenação.

O problema é que faltou cadeia, porque, se tivesse havido cadeia na
primeira condenação, teria aprendido. Ele não faz isso por altruísmo nem
para demonstrar a influência do Vice-Governador na região. Solicita de 5% a
10% da Liberação dos recursos. Com as aplicações, os recursos do Fundo de
Privatização da Vale devem estar acima de R$180.000.000,00. Então, 10%
seriam R$18.000.000,00, ou seja, uma pequena fortuna.

Temos de rejeitar esse veto, para que picaretas como o Sr. Soélcio
Barbosa não atuem, dilapidando o patrimônio público. Ê a transparência com
relação aos gastos e às aplicações dos recursos do Governo do Estado. Por
isso, estamos encaminhando para a rejeição do veto e fazendo essa
denúncia. A Comissão tinha convocado o Sr. Soélcio para prestar
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esclarecimentos. Disse que tinha compromissos inadiáveis em São Paulo
e, por isso, não poderia vir. É lamentável que esse fato aconteça. Isso é falta
de transparência.

O Deputado Márcio Kangussu já fez denúncias a respeito de questões
federais. Imaginem quantas pessoas como essa podem estar atuando no
interior do Estado. E pensamos que o problema gira em tomo de três
Senadores. Talvez até Deputados sejam responsabilizados, como a pessoa
que se diz enviada pelo Sr. Newton Cardoso, propondo e cobrando propinas
das Prefeituras Municipais. Isso ocorre devido à falta de transparência
relativa à questão orçamentária. Isso é grave. O Governo do Estado tem de
vir a público, porque, quando um projeto como esse é vetado, significa que
não querem transparência.

O Sr. Soélcio é ou não assessor do Governador? Na Comissão, citei os
que indicou. Fornece os seus telefones e os que diz serem do gabinete do
Vice-Governador, para entrar em contato com ele. Depois que faz o contato,
uma pessoa que se apresenta como seu assessor, com o nome de Élder, vai
pessoalmente aos municípios olhar os projetos e saber o que a Prefeitura
quer fazer. Visita as obras e os locais e diz: "Olha, isso é fácil. Pode ter a
certeza de que, com a nossa contratação, esse recurso sai".

Só quero deixar bem claro que ele assina o contrato antes. Mas, numa
crise de honestidade, diz: para mostrar que somos honestos e transparentes,
pague só depois que o dinheiro estiver na conta. E, com certeza, essa
Prefeitura será a primeira. Não sei como ele faz, porque, a todas as 200
Prefeituras, anuncia que será a primeira a receber os recursos.

A derrubada desse veto é imperativa para o processo de transparência, é
fundamental para que a população possa fiscalizar os atos do Poder
Executivo. Alguns acham que o trabalho que fazemos é de obstrução. Mas
entendemos que uma matéria dessa gravidade, com a denúncia que
recebemos na Comissão, deve ser tornada pública. Não tivemos
oportunidade de discutir no "pinga-fogo", porque estávamos na Comissão,
aguardando a presença do depoente, que não compareceu. Aqui estamos,
mostrando a necessidade da transparência na aplicação dos recursos
públicos. Que saibamos como cada órgão do Governo, cada Secretaria está
gastando o dinheiro proveniente dos impostos pagos pelos cidadãos
mineiros. A rejeição do SIAFI-Cidadão é fundamental para impedir que
denúncias como essas, tornadas públicas, não aconteçam neste Estado. Que
todos os cidadãos, parlamentares, Vereadores, possam, acessando a
lntemet, com um mínimo de esforço, exercer seu papel de fiscalização.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - As considerações feitas por V. Exa.
são procedentes. É papel da Assembléia, no tocante à fiscalização, não só
apresentar denúncias, mas propostas que visem a dificultar a ação deletéria
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na administração pública. Temos bons exemplos de medidas
governamentais que mostram como atingir objetivos de forma clara. Lembro-
me da votação, nesta Casa, do projeto denominado Robin Hood. Era um
recurso significativo que ia diretamente para os pequenos municípios, sem
interferência de quem quer que seja.

Há poucos dias, apresentamos um projeto que dá transparência ao
processo de licitação, através da instituição do pregão, como forma, também,
de licitação. AcreditamoS que são formas que dão agilidade e transparência
ao serviço público. Quanto ao caso debatido, referente aos recursos da Vale
do Rio Doce, já tivemos a oportunidade de apelar ao Governo do Estado para
que agilize o processo.

Sabemos hoje das dificuldades econômico-financeiras do Estado. Quando
existe um recurso sendo disponibilizado, faltando apenas um pequeno
esforço para agilizar a documentação necessária para que seja liberado,
acho que é obrigação, e não favor, apressar o processo. Temos centenas de
Prefeitos, quase 200 Prefeituras, aguardando, há mais de um ano e meio, a
liberação desses recursos.

Segundo informação da Diretora do BNDES, Dra. Beatriz Azeredo, o
próprio Governo do Estado havia solicitado que esse recurso não fosse
liberado em 2000 por causa das eleições municipais. Já estamos no quinto
mês deste ano, sétimo mês após as eleições. O que está impedindo essa
liberação? Por isso é que os Prefeitos estão ansiosos. Será que vão receber
isso como uma benesse de alguém que não batalhou nem teve interferência
nesse projeto e agora vai se apresentar como o grande benfeitor dos
municípios da região da Vale do Rio Doce? Acho que isso já é um direito
adquirido dos municípios, só falta o Governo do Estado agilizar, para que
recebam de fato aquilo a que têm direito: os recursos oriundos da
privatização da Vale. Muito obrigado.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Também venho manifestar
minha concordância com a defesa que V. Exa. faz da necessidade da
democracia, do funcionamento das instituições em nosso Estado, com a
rejeição desse veto.

Não posso entender nem alcançar a razão, o porquê de o Governo do
Estado ser contra uma medida de transparência na administração pública em
nosso Estado. Essa medida só trará benefícios para as pessoas bem-
intencionadas, para todos os cidadãos, quer tenham envolvimento direto na
administração ou não, mas que tenham o interesse de que o Brasil possa
percorrer um caminho do uso correto dos recursos públicos.

É grave essa denúncia que V. Exa. faz de que um preposto do Vice-
Governador, Newton Cardoso, sai por aí se apresentando como seu
representante e, em seu nome, faz propostas indecorosas, indecentes,
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imorais e ilegais de solicitação de propina para liberação de recursos.

Cabe, não a nós, mas ao Vice-Governador desmentir esse cidadão. Se ele
não fala em nome do Vice-Governador, este deve vir a público para
desautorizá-lo e para dizer que dará entrada a uma ação penal contra ele. Eu
faria isso se alguém, em meu nome, sem minha autorização, saísse por aí
fazendo propostas indecentes e indecorosas para Prefeitos do interior do
Estado.

V. Exa. tem razão, a rejeição desse veto é fundamental para o interesse
público, a transparência e a visibilidade do uso do dinheiro público. Que seja
rejeitado esse veto e que possamos ter o SIAFI-Cidadão funcionando.

O Deputado Durval Angelo* - Agradeço suas palavras. O projeto do
Deputado Carlos Pimenta, vetado na integra modifica a Lei n° 13.496 de
51412000, que cria aquilo que o Governo chama de Serviço Integrado de
Administração Financeira - SIAFI-Cidadãa

E, de acordo com o art. 3 0, podemos ver os acervos disponíveis para o
SIAF-Cidadão: realização de estudo prévio, por meio de pesquisas, sobre as
principais informações às quais a sociedade gostaria de ter acesso;
organização das informações; agrupamento das informações por políticas
setoriais sobre saúde, educação e outras áreas de interesse da
municipalidade e a organização de arquivo de informações especiais, de
acesso limitado.

O Deputado Carlos Pimenta propõe a inclusão nesses itens dos dados
correspondentes aos contratos de obras públicas, como partes, valor, prazos
e a evolução da execução dos serviços. Olhem bem: o Governo chama a Lei
n° 13.496 de SIAF-Cidadão - Sistema Integrado de Administração Financeira
-, mas não há dado financeiro disponível. Então, não seria SIAF, mas
políticas públicas.

Na verdade, o que o Deputado Carlos Pimenta propõe é a disponibilidade
de dados de contratos, de gastos de execuções de obras, mas a justificativa
do seu veto é hilária. Dizer que vetou porque precisaria de muitos
funcionários disponíveis para abastecer o sistema é desconhecer que todas
as operações do Estado, seus empenhos e atividades, já são feitas de forma
computadorizada. Esses dados estão disponíveis para acesso
imediatamente. Será que pensam que o Governo faz tudo manualmente,
inclusive o pagamento? Será que pensam que, dos empenhos e contratos,'
não há nada disponível no sistema de cada órgão? Isso é hilário, para não
fazer uma crítica mais séria.

Acho que esse veto é inconcebível. Denunciamos situações como a desses
recursos da Vale, porque não existe transparência. Se o Prefeito tivesse
acesso a esses dados, disponíveis num sistema de fato, e não num projeto
integrado de fiscalização financeira, não teríamos todo esse problema. Por
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exemplo, há pouco, ouvimos denúncias quanto ao INMETRO. Se tudo
estivesse disponível para acesso no SIAF, isso não aconteceria.

O Governo fica apagando incêndio. É urna denúncia de corrupção ali, outra
acolá. Se esses dados estivessem disponíveis, isso não aconteceria, porque
a própria população estaria fiscalizando e facilitaria o trabalho do próprio
Governo, se, realmente, quiser ética e transparência.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Durval Angelo,
quero manifestar minha inteira concordância, na condição de Líder, com as
afirmações que V. Exa. acaba de fazer desta tribuna.

Estamos vivendo momentos difíceis na vida nacional, onde a corrupção
tem sido verdadeira tragédia nas administrações, tem sido um atentado
contra o desenvolvimento do nosso Pais, tem comprometido arenda
nacional, tem sido fator de concentração de riqueza e de opressão à classe
trabalhadora, aos mais humildes e pobres.

De tudo o que V. Exa. disse, fica esse ponto, pelo qual temos que batalhar
com muita intensidade: mais importante que combater o mal já realizado é
evitar o acontecimento de novos males. E a ação mais contundente nesse
processo se faz através do principio constitucional da boa prática da
administração pública, que é realizá-la com transparência. O SIAF-Cidadão,
em todos os níveis, em todos os momentos, em todos os passos, é o
elemento essencial. Hoje, temos ciência e técnica capaz de garantir seu
trabalho pleno em todos os níveis.

Ao tratarmos dessa questão do Governo do Estado, do Executivo, é
importante salientar que a luta do PT tem sido para que o SIAF-Cidadão seja
aplicado na Assembléia Legislativa, no Judiciário e em todos os órgãos do
aparelho do Estado, porque só assim vamos fazer a prevenção e controlar as
estruturas do Estado, para que façam as aplicações dos recursos da melhor
maneira possível.

Então, como Líder da Bancada do PT, quero manifestar também o nosso
empenho, a nossa dedicação, o nosso compromisso de votar e defender, em
todos os momentos e em todos os lugares, a aplicação de um sistema de
informatização completo.

O que V. Exa. colocou é verdade. Nenhum de nós, mesmo aqueles que
fazem parte da Comissão de Fiscalização Financeira, que têm maior acesso
ao SIAFI, têm as informações completas. Não temos informações suficientes
para fazer uma avaliação, para ver se os recursos públicos estão sendo
aplicados corretamente. As informações são genéricas, superficiais,
insuficientes para qualquer análise completa do ponto de vista da aplicação
dos recursos: se estão sendo aplicados corretamente, se as licitações estão
compatíveis com a realidade, com a boa prática da administração, com a
realidade do mercado, com os custos reais de uma ação administrativa.
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Então, a nossa postura, o voto, a luta do PT será inteiramente para
garantirmos mecanismos de transparência no controle da máquina estatal.
Se isso existisse, hoje não estariam expostos os Senadores da República; se
isso existisse, não estaríamos diante de tantos, sucessivos e graves
escândalos que acontecem no nosso Estado e no nosso Pais.

Portanto, esse instrumento deve ser perseguido, garantido não só pela
Bancada do PT, mas pela Casa, que representa o interesse do povo.
Entendo que defender o SIAFI aqui é uma obrigação, é um dever
constitucional da Assembléia Legislativa.

O Deputado Hely Tarqüinio (em aparte) - Acompanhando o raciocínio de V.
Exa., gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento contra esse veto do
Governador ao projeto de lei do Deputado Carlos Pimenta. Aqui não pesa, de
forma alguma, a posição partidária, fazendo minhas as palavras do Deputado
Adelmo Carneiro Leão. O Poder Legislativo tem a função precipua, neste
momento, de fiscalizar, muito mais do que legislar. E aí vem a legislação
pedindo, ao mesmo tempo, fiscalização. Então, estamos conjugando o
binômio neste parlamento. Assusta-me muito um Governo que prega
moralidade, ética, opor veto a projeto dessa natureza. Isso nos assusta,
fazendo, mais uma vez, a força do presidencialismo preponderar sobre o
direito do povo. Nós, como representantes do povo, temos, neste momento, a
função de fiscalizar. As iniciativas de todos os parlamentos, mesmo a partir
da Constituinte, têm sido no sentido de criar os instrumentos de fiscalização.
Mas a práxis não tem acontecido. Aqui lutamos muito. As vezes pedimos aos
colegas para derrubar um veto, quando o projeto é importante para o povo;
ás vezes pedimos que aprovem um projeto, uma PEC, etc. Depois, o
Governador tem de regulamentar. Vamos fazer uma reflexão e observar qual
o percentual de projetos que são regulamentados, que há um decreto
colocando na prática a nossa vontade, que é a vontade do povo, pois aqui
somos mediadores. Vejam que hoje temos um elenco integrado para a
fiscalização, correlacionado primeiramente com a LDO, depois com o
orçamento, com o PMDI, com o PPAG. Tudo isso tem de ser colocado na
prática. A práxis tem de acontecer. Temos uma cultura histórica .de que o
orçamento é nebuloso, é clássico.

Conversando com os consultores da Casa, indagamos se havíamos
conseguido avançar no orçamento. Houve algum avanço, apesar de débil e
enfraquecido, como os nossos encontros com os Secretários no ano
passado, em que sugerimos - a exemplo do Deputado AdelmoCameiro Leão
na área da saúde - visibilidade no orçamento, que é nebuloso como um
tempo fechado para os pilotos. Acho que ainda continua fechado. Temos de
evoluir, tomar o orçamento mais claro. Nessa condição, poderá ser cobrado.
0 mesmo se aplica á LDO. Não falo mais em Plano Plurianual e em Plano
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Mineiro de Desenvolvimento Sustentável, pois queremos esses dois itens
funcionando, as ações de Governo sendo fiscalizadas por este parlamento,
que levantará a situação das atividades nas Secretarias e as assinaturas de
convênios por meio do SIAFI-Cidadão. Temos essa prática, mas a própria
Assembléia, às vezes, tem dificuldades para acessar esse serviço.

Parabenizo V. Exa, reafirmando a responsabilidade e o compromisso de
cada Deputado em transformar este parlamento numa Casa transparente, por
meio desse instrumento, desse projeto de lei. Tenho a certeza de que o
PSDB votará contra o veto. Muito obrigado.

O Deputado Durval Ângelo - Agradeço as palavras do Deputado Hely
Tarqüinio. Aquele que veta um projeto como esse do Deputado Carlos
Pimenta não quer transparência. Não adianta criar auditoria setorizada em
cada Secretaria. Não adianta convocar o Auditor-Geral do Estado para
investigar depois que a tramela da porta foi arrebentada. É necessário
prevenir. Infelizmente, o veto é um sinal claro da falta de transparência.

Sr. Presidente, atenta Mesa diretora, interessado relator, expressivo
Plenário, se não quisermos, daqui a alguns anos, talvez, sem golpe militar,
assistir em alguma TV ou ler em alguma manchete de jornal que um Poder
Legislativo foi fechado e ninguém sentiu sua falta, temos de nos aprimorar
naquilo que deve ser a grande tendência nos Legislativos contemporâneos,
que é a ação fiscalizadora. Não fiscalização após a realização das ações de
Governo, mas a cada momento. Temos de ter uma Secretaria ou uma
Comissão de Fiscalização Financeira que acompanhe passo a passo os
gastos. Temos de ter uma Comissão de Direitos Humanos que acompanhe,
dia a dia, mês a mês, a execução das políticas públicas. Precisamos de uma
Comissão de Saúde que acompanhe cada ato da Secretaria da Saúde.

Somente assim, aprimorando a ação fiscalizadora do Poder Legislativo,
demonstraremos, na prática, que este Poder é instrumento imprescindível
para a construção da democracia e para o bom uso dos recursos públicos.
Por isso, a derrubada do veto é a sinalização, o farol para o modelo de
Legislativo que desejamos. Com certeza, o projeto já começa com cerca de
30 votos, porque projeto semelhante foi derrubado no Governo Azeredo.

A Bancada do PMDB, que era Oposição em 1988, hoje tem 15 Deputados.
Votará pela derrubada do veto. A Bancada do PT tem 5 Deputados. Teremos,
então, 20 votos. A Bancada do PSB, que não existia na época, hoje tem 5
Deputados. Aí já serão 25 votos. E naquela época, Deputado Antônio Júlio,
V. Exa. era o Líder do nosso bloco de oposição ao Governo Estadual. Já
teremos 30 votos. Temos a manifestação do PSDB e do PFL pela derrubada
do veto. Com toda certeza, esse veto, por questão de coerência, será
derrubado com aproximadamente 50 votos, para que haja transparência e
fiscalização das ações dos poderes públicos no Estado. Obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência, verificando a chegada de Deputados no Plenário,
solicita ao Sr. Secretário que proceda a chamada dos Deputados para a
verificação de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados. Há quórum

para a votação.
Votação, em turno único, do Veto Total á Proposição de Lei n° 14.605, que

dispõe sobre o Programa Permanente de Renda Mínima para a família que
se responsabilizar pela guarda de criança ou adolescente abandonado. Para
encaminhar, com a palavra, a Deputada Maria Olivia.

A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente! Sras. e Srs. Deputados, falarei
sobre o projeto de lei apresentado por esta Deputada que dispõe sobre um
programa de renda mínima para a família que se responsabilizar pela guarda
de crianças e adolescentes abandonados. Esclareço que minha proposta
vem ao encontro dos fatos sociais ocorridas em Minas e no Brasil e que
projeto desse tipo já se transformou em lei no Estado do Rio de Janeiro.

O Sr. Governador do Estado vetou o projeto baseado nos seguintes itens: 1
- ter a proposta vicio de iniciativa; 2 - inexistir previsão orçamentária para a
implantação do programa; 3 - ser um programa social isolado. Isso é um
absurdo. A bolsa-escola foi tão badalada, e, agora, as famílias que querem
retirar as crianças das ruas e adotá-las não recebem qualquer apoio do
Estado. Esta Casa não pode votar contra esse projeto, que foi aprovado aqui
depois de passar pelas comissões. Por que não foi rejeitado antes?

Ora, admitindo-se a existência de vicio de iniciativa, anunciado nas razões
do veto, pretendesse o Sr. Governador tornar verdade a pregação social que
a voz alevantada de Minas alardeia, poderia fundamentar-se no disposto no
art. 70 da Constituição do Estado, que considera sanado o vicio pela sanção
dada à proposta. Bastava, pois, sancionar esse projeto.

Verdade é que é muito fácil dizer-se um Governo voltado para o social, mas
difícil é pôr em prática a palavra alardeada.

Esta Casa tem aprovado projetos e projetos que propõem a criação de
programas, os mais diversos e da mesma natureza que o presente, sendo
certo que o Sr. Governador os tem sancionado.

A falta de previsão orçamentária também não se justifica para barrar a
proposta, porque fica para o próximo exercício.

Sendo assim, Srs. Deputados, é responsabilidade de cada um o voto.
Lembro, entretanto, que estamos vendo os pivetes crescendo, sem o cuidado
da FEBEM e sem que as famílias possam adotá-los! parque o Governo não
oferece renda mínima. Depois, terá que gastar nas penitenciárias.
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A responsabilidade é de cada um, mas depois ninguém poderá

comentar, nos corredores da Casa, sobre os pivetes e menores abandonados
e sobre o que acontece nas penitenciárias do Estado. Cada um deve usar
seu poder de voto da melhor forma Obrigada.

O Sr. Presidente - A Presidência submeterá a matéria à votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 255 c/c art. 261, inciso X, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não'. A fim de proceder à
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A
Presidência solicita a atenção dos Deputados para os seguintes
procedimentos: primeiro, os Deputados deverão tomar os seus lugares. Ao
toque da campainha e dentro de um prazo máximo de 15 segundos, deverão
pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e, em seguida, registrar o voto
"sim" ou "não" ou "branco", observando no visor do próprio posto de votação
se o voto foi computado. A Presidência esclarece ainda que cada posto
registra somente um voto. A Presidência dará início ao processo e, para
tanto, solicita que os Deputados ocupem seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Não há quórum para

votação, a Presidência a toma sem efeito. A Presidência verifica a chegada
neste Plenário de outros Deputados, motivo por que vai renovar a votação do
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.605. Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AíIton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - João Batista
de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados, votaram "não' 14
Deputados, totalizando 43 votos. Está, portanto, mantido, em turno único, o
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.605. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.634,
que altera dispositivos das Leis n°s 12.730, de 30112197; 13.243, de 2316189;
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12.989, de 3017198 e 6.763, de 26112175, e dá outras providências. A
Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em
Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva opinou pela rejeição do veto. A
Presidência submeterá a matéria á votação pelo processo secreto, de
conformidade com o art. 255, c/c art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Em
votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Aden Santiago -
Bené Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Nely Tarqüinio - Ivair Nogueira - João Batista
de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram sim" 6 Deputados, votaram não" 38
Deputados, houve um voto em branco, totalizando 45 votos. Está, portanto,
mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.634.
Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.661, que
dispõe sobre a estruturação e a organização do sistema de referência
hospitalar. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado
relator em Plenário, o Deputado José Henrique opinou pela manutenção do
veto. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Hely Tarquinio.

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o relator em
Plenário, Deputado José Henrique, se dignou a rever uma discussão sobre a
derrubada do veto a esse projeto, que institui a reorganização e estruturação
dos hospitais nas cidades-pólo ou nas cidades principais, para atender ao
sistema de referência e contra-referência. Quanto à derrubada do veto, o
Governador alega vício de iniciativa e inconstitucionalidade.

Pergunto aos Srs. Deputados e ao Sr. Presidente: A vida é constitucional?
Buscamos, com essa proposta, adequar e estruturar os hospitais para
atender demanda dos pacientes e de suas famílias angustiadas, que os
trazem para Belo Horizonte para colocar ponte de safena, tratar de tumor
cerebral, fazer intervenções mais complexas, secundárias e terciárias, enfim,
para que o povo possa ser atendido, principalmente os mais carentes. Eles
chegam a Belo Horizonte, são atendidos, voltam para casa e ficam
esperando a assistente social chamar para a operação. Sabe em que dia eles
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serão atendidos? Nunca. Sabe em que dia eles serão lembrados? Na
missa de sétimo dia.

Pergunto aos senhores: Do ponto de vista da constitucionalidade, a própria
lei federal diz que todo cidadão brasileiro tem direito à vida. A vida é
constitucional. Não existe vicio de iniciativa. O mérito da vida está acima da
Constituição. É isso que estou pedindo nesta tarde.

Gostaria que cada parlamentar me ouvisse com atenção. A vida das
famílias do povo mineiro está em jogo. Se o veto for mantido, o povo terá pior
atendimento. O direito à vida estaria sendo negado pelos Srs. Deputados,
mediadores do povo nesta Casa.

Queria contar com o apoio de cada companheiro, pois sabemos que o
Governo não aceita a derrubada do veto. O Governador não aceita a vida dos
mineiros. Quer impor sua vontade neste Plenário, quer que fiquemos de
joelhos diante da vida. Pergunto mais uma vez: A vida é constitucional? Sim,
não só no governo dos homens, mas no governo de Deus.

Peço àqueles que acreditam em Deus e àqueles que querem preservar a
vida que me apóiem nesse projeto. Não vamos ver nesse painel uma derrota
imposta pelo Governador. Precisamos valorizar este parlamento na hora em
que o povo clama por saúde. O binômio saúde e educação traduz as coisas
mais importantes da vida.

Mesmo os constitucionalistas, diante de uma verdade dessas, dizem que a
lei tem de ser compreendida, e não só voltada para sua letra fria, dizendo que
isso é vício de iniciativa, é inconstitucional, que programa de saúde tem de
ser estabelecido pelo Governador.

Temos definidos, no orçamento, 8,25% para serem gastos em saúde em
Minas Gerais, fora os recursos da Lei Kandir. Os recursos existem. Gostaria
de apelar para a consciência de cada companheiro, para que me permitam
insistir nesse item da saúde, fazer com que possamos atender nossos
representados, cuja maioria é carente, excluída. Temos uma grande
população que está à beira da miséria, e pelo menos direito à vida eles têm.

Encaminho a votação pedindo que cada companheiro nosso possa atender
a esse apelo, que, tenho certeza, é de todos nós. Nas diferentes regiões de
Minas Gerais, o povo sempre clama por saúde, pela vida. Chega de miséria,
de carência. Não vamos manter o veto, em que pese a contrariar o Governo,
não só seu Líder, como também as outras Lideranças desta Casa. O direito à
vida está acima de qualquer interesse.

Gostaria de apelar, mais uma vez, aos nobres pares, encaminhando a
votação pela derrubada do veto. Vamos observar bem o resultado. Após,
queremos declarar nosso voto, nossa alegria em dizer que todos aqui
atenderam e estão certos de que os mineiros têm direito à vida. Mais uma
vez, conto com o apoio de todos os companheiros. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo

processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do
Regimento Interno. Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da

Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Cabo Morais - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Ivair Nogueira - Iva José - João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Pedro Pinduca - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados; votaram "não" 10
Deputados, totalizando 39 votos. Está, portanto, mantido, em turno único, o
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.661. Oficie-se ao Sr. Governador do
Estado.

Declaração de Voto
O Deputado Hely Tarquínio - Lamentavelmente, Sr. Presidente, nem

sempre conseguimos o que queremos. Mas fica aqui, mais uma vez, a nossa
decepção com relação a esse número de votos atendendo à vontade
suprema do Sr. Governador. A vida ficou em segundo plano. No entanto, não
há nada como um dia após o outro. Muito obrigado.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento

Interno, prorroga a reunião até às 19h59min.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2 minutos
para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria
constante em pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Tendo em vista a

importãnica da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputadoos para a verificação de
quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados. Portanto, não

há quorum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

0 Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a
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reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 9, 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 seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.28812000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe
objetiva instituir o Dia das Associações de Moradores de Bairros e Conselhos
Comunitários, a ser comemorado anualmente no dia 25 de setembro.

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 aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O exame da competência legislativa do Estado federado para instituir data

comemorativa nos remete, de pronto, ao ali. 22 da Constituição da
República, por enunciar as matérias de iniciativa exclusiva da União.

Observada aí a inexistência de qualquer referência à matéria de que trata a
proposição sob exame, e levando-se em conta que a mesma Carta, em seu
ali. 25, § 1 0 , estabelece que são reservadas aos Estados as competências
que não lhes sejam vedadas pela Constituição da República, infere-se que a
eles é facultado legislarem sobre a instituição de data comemorativa em
decorrência de competência residual.

Entretanto, torna-se imperioso trazer à colação o inciso XVIII do art.5 0 da
Constituição da República, que transcreveremos a seguir:

"Art. 5°............................................................................................
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal no seu
funcionamento".

O que o referido dispositivo pretende dizer é que a liberdade de associação
é plena, desde que para fins lícitos, e que a lei apenas poderá estabelecer
requisitos objetivos para a criação das entidades associativas; há, pois, um
impedimento constitucional para a interferência do Estado em seu
funcionamento. Ao Estado só é permitido estabelecer critérios para sua
classificação em diversas categorias, o que, conseqüentemente, produzirá
efeitos jurídicos diversos.

"Data venha", a nosso ver, constitui uma interferência arbitrária no exercício
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do direito de livre associação o Estado estabelecer uma data para que
essas instituições possam comemorar a sua existência, interferência essa
que pode acarretar responsabilidade a ele, tanto penal, quanto civil ou de
natureza político-administrativa.

Pareceres do Superior Tribunal de Justiça corroboram essa tese, proferindo
entendimento de que há vedação de o Estado ingerir "em qualquer assunto
ligado à sua vida e à autonomia" (la Seção - MS n° 362/DF - rei.: Mm. Pedro
Acioli - Ementário STJ, 4144), referindo-se, obviamente, a tais associações.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.28812000.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio -

Márcio Kangussu - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.397/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Wanderley Ávila, tem por escopo
criar a Medalha Especial 500 Anos - Rio São Francisco.

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que não
vislumbrou óbice de natureza jurídica e constitucional à tramitação da
matéria, vem o projeto, agora, à Mesa da Assembléia a fim de receber
parecer para turno único, nos termos do art. 190, c/c o art 79, parágrafo
único, do Regimento Interno.

Fundamentação
A medalha que se pretende criar objetiva marcar, a uni só tempo, uma data

relevante para o Estado, qual seja a do descobrimento do rio São Francisco,
cuja nascente se encontra em terras mineiras, e homenagear pessoas que se
têm empenhado na proteção e defesa da bacia hidrográfica formada pelo
grande rio e seus afluentes.

O São Francisco nasce puro e cristalino em pleno Parque Nacional da
Serra da Canastra, em solo mineiro, e tem mostrado ser a própria alma das
populações ribeirinhas, quer servindo à navegação, quer sendo importante
fonte de subsistência, ou mesmo gerando energia elétrica. Ao longo de suas
margens, floresceu uma diversidade cultural, cujo expoente máximo é o
poder de encantamento das antigas 'carrancas", figuras esculpidas em
madeira e pintadas em cores berrantes, colocadas nas proas das antigas
embarcações.

A importância do conhecido Rio da Integração Nacional leva o autor da
matéria a querer homenagear as pessoas físicas ou jurídicas que se tenham
destacado na luta pela preservação da referida bacia e buscado um perfeito
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equilíbrio na convivência do homem com aquele ecossistema.

Estamos convictos da conveniência e oportunidade da matéria porque data
de tal envergadura - 500 anos do descobrimento da nascente do rio São
Francisco - não pode passar sem ser reverenciada em nosso Estado.

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

1.39712001 em turno único, como originalmente formulado.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de maio de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - lvo José, relator - Alberto Pinto Coelho - Olinto

Godinho - Mauri Torres - Wanderley Avila - Alvaro Antônio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°1.468/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o projeto de lei em tela tem por
escopo declarar de utilidade pública a Creche Sonho Realizado, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Após haver sido a matéria publicada em 51412001, foi encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
seguindo os ditames do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 2717198, que dispõe sobre a

matéria em exame, para que uma entidade seja declarada de utilidade
pública, deve ser pessoa jurídica, ter em sua direção pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em funcionamento há
mais de dois anos, além de servir desinteressadamente à coletividade.

Analisando a documentação juntada ao processo, constatamos que a
Creche preenche os requisitos constantes na referida lei, tomando-se, pois,
habilitada a receber o título declaratório proposto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°1.468/2001 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sávio Souza Cruz -

Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.47512001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.47512001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, tem
por escopo declarar de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento da
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Criança, com sede no Município de Varginha.

Publicada em 51412001, foi a proposição encaminhada a este órgão
colegiado para exame preliminar de seus aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, conforme preceitua o art. 102, III, "a", do Diploma Regimental.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto de lei sob comento está disciplinada

pela Lei n° 12.972, de 2717198: as entidades pleiteantes do título declaratório
de utilidade pública devem apresentar prova de personalidade jurídica, estar
em funcionamento há mais de dois anos e ter em sua diretoria pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos.

Por atender aos requisitos dispostos em nosso ordenamento jurídico, não
há óbice legal nem constitucional à tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.47512001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meto -

Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.47612001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Vila Vicentina Furtado de Menezes,
com sede no Município de Campo Belo.
• A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", de 61412001, e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 2717198, pode ser

declarada de utilidade pública estadual a sociedade civil que sirva
desinteressadamente à coletividade, desde que comprove possuir
personalidade jurídica e, mediante declaração de autoridade competente,
estar em funcionamento no Estado há mais de dois anos, sendo os membros
de sua diretoria pessoas idôneas, não remunerados pelo exercício de suas
funções.

A vista da documentação que compõe o processo, constata-se o inteiro
atendimento a tais requisitos, o que nos leva a dar acolhimento à proposta
sob comento.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.476/2001 na forma original.
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Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista -

Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.48312001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a . Creche Comunitária União Protetora dos
Carentes, com sede em Belo Horizonte.

Publicada em 71412001, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Examinada a documentação anexada ao referido projeto, concluímos que

ela se encontra em conformidade com o disposto na Lei n° 12.972, de
2717198, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades,
estabelecendo os requisitas necessários à sua efetivação.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação da proposta analisada.
Conclusão

Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 1.43812001 na forma original

Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sávio Souza Cruz -

Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.484/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, o Projeto de Lei n°
1.48412001 visa a declarar de utilidade pública a Creche-Escola Irmãos do
Caminho, com sede no Município de Barbacena.

Publicado no dia 71412001, vem o projeto a esta Comissão para ser
examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art.
102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública de entidades, exigidos pela
Lei n° 12.972, de 2717198.

Uma vez que as condições foram inteiramente preenchidas, conforme se
pode constatar da análise dos autos do processo, não encontramos óbice à
tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e



426
legalidade do Projeto de Lei n° 1.48412001 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio Souza Cruz

- Dilzon Meio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.48612001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Adelino de Carvalho, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo instituir o Dia Estadual de Limpeza das Nascentes, Rios,
Córregos e Lagos, a ser comemorado anualmente, em 5 de junho.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" e, em seguida, encaminhado a
esta Comissão, a fim de receber parecer quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A averiguação da competência legislativa para instituir data comemorativa

impõe, de inicio, que nos reportemos ao § 1 0 do art. 25 da Carta Magna,
segundo o qual são reservadas aos Estados as competências que não lhes
sejam vedadas pela Constituição Federal.

A seguir, deve-se levar em conta que o art. 22 do mesmo diploma, ao
enunciar as matérias sobre as quais compete privativamente à União legislar,
não faz referência alguma àquela de que ora trata o projeto de lei, donde se
conclui que aos Estados Federados está reservada a competência legislativa
para estabelecer data comemorativa.

Em que pese a essa constatação, cumpre-nos esclarecer que já existe
norma estadual que contempla o objetivo almejado pela proposição sob
comento. Trata-se da Lei n° 10.821, de 2217192, alterada pela Lei n° 13.412,
de 22112199, que institui no Estado a Semana dos Rios e das Águas, a ser
comemorada anualmente, no período compreendido entre o primeiro e o
segundo sábado do mês de agosto, quando são promovidas atividades
alusivas ao tema nas escolas estaduais e nas particulares inspecionadas
pelo Estado.

Dessa forma, conclui-se que a aprovação do projeto em apreciação
constituiria um fato inócuo, visto que nada acrescentaria ao ordenamento
jurídico mineiro.

Por fim, convém ressaltar que este relator empenha-se pessoalmente na
defesa do meia ambiente - especialmente no que diz respeito à proteção dos
mananciais de água e dos cornos hídricos em geral, em todas as questões
que lhe são inerentes -, haja vista que é membro da Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce - CIPE - Rio Doce. No entanto, nesta fase de
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apreciação do projeto de lei, qúando se levam em conta, exclusivamente,
seus aspectos jurídicos, não se pode deixar de apontar a existência de vício
que impede o acato da proposição.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n°1486/2001.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza

Cruz - Dilzon Meio - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.48912001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Ivair Nogueira, por meio do Projeto de Lei n° 1.48912001,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Alto Bela Vista, com sede no Município de São Gotardo.

Publicada em 12/4/2001, vem a matéria a esta Comissão para o exame dos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, conforme dispõe o art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados

da Lei n° 12.972, de 27/7198, que regulamenta os atos declaratórios de
utilidade pública de entidades: devem ter personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos e ter como Diretores pessoas idôneas e
sem remuneração pelo exercício dos cargos.

Compulsando a documentação que instrui os autos do processo,
verificamos que a Associação dos Moradores do Bairro Alto Bela Vista
atende aos requisitos constantes na norma disciplinadora da matéria, o que
nos leva a considerar não haver óbice à tramitação do processo nesta Casa.
A emenda apresentada tem por único objetivo fazer constar, no art. 1 0 da
proposição, o nome correto da entidade.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.48912001 com a Emenda n° 1, apresentada
a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores

do Bairro Alto Bela Vista - AMABEVI -, con sede no Município de São
Gota rdo.".

Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Gemido Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sávio Souza Cruz -
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Ermano Batista.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.49312001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elbe Brandão, o Projeto de Lei n o 1.49312001 tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Santo Antônio de Grão-
Mogol, com sede nesse município.

Após haver sido publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
à qual compete proceder ao exame preliminar da matéria, conforme dispõe o
art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei n°

1.49312001 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei ri 0 12.972, de 2717198,
especialmente em seu art. 1.

Examinados todos os documentos anexos ac rirocesso, constatamos que a
referida entidade, além de observar os ditames legais alusivos à obtenção do
título pleiteado, trabalha no intuito de assegurar o atendimento à saúde da
comunidade do município que lhe empresta o nome.

Desta forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei n° 1.49312001, na forma proposta.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sávio Souza Cruz -

Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

34/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei

Complementar n° 3412001 altera a Lei Complementar n° 50, de 1311198, que
altera o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 241212001 o projeto foi distribuído às
comissões competentes, para receber parecer, nos termos do art.192, c/c O
art. 102 do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, fundamentado nos seguintes
termos.

Fundamentação
Ao propor a alteração da Lei Complementar n° 50, de 1998, a qual altera a

Lei n° 5.301, de 1969, que contém o Estatuto do Pessoal da PMMG, Gerais,
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a proposição tem por escopo excluir do disposto no art. 21 da citada lei
complementar as pessoas que, na data de sua publicação, estiverem
inscritas em concurso público ou participando de qualquer uma de suas fases
ou de curso preparatório para ingresso na Policia Militar.

Nos termos do art. 50 do Estatuto, modificado pela Lei Complementar n° 50,
o ingresso no quadro de Praças da Polícia Militar será feito de acordo com as
exigências estabelecidas nas alíneas "a" e "b" do inciso III do referido
dispositivo, destacando-se o requisito de escolaridade a que se refere o item
6 alínea "a".

Com o advento da Lei Complementar n° 50, a exigência de escolaridade
passou de 1 1 grau completo para 2 0 grau completa

Todavia, quando da alteração da legislação, não foram consideradas as
pessoas já inscritas nem aquelas aprovadas em concurso para ingresso no
Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar.

Baseia-se o autor da proposição em acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado, sobre mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados
no referido concurso, uma vez que preenchiam os requisitos estabelecidos
pela legislação em vigor à época da inscrição.

De acordo com o entendimento dessa Corte, 'a Administração é livre para
estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, podendo,
ainda, alterar, a todo tempo, as condições e os requisitos de admissão dos
concorrentes, para melhor atendimento do interesse público, desde, é claro,
que o faça com igualdade para todos os concorrentes. Assim, até a
realização do concurso para ingresso no Curso de Formação de Soldados
poderia a administração alterar as regras do edital, não sendo assegurado
aos inscritos o direito à realização do concurso nas condições inicialmente
estabelecidas pela administração.

Entretanto, essa não é a hipótese dos autos, em que as regras do concurso
público foram alteradas após terem sido os impetrantes aprovados no
referido concurso público. ( ... ) Dessa forma, os aprovados já possuem em
seu patrimônio o direito liquido e certo de participar do Curso de Formação
de Soldados, caso este venha a ser realizado. ( ... )

Assim, é indiscutível o direito de os impetrantes se inscreverem no Curso
de Formação de Soldados, já que à época do edital preenchiam os requisitos
do concurso no qual lograram êxito".

Ainda segundo esse entendimento, com relação à nomeação dos
aprovados no referido curso existe uma expectativa de direito, dependente da
oportunidade e conveniência aferíveis pela administração (Apelação Cível n°
141.90315.00).

Vê-se, pois, que a proposição em exame objetiva corrigir uma situação
injusta decorrente de lei, contrária aos princípios constitucionais norteadores
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da administração pública, notadamente o principio da moralidade
administrativa.

Segundo ensinamentos do administrativista Hely Lopes Meirelles, a
moralidade administrativa está na distinção entre o legal e o ilegal, o justo e o
injusto, o conveniente o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o honesto
e o desonesto. Ressalta esse autor, em sua obra "Direito Administrativo
Brasileiro", palavras do "notável jurista luso - Antônio José Brandão -, que a
atividade dos administradores, além de traduzir a vontade de obter o máximo
de eficiência administrativa, terá ainda de corresponder à vontade constante
de viver honestamente, de não prejudicar outrem e de dar a cada um o que
lhe pertence - princípios de Direito Natural já lapidarmente formulados pelos
jurisconsultos romanos" (23 1 edição, 2a tiragem, Malheiros Editores Ltda.,
1998, páginas 86 e 87).

Em razão do exposto, faz-se necessária a ressalva quanto à aplicabilidade
do disposto no art 20 da Lei Complementar n° 50, de 1998.

Finalmente, salientamos que, embora a matéria seja de iniciativa privativa
do Governador, a Constituição Estadual estabelece, nos termos do art. 70, §
20, que a sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no
processo legislativo.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei Complementar n° 3412001.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano Batista -

Dilzon Meio - Agostinho Silveira - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

35/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei complementar em

análise tem a finalidade de alterar os arts. 71 e 21 da Lei Complementar n°
26, de 1993, a qual estabelece normas relativas ao planejamento e à
execução de funções públicas de interesse comum, a cargo da Região
Metropolitana, sobre as atribuições, a organização e o funcionamento da
Área da Região Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 161312001, foi a proposição
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 192, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento pretende alterar os arts. 7 0 e 21 da Lei

Complementar n° 26, de 1993, dispositivos esses que estabelecem a
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composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar
Metropolitana

A alteração tem em vista incluir o Município de ltatiaiuçu, emancipado por
meio da Lei n° 2.764, de 30112162, integrante do Colar Metropolitano, na
composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O referido município
dista apenas 70 km da Capital, cresce vertiginosamente e tem potencial para
contribuir com o desenvolvimento de toda a região.

É importante salientar que, nos termos do § 3 0 do art. 25 da Constituição da
República, cabe ao Estado, por meio de lei complementar, instituir região
metropolitana, aglomeração urbana e microrregião, constituídas por
agrupamentos de municípios limítrofes, podendo ele, por extensão de
raciocínio, deliberar soberanamente sobre a matéria. Ademais, inexiste na
legislação infraconstitucional qualquer critério para a inclusão ou a
transposição de municípios na Região Metropolitana e no Colar
Metropolitano. Nesse sentido, a AMBEL não possui competência para decidir
sobre a sua própria expansão, assunto que só pode ser tratado por meio de
lei complementar. Ademais, pode o parlamentar, nos termos dos arts. 42 e 65
da Constituição mineira, deflagrar o processo legiferante, razão pela qual
inexiste qualquer óbice de natureza constitucional a impedir a tramitação da
matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 3512001.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Meio -

Ermano Batista - Agostinho Silveira - Sebastião Costa - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.36812001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo isentar do pagamento do imposto sobre propriedade de veículos
automotores os proprietários que tiverem seus veículos roubados ou furtados.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 231212001, a proposição foi
distribuída preliminarmente a esta Comissão para exame dos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a isentar o proprietário do pagamento do

IPVA, quando seu veiculo for roubado ou furtado.
O autor afirma em sua justificação que é completamente injusto o Estado

cobrar o IPVA e as multas de proprietários de veículos roubados ou furtados,
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uma vez que eles não mais possuem o veículo. Ressalta ainda que o
Estado não deveria sequer expedira cobrança do IPVA desses veículos, por
não ter exercido uma de suas principais responsabilidades, que é oferecer
segurança aos cidadãos. Entretanto, analisando a proposição, verificamos
que a pretensão do autor já se acha contemplada na legislação que dispõe
sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, ou
seja a Lei n° 12.735, de 30112197, especificamente o seu art. 3 1, X, a seguir
transcrito:

"Art. 30 - E isenta do IPVA a propriedade de:

VIII - veículo roubado, furtado ou extorquido, no período entre a data da
ocorrência do fato e a data de sua devolução ao proprietário;".

Para regulamentar o diploma legal acima mencionado, editou-se o Decreto
n° 39.387, de 1411198, que prevê em seu art. 5°, VIII, a mesma hipótese,
sendo necessário, para o reconhecimento da isenção, requerimento à
administração fazendária da circunscrição do interessado, acompanhado de
certidão expedida pela autoridade policial competente.

Desse modo, entendemos que a pretensão do autor está atendida nos
dispositivos citados, não trazendo o projeto nenhuma inovação no mundo
jurídico.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.36812001.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sávio Souza Cruz

- Errnano Batista - Dilzon Meio - Márcio Kangussu - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.387/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Pedro Pinduca, o Projeto de Lei n° 1.38712001
autoriza o Executivo a instituir o Programa de Escola de Tempo Integral nas
escolas da rede pública do Estado.

Publicado em 241212001, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe a esta Comissão, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a" do Regimento Interno, emitir parecer quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo

a instituir um programa que garanta tempo integral nas escolas para os
alunos da rede pública estadual de ensino. Dispõe, ainda, que a execução do
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programa ficará a cargo do Poder Executivo, que elaborará os estudos e
estabelecerá o cronograma necessário á sua implementação.

Primeiramente, cumpre-nos informar que a Constituição do Estado, em seu
art. 198, inciso 1, prevê que o poder público garantirá ensino fundamental,
obrigatório e gratuito, mesmo para os que não tiverem tido acesso a ele na
idade própria, em período de oito horas diárias para o curso diurno. O art. 78
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que a
implantação da jornada de ensino de oito horas, prevista no art. 198, 1, dar-
se-á de forma gradativa, conforme dispuser a lei.

Ressalte-se que a Constituição Federal, ao traçar as competências de cada
ente federado, prevê, em seu art. 24, a competência concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal para legislarem sobre educação e ensino.
Sendo assim, por se tratar de legislação concorrente, compete à União
estabelecer normas gerais sobre a matéria. A União, no uso de sua
competência constitucional, editou a Lei no 9.394, de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional e prevê, em seu art. 34, que a
jornada escolar no ensino fundamental incluirá, pelo menos, quatro horas de
trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período
de permanência na escola, ressalvados os casos de ensino noturno. Dispõe
ainda que o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo
integral, a critério dos sistemas de ensino.

Dessa forma, note-se que a jornada escolar em tempo integral já é um
imperativo constitucional, entretanto, apenas para as escolas de ensino
fundamental. Assim, apresentamos a Emenda n° 1, que visa a limitar a
implantação do Programa Escola em Tempo Integral às escolas de ensino
fundamental, e não a todas as escolas públicas como prevê o projeto. Essa
emenda visa também a retirar o caráter meramente autorizativo da lei, uma
vez que o Poder Executivo já está, por força de suas competências
constitucionais, autorizado a criar programas sem necessidade de
autorização legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.38712001 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N°1
Dê-se ao" caput" do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - O Estado instituirá o Programa de Escola em Tempo Integral nas

escolas da rede pública destinadas ao ensino fundamental.".
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Sávio Souza

Cruz - Márcio Kangussu - Ermano Batista - Dilzon Meio.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.42812001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe institui
campanha permanente em defesa dos direitos da mulher e contra as
violências e discriminações de que são vítimas.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 161312001, 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 oart. 102, til, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame institui campanha permanente em defesa dos

direitos da mulher e contra as violências e discriminações de que são vitimas;
contudo, a análise da matéria conduz á constatação de que suas disposições
se encontram vazadas em termos bastante vagos, quando não ilógicos, o
que inviabiliza a sua efetiva transformação em um provimento legislativo.

Com efeito, toda norma jurídica há que se consubstanciar em um modelo
abstrato suscetível de aplicação no plano prático. Não faz sentido conceber-
se uma disposição normativa incapaz de produzir efeitos concretos numa
dada situação de aplicação. E é exatamente o que ocorre na proposição ora
examinada, em virtude do caráter vago de suas disposições, conforme
buscaremos demonstrar.

Nos termos do art. 1 0, "fica instituída a Campanha Permanente em Defesa
dos Direitos da Mulher, a ser promovida junto à população do Estado de
Minas Gerais, com o objetivo de combater as violências e as discriminações
de que são vítimas". O § 1 1 desse dispositivo determina que a "elaboração e
o conteúdo da Campanha estarão sob a coordenação do Conselho Estadual
da Mulher, ficando assegurada a participação de entidades e movimentos
das mulheres do Estado, bem como da Delegacia de Defesa da Mullher".
Assim, o "caput" do artigo "institui" uma campanha cujo conteúdo e
elaboração ainda estão por ser definidos posteriormente.

A seu turno, o § 20 do referido dispositivo estabelece que a campanha "será
deflagrada anualmente e terá início, sempre, no dia 8 de março, consagrado
como Dia Internacional da Mulher". Tal preceito encerra uma contradição
lógica, pois, se se trata de campanha permanente, como falar em deflagrá-la
anualmente numa mesma data?

Já o art. 20 tem a seguinte redação: "A campanha permanente em defesa
dos direitos da mulher terá como finalidade promover urna ampla educação
da sociedade sobre os direitos da mulher, inibindo os seus violadores na
família, no trabalho e na sociedade". Do texto transcrito não há como extrair
uma norma jurídica suscetível de aplicação. Nele não há nenhum comando



435
normativo, senão mera exposição da finalidade do projeto, o que caberia,
sim, em uma justificação da proposição, mas não em seu texto normativo.

Na verdade, o grande problema do projeto é que ele busca trazer para o
âmbito legal matéria que, por sua natureza, é de caráter eminentemente
administrativo, pois está situada no campo de atuação institucional do
Executivo- De fato, a instituição de campanhas oficiais, com qualquer
conteúdo, deve dar-se de acordo com as demandas sociais concretas, as
quais variam segundo as contingências e as prioridades governamentais.
Nem poderia ser de outro modo, pois subordinar a deflagração de uma
campanha a um provimento legislativo, com todas as delongas próprias de
um processo de elaboração legislativa, tornaria inviável e extemporânea a
campanha a ser posteriormente empreendida.

Assim, não nos parece razoável vincular a instituição de uma campanha
oficial a um provimento legislativo. Ademais, no caso em exame, as
disposições constantes no projeto acham-se de tal modo vagas e
indeterminadas, que chegam a comprometer a própria aplicabilidade da
medida legislativa que se pretende instituir, o que lhe retira qualquer
possibilidade de repercussão na ordem jurídico-normativa..

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.42812001.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Meio -

Sebastião Costa - Márcio Kangussu - Sávio Souza Cruz - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.43412001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em epígrafe tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a classificar o grupo sangüíneo e o fator
Rh, junto com o "exame do pezinho".

Publicado em 161312001, o projeto foi preliminarmente distribuído a esta
Comissão para ser submetido a exame quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, li I, "a',
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece, em seu art. l, que o Estado oferecerá vacinação

contra hepatite B às crianças, aos adolescentes e às pessoas pertencentes a
grupos de risco. Determina, também, que realize campanhas periódicas para
esclarecimentos sobre a doença, seu modo de transmissão e a importância
da vacinação.

Conforme esclarece o autor da proposição, esse exame tem por finalidade
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proporcionar maior eficiência e agilidade aos atendimentos de
emergência, quando for necessária transfusão de sangue.

Trata-se de medida que tem por escopo a proteção da saúde da
população. É preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever
do Estado (arts. 196 e 197 da Carta Magna), cabendo ao poder público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.

Já o art. 24, XII, da mesma Carta estatui que a proteção e a defesa da
saúde se inserem no âmbito da competência legislativa concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal.

Outrossim, a Constituição mineira, conforme se infere do seu art. 61, XVIII,
preceitua que compete a esta Casa dispor sobre matéria de legislação
concorrente, de que trata o art. 24 da Constituição da República.

No que se refere à deflagração do processo por membro deste Poder, não
há nenhum obstáculo, uma vez que o projeto não dispõe sobre nenhuma das
matérias de iniciativa privativa previstas no art. 66 da Carta mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.43412001.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Márcio Kangussu - Agostinho Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.44912001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto em referência dispõe
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIPs), institui e disciplina o Termo de Parceria e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo » de 221312001, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos
termos do art. 188 do Regimento Interno.

Ao ensejo, cabe-nos analisar, em caráter preliminar, os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no art.
102, III, "a", do mencionado Regimento.

Fundamentação
Em linhas gerais, a qualificação somente poderá recair sobre pessoas de

direito privado sem fins lucrativos, constituídas há, pelo menos, dois anos,
nos termos da legislação civil, cujos objetivos sociais estiverem relacionados
à promoção da assistência social, da cultura, da saúde, da proteção ao meio
ambiente, da ética, da paz e dos direitos humanos, entre outas atividades
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especificadas no art. 30 do projeto.

Caberá à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN -, órgão da administração direta do Poder Executivo, decidir sobre o
requerimento de qualificação como OSCIP apresentado pela entidade
particular interessada. O indeferimento do pedido só poderá ocorrer na
hipótese de inobservância dos requisitas objetivos estabelecidos no projeto, o
que evidencia o caráter vinculado do ato decisório da administração pública.

A proposição prevê, ainda, a instituição do denominado Termo de Parceria,
a ser firmado entre o poder público e a entidade devidamente qualificada,
como mecanismo de cooperação entre as partes para a execução das
atividades de interesse público a que se refere o mencionado art. 3 0 do
projeto, observado o procedimento licitatório. Este ato jurídico bilateral deverá
conter as cláusulas necessárias relativas ao objeto, à estipulação das metas
e dos resultados a serem atingidos, á previsão de receitas e despesas a
serem realizadas e às obrigações da OSCIP, entre outras apontadas no § 20
do art. 10, sob pena de nulidade do Termo de Parceria.

O Estado brasileiro caracteriza-se essencialmente pela repartição de
competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os
municípios, todos dotados de autonomia política, administrativa e financeira,
nos termos da Constituição da República. Essas pessoas jurídicas públicas
de capacidade política desfrutam de competência legislativa própria, ou seja,
editam normas jurídicas gerais e abstratas para disciplinar a vida social e
para efetivar a organização e a estruturação dos órgãos e das entidades da
administração pública, entre outras atribuições, respeitados os limites
materiais constantes no ordenamento constitucional.

No que tange especificamente à competência normativa, as matérias que
só podem ser reguladas pela União constam no art. 22 da Lei Maior e
compreendem a legislação sobre direito civil, direito comercial,
desapropriação, serviço postal, trânsito e transporte, etc.

A competência legislativa municipal, por sua vez, está prevista no ad. 30 da
Constituição Federal, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre
assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual,
para melhor atender às suas peculiaridades.

A regra básica para a delimitação da competência do Estado membro está
consagrada no § 1 0 do art. 25 da referida Cada, que reserva aos Estados as
atribuições que não lhes sejam vedadas pelo ordenamento constitucional. Ê a
chamada competência residual, que faculta ao Estado tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

A matéria atinente às OSCIP5 não constitui assunto de competência
privativa da União ou do município e pode ser objeto de disciplina jurídica por
parte de qualquer das entidades componentes do sistema federativo
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brasileiro. Assim, a instituição de normas relativas à qualificação de
entidade particular como OSCIP deve ser tratada em cada nível de governo,
uma vez que o assunto envolve aspectos de discricionariedade política do
legislador federal, estadual e municipal.

Dessa forma, não há como negar a autonomia constitucional do Estado
membro para a edição de normas sobre esta matéria-

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, saliente-se
que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa reservada a
nenhum órgão ou autoridade, sendo perfeitamente lícita a apresentação do
projeto por membro da Assembléia Legislativa. Nesse caso, deve-se levar em
conta que a proposição estabelece parâmetros e requisitos básicos para a
qualificação de entidades particulares como Organizações da Sociedade Civil
de interesse Público, assegurando ao Poder Executivo, por meio da
SEPLAN, a competência para decidir sobre tal qualificação, já que o assunto
está relacionado com a atuação do Estado administrador. Este, no exercício
da função administrativa, que compreende a edição de atos administrativos
unilaterais, a celebração de contratos e a participação em consórcios ou
convênios, está inteiramente submisso ao império da lei, cuja finalidade
pública deve ser atingida pelas autoridades que desempenham atividade
dessa natureza-

Assim, o ato administrativo de qualificação de determinada entidade
particular como OSCIP e a celebração do chamado Termo de Parceria são
atos típicos do Poder Executivo, embora devam ser praticados em total
obediência ás normas legais.

Por fim, é oportuno assinalar que, no âmbito da União, já foi promulgada a
Lei Federal n° 9.790, de 1999, que regula a matéria em referência e está
sendo reproduzida neste projeto de lei, com algumas adaptações. Ela foi
regulamentada pelo Decreto n° 3.100, de 1999, e cabe ao Ministério da
Justiça decidir sobre essa qualificação e a celebração do Termo de Parceria.

No exercício de sua competência legal, o referido Ministério editou a
Portaria n° 361, publicada no "Diário Oficial da União" de 2917199, a qual
dispõe sobre o pedido de qualificação como Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.44912001.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - DiIzon Meio -

Sebastião Costa - Ermano Batista - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.45212001

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei n o 1.45212001
visa a conceder anistia a entidades filantrópicas que não prestaram contas no
prazo previsto.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 291312001, o projeto foi distribuído
ás Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

O projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188,
combinado com o art. 102, inciso III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa à concessão de anistia às entidades

filantrópicas que prestaram contas, fora do prazo previsto, dos recursos que
receberam em forma de subvenção social, por meio de convênio celebrado
até o ano de 1998. Propõe, ainda, estender o beneficio às entidades que, por
motivo justificado, a critério do ente com o qual tenham celebrado convênio,
não prestaram contas, desde que seja efetuado laudo técnico comprovando a
execução da obra objeto do convênio.

O autor justifica o projeto destacando que, comumente, as entidades sem
fins lucrativos que celebram convênio com o poder público para a viabilização
de um serviço de caráter assistencial são dirigidas por pessoas leigas, sem
conhecimento jurídico, que desejam, apenas, ser úteis à comunidade em que
vivem.

O repasse de recursos a entidades sem fins lucrativos para a realização de
ações assistenciais está entre as diretrizes da assistência social do Estado
de Minas Gerais, conforme estabelece a própria Carta mineira, cujo art. 194
dispõe o seguinte:

"Art. 194 - As ações estaduais, na área de assistência social, serão
implementadas com recursos do orçamento do Estado e de outras fontes,
observadas as seguintes diretrizes:

- desconcentração administrativa, segundo a política de regionalização,
com a participação de entidades beneficentes e de assistência social;"(grifos
nossos).

A matéria é regulamentada por meio da Lei n° 12.262, de 23/7196, que
dispõe sobre a política estadual de assistência social e cria o Conselho
Estadual de Assistência Social, e da Lei n° 12.925, de 3016198, que dispõe
sobre a concessão de benefícios de assistência social. Consoante tal
legislação, o Estado celebra diversos convênios com entidades filantrópicas
visando ao atendimento das necessidades do povo mineiro.

Todavia, qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que
gerencie recursos públicos tem o dever constitucional de prestar contas,
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como um corolário do principio republicano. A prestação de contas é a
garantia de que os recursos públicos foram empregados para atender à
finalidade pública, nos termos da lei. Neste sentido, o § 20 do art. 74 da
Constituição do Estado dispõe o seguinte:

"Art. 74- .............................................
§ 20 - Prestará contas a pessoa física ou jurídica que:

- utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar, ou administrar dinheiro, bem ou
valor públicos ou pelos quais responda o Estado ou entidade da
administração indireta;".

Assim, não há como eximir nenhuma entidade do dever de prestar contas
da regular aplicação dos recursos públicos que recebeu. Não existe, contudo,
nenhum sanção administrativa para o simples atraso na prestação de contas,
salvo a impossibilidade de se receberem novos recursos, conforme
estabelece a Lei Complementar n° 33, de 2817194, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas, nos termos do seu art. 61:

"Art. 61 - A liberação de recurso financeiro para a execução de contrato,
convênio, acordo, ajuste e instrumentos congêneres celebrados com o
Estado ou o município somente poderá ser efetivada se o executor da
obrigação tiver prestado contas da aplicação da quota recebida
anteriormente.

§ 1 0 - O município ou a entidade que esteja inadimplente na execução do
instrumento ou da prestação de contas não poderá firmar outro contrato,
convênio, ajuste ou instrumento congênere com o Estado enquanto não
regularizar o termo anterior firmado.

§ 20 - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior caso seja comprovado:
- que o atual administrador não é o responsável pelos atos inquinados de

irregularidade;
II - que foram tomadas as providências para sanar as irregularidades,

inclusive a propositura da ação judicial pertinente, se for o caso".
Verifica-se, pois, que o atraso na prestação de contas apenas suspende a

possibilidade de receber novos recursos, ainda assim, até se regularizar a
situação ou se ficar provado que o atual administrador não é responsável
pelo atraso.

No entanto, se a entidade privada não presta contas da aplicação dos
recursos públicos que recebeu, o Estado é obrigado a adotar as medidas
judiciais cabíveis, a fim de impor àquela e ao seu administrador o
cumprimento de tal obrigação constitucional, sob pena de restituir ao erário
público os recursos que lhe foram entregues. Por se tratar de um imperativo
constitucional, não pode o Estado renunciar ao dever de adotar tais medidas
judiciais.

Não existindo sanção administrativa em decorrência do mero atraso na
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prestação de contas e não podendo o Estado renunciar ao dever de
garantir ao erário o ressarcimento dos recursos cuja correta aplicação não foi
demonstrada, não há que se falar em anistia das entidades filantrópicas que
se enquadrem em tais situações.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n01.45212001.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Meio -

Márcio Kangussu - Ermano Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.45812001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, a proposição em epígrafe tem por
objetivo dispor sobre a notificação de infração de trânsito enviada ao infrator,
pelo DETRAN-MG, por remessa postal.

Publicado em 291312001, o projeto foi preliminarmente distribuído a esta
Comissão para ser submetido a exame de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece, em seu art. 1 0, que a notificação de infração de

trânsito enviada ao infrator pelo DETRAN-MG, por remessa postal, deverá
ser obrigatoriamente encaminhada ao destinatário mediante aviso de
recebimento, no qual deverá constar a identificação e o endereço do
remetente.

O art. 20 do projeto, por sua vez, estatui que a notificação só será válida e
eficazmente efetivada mediante a assinatura do destinatário no aviso de
recebimento devidamente datado, para os efeitos do § 4 0 do art. 282 do
Código de Trânsito Brasileiro.

A Lei n°9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, em seu
art. 22, 1 e VI, estatui, "in verbiC

"Art. 22 - Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

- cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito
das respectivas atribuições;

VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com
exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os
infratores e arrecadando as multas que aplicar".

De outro lado, o Código de Transito Brasileiro, em seu art. 282, "caput",
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estabelece que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer
meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Vê-se, assim, que a proposição pretende tão-somente regulamentar, no
âmbito do Estado, o disposto no art. 282 do referido Código, visando, até
mesmo, a prevenir eventuais controvérsias sobre a questão, haja vista a
existência de diversas ações judiciais em tramitação, questionando,
justamente, os métodos utilizados pelo DETRAN-MGpara notificar o infrator
das multas em seu nome, tais como o envio das multas pelo correio, em carta
simples, ou o auto de infração deixado pelo agente de trânsito no pára-brisa
do carro. Esses métodos, conforme vem noticiando a imprensa, não têm sido
considerados corretos pelo Tribunal de Justiça (Jornal Estado de Minas" de
514/2001).

Outrossim, o projeto não dispõe sobre matérias de iniciativa privativa
previstas no art. 66 da Carta mineira, não havendo, pois, obstáculo quanto à
deflagração do processo legislativo.

Assim sendo, entendemos que não existe óbice à tramitação do projeto.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 1.45812001.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio -

Márcio Kangussu - Agostinho Silveira - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.46212001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Pedro Pinduca, o projeto de lei em análise dispõe
sobre incentivos à geração de energia elétrica e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 311312001, foi o projeto distribuído
às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos
Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe prevê que o Estado incentivará a geração de

energia elétrica alternativa fotovoltaica, solar, térmica e eólica, com vistas a
proteger o meio ambiente, a aumentar a eficiência e a confiabilidade na
prestação do serviço, assim como a produção de energia, e a reduzir os
custos para o consumidor.

Para tanto, prevê que o Estado incentivará a tecnologia de produção,
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reduzirá a carga tributária nas operações internas do ICMS incidente
sobre a saída dos painéis fotovoltaicos e outros conversores de energia
alternativa, promoverá campanhas de esclarecimento sobre as vantagens da
energia elétrica alternativa e produzirá, por meio da CEMIO, energia
alternativa.

É preciso analisar a proposição á luz do art. 22, inciso IV, da Constituição
Federal, que confere à União competência privativa para legislar sobre
energia, assim como do art. 21, que lhe confere competência para explorar
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e
instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de
água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais
hidroeriergéticos.

Assim, a elaboração de normas que tratem sobre energia ou sobre os
serviços de energia a serem explorados no País está inserida na
competência legislativa da União, e a disposição, por outro ente da
Federação, sobre tais matérias é inconstitucional, por ferir os dispositivos
acima citados.

Dessa forma, note-se que o constituinte, ao estabelecer o sistema de
divisão de competências, baseado no principio de prevalência do interesse,
entendeu que a legislação sobre energia é de competência federal, embora o
Estado membro tenha competência para agir no sentido de incentivar e
patrocinar políticas de desenvolvimento energético. Registre-se, por
oportuno, que a competência do Estado para promover e incentivar a sua
política de desenvolvimento energético é uma competência material e está
vinculada à observância das diretrizes gerais da legislação federal pertinente,
de acordo com o disposto no art. 254 da Constituição do Estado.

Ressalte-se, ainda, que a CEMIG, embora seja uma entidade da
administração indireta do Estado, é uma concessionária do serviço público
federal de energia elétrica. Assim, estruturalmente está vinculada a normas
estaduais, mas funcionalmente deve obedecer aos preceitos federais no que
toca ao estabelecimento de normas sobre a exploração do serviço de
energia. Dessa forma, quando o projeto prevê que a CEMIG irá atuar na
produção ou co-geração de energia alternativa, está invadindo a seara de
competência reservada à União.

Observe-se, pois, que os dispositivos que prevêem que o Estado
incentivará a geração de energia alternativa por meio de redução de tributos
não estão invadindo a competência privativa da União, pois só ao Estado
cabe a isenção de impostos de sua competência. Todavia, tais dispositivos
devem obedecer aos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar n° 101,
de 201512000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tal lei, ao disciplinar a renúncia de receita pública, prevê, em seu art. 14,
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que 'a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e a, pelo menos, uma das seguintes condições:

- demonstração do proponente de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de
Diretrizes Orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no 'caput', por meio do aumenta de receita, proveniente da
elevação de aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação
de tributo ou contribuição".

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a renúncia de receita
compreende a concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
aliquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado. Verifica-se, pois, que o projeto em
análise não atende aos preceitos da citada lei no que toca à renúncia de
receita, motivo que atesta a sua ilegalidade diante da lei complementar que
trata de finanças públicas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, i nconstitucional idade e

ilegalidade do Projeto de Lei n°. 1.46212001.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Márcio

Kangussu - Dilzon Meio - Ermano Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.472/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em análise dispõe
sobre a criação do Relatório de Impacto de Segurança Pública - RISE.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 51412001, foi a proposição
distribuída a esta Comissão para ser apreciada sob os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em atenção ao disposto no art.
188, dc a alínea "a" do inciso III do art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei que é objeto deste parecer cria o Relatório de Impacto de

Segurança Pública - RISE -' destinado a garantir a segurança da comunidade
existente em área onde se pretenda instalar unidade prisional, unidade
policial, unidade ou centro de recuperação e de reabilitação de infratores ou
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de crianças e adolescentes em conflito com a lei. Em seu art. 30,

especifica o conteúdo mínimo obrigatório do RISE e, no art. 5°, atribui ao
Conselho Estadual de Criminologia e Política Criminal a competência para
avaliar o relatório e, em vista dele, decidir pela implantação ou não da
unidade ou centro. A proposição determina ainda que o RISE será acessível
ao público e o Conselho determinará prazo para que os interessados
encaminhem comentários sobre o relatório e o projeto de instalação de
qualquer das unidades previstas em seu art. 10.

O art. 50 do projeto, ao estabelecer mais uma função para o Conselho
Estadual de Criminologia e Política Criminal, invade atribuição típica do
Executivo, contrariando o principio da independência e harmonia que deve
prevalecer entre os Poderes; desatende, portanto, o mandamento do art. 20
da Constituição da República.

Ao dar ao dito colegiado competência para decidir pela implantação ou não
de unidade ou centro de que trata seu art. 1 0, a proposição em exame subtrai
parcela da discricionariedade do governante a quem cabe, em últimas
instância, decidir, com vistas ao bem público, a respeito da oportunidade ou
não da localização de determinada obra.

Cumpre observar ainda que, segundo o art. 8 0 da Lei n° 9.516, de 29111187,
o Conselho de Criminologia e Política Criminal é órgão subordinado à
Secretaria de Estado da Justiça. Não pode, portanto, impor a essa última
suas próprias decisões a respeito da conveniência ou não de localização de
estabelecimento prisional.

Por outro lado, o art. 2 0 da Lei n° 7.772, de 819180, que dispõe sobre a
proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente, fornece um conceito
amplo de poluição ambiental:

"Art.20 - Entende-se por poluição ou degradação ambiental qualquer
alteração das qualidades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente
que possam:

- prejudicar a saúde ou bem-estar da população;
II - criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;".
Nesse sentido, qualquer alteração decorrente da instalação de uma ou

mais unidades de que trata o projeto de lei em comento que ameace a
segurança, a saúde ou o bem-estar dos habitantes das regiões adjacentes
pode ser conceituada como degradação ambiental e é, como tal, passível de
ser detectada pelo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.

O art. 80 da mesma lei determina:
"Art. 80 - A instalação, construção, ampliação ou funcionamento de fonte de

poluição indicada no Regulamento desta lei ficam sujeitos a autorização da
Comissão de Política Ambiental - COPAM -, mediante licença de instalação e
de funcionamento, após exame do impacto ambiental e de acordo com o
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respectivo relatório conclusivo".

O art. 40 da Lei n° 12.585, de 1717197, atribui ao Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM - a competência para aprovar relatórios de
impacto ambiental. O Estado possui, portanto, mecanismos para evitar a
instalação de unidade prisional, unidade policial, unidade ou centro de
recuperação e de reabilitação de infratores ou de crianças e adolescentes em
conflito com a lei. A matéria do projeto sobre o qual versa este parecer já se
encontra, em conseqüência, adequadamente regulada nas normas vigentes,
o que torna a proposição em tela redundante, faltando-lhe a necessária
capacidade de inovar o ordenamento jurídico estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.47212001.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Meio -

Ermano Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.47812001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei sobre o qual versa
o presente parecer cria o índice Mineiro de Responsabilidade Social.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 61412001, foi o projeto distribuído a
esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, em atenção ao disposto no art. 188, c/c a
alínea "a" do inciso III do art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social,

para avaliar as ações desenvolvidas pelos municípios e os respectivos
resultados, especialmente nas áreas da saúde, da educação, da distribuição
de renda, das finanças públicas e do desenvolvimento urbano. Prevê ainda a
divulgação bienal do mencionado índice, juntamente com os valores dos
indicadores utilizados para seu cálculo.

Não obstante o indiscutível mérito da iniciativa, além de algumas
impropriedades técnicas, o projeto contém disposições de duvidosa
constitucionalidade.

Os § 20 e 30 do art. 1 0 fazem supor que a elaboração do índice ficará a
cargo do Legislativo. Ora, segundo os incisos X e Xl do art 90 da
Constituição do Estado, a preparação do planejamento estadual e, em
conseqüência, a dos indicadores que orientem esse planejamento situam-se
no âmbito da competência do Governador do Estado. Está, portanto, afeta às
missões institucionais do Poder Executivo a coleta de dados sobre a
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realidade estadual, tarefa para a qual esse Poder se encontra melhor
aparelhado tecnicamente.

Por outro lado, quando a Assembléia legisla sobre seu próprio
funcionamento enquanto Poder, explicitando uma nova forma do exercício de
suas funções institucionais, ela o faz por meio de resolução, e não por meio
de lei.

O enunciado do §41 do art. 1 0 , ao prever que a Fundação João Pinheiro
"poderá" providenciar a coleta, a organização e a análise dos dados para a
elaboração do Relatório do IMRS, não só foge à boa técnica legislativa,
abandonando a forma imperativa que deve ter a lei, como peca por vicio de
inconstitucionalidade ao invadir a seara da competência privativa do
Governador do Estado, prevista na alínea "e" do inciso III do art. 66 da Carta
Estadual.

O art. 20 cria sanções para os municípios que omitirem ou não prestarem
informações para a elaboração do IMRS, instituindo um novo ônus para as
nossas já tão sobrecarregadas administrações locais. O dispositivo configura
ainda uma intromissão indevida na esfera da autonomia municipal.

A mera concessão de um certificado de reconhecimento não condiz com a
seriedade que se pretende dar ao Índice Mineiro de Responsabilidade Social.
Por isso, julgamos necessário dar ao indicador uma função de maior
importância como orientador do planejamento estadual e das relações entre o
Estado e os municípios.

Atribuindo-se ao Executivo a responsabilidade de coordenar a elaboração
do IMRS, de regulamentá-la e de fazê-la publicar, poderemos superar vários
óbices constitucionais que poderiam inviabilizar a construção do indicador
pelo Legislativo.

Conclusão
Dadas essas razões, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.47812001 na forma do seguinte
Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS -

para avaliar o desempenho dos municípios nas áreas da educação, do
saneamento básico, da saúde, da segurança, da geração de emprego, da
distribuição de rendas, do equilíbrio das finanças públicas e do
desenvolvimento urbano.

Art. 20 - O Poder Executivo publicará, bienalmente, no órgão oficial dos
Poderes do Estado, o Relatório do IMRS, com os valores dos indicadores
utilizados para seu cálculo.
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§ 1 0 - A publicação de que trata o "caput" deste artigo dar-se-á em maio

do segundo e do quarto anos de mandato do Governo Municipal.
§ 21 - A primeira publicação do IMRS ocorrerá em maio do ano

subseqüente à publicação desta lei.
Art. 3°-O IMRS integrará os dados que orientarão o planejamento estadual

e as relações entre o Estado e o município-
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte

dias contados da data de sua publicação.
Parágrafo único - A metodologia para a apuração do IMRS e o órgão

encarregado de fazê-la serão definidos no regulamento desta lei.
Art. 50 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta

das dotações próprias consignadas no orçamento anual do Estado.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Meio -

Ermano Batista - Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.963/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição sob exame, o Deputado Sargento Rodrigues
solicita o envio de pedido de informações ao Comandante-Geral da PMMG,
acerca da situação do loteamento Nova Benfica, conhecido como Vila da
Policia Militar, situado no Município de Juiz de Fora. Deseja o parlamentar
saber, especialmente, o montante dos recursos públicos investidos no
empreendimento, as condições das moradias, os débitos dos mutuários, a
apuração das denúncias de irregularidade e o acompanhamento das
pendências judiciais.

O requerimento foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 161312001 e a
seguir encaminhado a este órgão colegiado a fim de que sobre ele seja
emitido parecer, nos termos do disposto no ad. 79, VIII, 'c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Encontra-se no art. 54, § 30, da Cada mineira, o amparo constitucional à

iniciativa da proposição, haja vista o seutexto:
"§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a

dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da
Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não~
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.".

A apresentação do requerimento é justificada em razão dos fatos a seguir
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apresentados, os quais, em nosso ajuizamento, por si mesmos, indicam a
necessidade de averiguações por parte dos membros deste parlamento.

Esclarece o autor da matéria que o conjunto habitacional em questão foi
idealizado para servir aos policiais militares residentes em Juiz de Fora,
possibilitando-lhes a compra da casa própria, financiada com recursos
oriundos das prestações pagas pelos mutuários, de dotações orçamentárias
do Instituto de Previdência do Servidor Militar do Estado de Minas Gerais e
da própria Policia Militar.

Para esse fim, em 1992, por iniciativa do Departamento de Promoção
Social da PMMG, com a intervenção da Imobiliária Aguiar Vilela e convênio
com a COI-IAB, foi aberto loteamento. Por estranho que pareça, a licitação
das obras foi ganha por uma empresa que já se encontrava, na época, em
processo falimentar, a saber, Front Engenharia e Construções Ltda.

Os contratos para a realização da obra foram regularmente celebrados
entre as três partes - adquirente, construtora e COHAB, e neles constava que
o prazo para a sua conclusão seria de quatro meses. Decorridos mais de dois
anos sem que a empresa concluísse a obra, esta foi definitivamente
paralisada em virtude de ajuizamento de ação pelo DPS-PMMG e pela
COHAB-MG. Nessa época, a construtora foi impedida de trabalhar no local, e
a DPS se comprometeu terminar a obra.

Contudo, passados nove anos da concepção do projeto, os mutuários anda
não receberam suas moradias na forma prevista no contrato. Ainda assim, a
COHAB vem cobrando dos mutuários as prestações, constituindo pesado
ônus para eles, uma vez que não houve a entrega da coisa compactuada.

Desse relato, surge o reconhecimento de que o endereçamento do pedido
de informações deve ser feito ao Presidente da COHAB-MG em vez de ao
Comandante-Geral da PMMG, uma vez que essa Companhia, segundo
consta, é órgão gestor do financiamento habitacional- Dai apresentarmos no
final desta peça emenda ao requerimento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.96312001 com a Emenda n°1, a seguir formalizada.
EMENDA N°1

Substitua-se a expressão: "Comandante-Geral da Policia Militar do Estado
de Minas Gerais - PMMG -", por "Presidente da Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais -COHAB-MG

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de maio de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.005/2001

Mesa da Assembléia
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Relatório

A Comissão de Direitos Humanos requer à Presidência desta Casa que
encaminhe oficio ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais,
solicitando-lhe que encaminhe a este parlamento cópia da sindicância
realizada na Comarca de Pedra Azul, acompanhada de toda a documentação
enviada pela PMMG às autoridades, relativa aos fatos envolvendo crianças e
adolescentes nesse município.

Publicada em 221212001 vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, e", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Regimento Interno deste Legislativo, em seu art. 100, inciso IX, confere

às suas comissões permanentes o poder de "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 plano constitucional, encontramos o mesmo mandamento, agora
aplicado genericamente à Assembléia Legislativa, expresso nos § 2 0 e 30 do
art. 54, conferindo-lhe a prerrogativa de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, garantindo, assim, que este paute suas ações pelos princípios que
conformam a administração pública.

Analisando a documentação mencionada no corpo da proposição, vimos
tratar-se da prisão efetuada por membros da PMMG, cumprindo mandado do
Juiz de Direito da Comarca, de crianças e adolescentes autores de atos
infracionais, que foram encarcerados e algemados no Quartel da Polícia
Militar do Município de Pedra Azul.

O ato mostrou-se frontairnente contrário aos preceitos insculpidos no
Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual foi instaurada
sindicância pela PMMG, pois como determina o Diploma Legal acima
referido, em seu art. 112, verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente medidas correcionais, e, entre
elas, não encontramos a palavra "prisão". Ao contrário, há uma preocupação
do Estatuto de levar em conta a capacidade do jovem em conseguir cumprir a
medida corretiva, além das circunstâncias e da gravidade da infração

É importante relatar aqui que o referido Estatuto não admite a aplicação de
medidas mais severas que a simples advertência, sem provas suficientes de
autoria e da materialidade da infração, tentando evitar que ocorra
arbitrariedades no trato com as crianças e os adolescentes.

Como acima foi dito, a PMMG realizou sindicância para apuração das
irregularidades cometidas em seu quartel, tendo sido os resultados
encaminhados a diversos órgãos públicos do Estado. Entretanto, para a
Comissão de Direitos Humanos, que recebeu denúncias sobre o ocorrido em
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Pedra Azul e à qual também compete a' defesa dos direitos individuais e
coletivos, não foi endereçada nenhuma correspondência a esse respeito.

Diante de tais circunstâncias, somos favoráveis ao envio do pedido que se
propõe, pois a obtenção das informações requeridas são de relevante
importância para que este parlamento, representante da vontade popular,
possa se inteirar do assunto.

Apresentaremos substitutivo à matéria com o intuito de adequá-la à boa
técnica legislativa.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.00512001 na forma do seguinte Substitutivo n01.
SUBSTITUTIVO N°1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Direitos Humanos requer a VExa., na forma regimental,
que encaminhe ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais solicitando-lhe que envie a esta Casa cópia da sindicância
realizada no Quartel da PMMG do Município de Pedra Azul relativa aos fatos
envolvendo a prisão de crianças e adolescentes.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de maio de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.108/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Rogério Correia, por meio do requerimento em análise, solicita
à Presidência da Assembléia Legislativa sejam pedidas ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado -DER-MG - cópias dos acordos firmados
entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -. o BIRD, o Estado e
o Município de Belo Horizonte, relacionados ao Metrô-BH, e a data prevista
por aquele órgão para a concretização do processo de regionalização em
andamento.

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 54, § 2 0, da Constituição do Estado, estabelece ser da competência

da Assembléia Legislativa o encaminhamento a autoridades estaduais de
pedido escrito de informações sobre atos ou fatos do Governo, e a recusa ou
o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa
importam em responsabilização, por constituírem infrações administrativas.

0 Estado de Minas, após autorização legislativa (Lei n° 12.590, de 2517197),
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constituiu empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas, sob a denominação de Trem Metropolitano de
Belo Horizonte SÃ., para planejar 1 implantar, operar e explorar os serviços
de transporte de passageiros sobre trilhos na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

O pedido de informação diz respeito a cópias dos acordos firmados entre a
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -, o BIRD, o Estado, por
meio da estatal por ele constituída, e o Município de Belo Horizonte,
relacionados ao Metrô-BI-1 e a data prevista para concretização do processo
de regionalização em andamento.

Julgamos procedente a solicitação, que objetiva trazer a esta Casa
informações valiosas para sua atividade fiscalizadora, mas como está sendo
dirigida ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -,
estamos modificando-a, objetivando endereçá-la à Secretaria de Transportes
e Obras Públicas, a que a referida empresa estadual está vinculada.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.10812001 com a Emenda n°1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão "DER-MG, CBTU e PBH", por "Secretário de
Estado de Transportes e Obras Públicas, Companhia Brasileira de Trens
Urbanos - CBTU - e Município de Belo Horizonte".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de maio de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 81512001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra.

Celenita Oscar Flores, ocorrido em 1 01512001, em Capim Branco. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do Sr. Rui
Dácio de Belém Miguel, ocorrido em 51512001, em Araguari. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr.
Alexandre Augusto Pastor, ocorrido em 51512001, em Pedro Leopoldo. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2001

ATAS

ATA DA 240a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 91512001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Álvaro Antônio
Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: l a Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios e cartão - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.526 a 1.53012001 -
Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Meio Ambiente, de Assuntos Municipais e
do Trabalho e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Marco Régis - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Rogério Correia, Bené Guedes, Amilcar
Martins, Carlos Pimenta e Doutor Viana - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação - Questões de ordem - 2
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 65; discursos dos
Deputados Sebastião Costa, João Leite, Márcio Kangussu, Miguel Martihi,
Paulo Piau e Luiz Tadeu Leite; questão de ordem; discursos dos Deputados
Hely Tarqoinio e Elaine Matozinhos; questão de ordem; votação secreta;
rejeição; declarações de voto - Suspensão e reabertura da reunião - Votação,
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.655; questões de
ordem; votação secreta; manutenção - Votação, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei n° 14.662; manutenção - Votação, em turno único,
do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.665; manutenção - Votação, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.687; discursos dos
Deputados Durval Angelo e Elaine Matozinhos; questão de ordem; discursos
da Deputada Elbe Brandão e dos Deputados Miguel Martini e Sargento
Rodrigues; votação secreta; manutenção; declarações de voto - Votação, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.689; discursos dos
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Miguel Martini e Rogério Correia;
votação secreta; manutenção - requerimento do Deputado Paulo Piau;
Decisão da Presidência - questões de ordem - Votação, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.692; discurso do Deputado Carlos
Pimenta; votação secreta; rejeição - Suspensão e reabertura da reunião -
Prorrogação da Reunião - Suspensão e reabertura da reunião - Votação, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 66;
Requerimentos dos Deputados Cristiano Canêdo, Miguel Martini, Aílton
Vilela, Sebastião Costa e Adelmo Carneiro Leão; deferimento; votação do
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veto aos dispositivos com parecer pela manutenção, salvo destaques;
manutenção; votação do veto aos dispositivos com parecer pela rejeição;
rejeição; votação do veto ao inciso IV do art. 17; discursos dos Deputados
Durval Ângelo e João Paulo; manutenção; votação do veto ao inciso V do art.
17; manutenção; votação do veto ao inciso XX do art. 22; discurso do
Deputado Miguel Martini; votação secreta; rejeição; votação do veto ao art.
47; discurso do Deputado Hely Tarqüínio; votação secreta; rejeição; votação
do veto ao art. 48 e seus parágrafos; discursos dos Deputados Marco Régis e
Sebastião Costa; questão de ordem; votação secreta; rejeição; votação do
veto ao inciso VII do art. 49; rejeição - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - AlIton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Arribrásio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djarma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende
- Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
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
Femando 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 Piau -
Pedro Pinduca - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Alvaro Antônio, 30- Secretário, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência
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- O Deputado Bené Guedes, 1 0-Secretário "ad boc", lê a seguinte

correspondência:	
OFICIOS

Dos Srs. Romeu Queiroz e Bonifácio Andrada, Deputados Federais,
prestando informações relativas a pedido contido no Requerimento n°
1.88112001, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. José Feri-az, Presidente do Tribunal de Contas, comunicando sua
impossibilidade de comparecer à reunião nesta Casa e informando que o
Conselheiro Flávio Régis Xavier de Moura e Castro é o relator do processo
de licitação do Terminal Rodoviário e que o Conselheiro Moura e Castro
encontra-se em viagem ao exterior, devendo-se aguardar seu retomo para
que preste os esclarecimentos solicitados àquele órgão. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde, prestando
informações relativas a pedido da CPI da Saúde encaminhado pelo Oficio n°
43612001/DLE. (- À CPI da Saúde.)

Do Sr. Gelson Luiz de Moura, Presidente da Câmara Municipal de Além
Paraíba, agradecendo o convite para reunião realizada nesta Casa.

Dos Srs. Pedro Siqueira Miguel, Douglas Antônio Machado, Fernando José
Pinto, Udagmar Almeida da Silva e José Wurtenberg Manso, Prefeitos
Municipais de Serrania, Cássia, Delfunópolis, São Pedro da União e Alfenas,
respectivamente; Conceição Aparecida Silva Souza, Presidente da Câmara
Municipal de Cássia; Paulo Sérgio Amorelli Silveira, Luismar Andrade
Peixoto, Odilon Americano Aguiar Rodrigues Alves Júnior, Júlio César
Ferreira Faleiros e Homero de Souza Moreira, Presidentes dos Sindicatos
Rurais de Alfenas, Ibiraci, Cássia, Capetinga e Serrania, respectivamente;
Cacildo Rodrigues Pinto Neto, Presidente do Conselho Municipal de Saúde
de Cássia; José Dalmo Vieira Costa, Presidente da Cooperativa Regional de
Produtores de Leite de Serrania: Hortêncio Ramos Faleiros e Antônio Borges
Filho, Presidentes das Cooperativas Agropecuárias de lbiraci e Cássia,
respectivamente; e Marusan Alves Resende, Presidente do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural, parabenizando o Governo do Estado e
o IMA pelo resultado favorável do trabalho de erradicação de doenças que
atingem o rebanho de Minas. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Bento José Bugarin, Presidente da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas da União, encaminhando, para conhecimento, cópia da Decisão n°
8512001, adotada pelo órgão na sessão ordinária da Segunda Câmara de
191412001, bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Ronaldo Perim, Presidente da COHAB-MG, encaminhando o
relatório de atividades da Secretaria da Habitação e dessa Companhia
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relativo ao exercício de 2000. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr Joaquim José da Cunha, Diretor da Superintendência Central de
Auditoria Operacional da Secretaria da Fazenda, encaminhando relatório
relativa a auditoria realizada na FHEMIG. (- À CPI da Saúde.)

Do Sr. Tonico Ramos, Coordenador Geral do Comitê de Preservação da
Memória Nacional, encaminhando material de divulgação relativo a Alberto
Santos Dumont.

Do Sr. Carlos Pimenta da Silva, Presidente do Conselho de Defesa do Meio
Ambiente - CODEMA - de Cássia, manifestando apoia ao trabalho do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Luiz André Rico Vicente, Diretor-Presidente da AÇOMINASI
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Transporte,
encaminhado por meio do Oficio n° 52012001/DLE, que essa empresa não
tem contrato para transporte de bobinas de aço, uma vez que não fabrica tal
produto.

Do Sr. José Natalino Marfins Jardim, da Paróquia São Pedro do Fanado, de
Minas Novas, encaminhando levantamento de propostas das comunidades
locais e solicitando apoio para sua implementação. (- A Comissão de
Turismo.)	 -

CARTÃO
Do Sr. Maurilio Soares Guimarães, Prefeito Municipal de Curvelo,

agradecendo convite encaminhada por meio do Ofício n° 54312001/DLE. (- À
Comissão de Meio Ambiente.)

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.526/2001

Determina a inclusão da disciplina Formação de Condutores de Veículos
nos currículos do ensino média

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0 - Os estabelecimentos públicos de ensino médio, integrantes do

Sistema Estadual de Ensino, incluirão, na parte diversificada de seu currículo,
a disciplina Formação de Condutores de Veículos.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Educação, com a colaboração
do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MG-, elaborará, para
orientação dos estabelecimentos de ensino, sugestão de conteúdo de
formação de condutores de veículos, bem como providenciará a divulgação
de textos e a distribuição do material didático correspondente.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, maio de 2001.
Agostinho Silveira
Justificação: Nos dias 15 e 1615199, o Instituto Lumen, da PUC-MG,

realizou em Belo Horizonte pesquisa de opinião pública. Os dados obtidos
apontam a violência como um dos piores problemas vividos atualmente pela
população, superando até as dificuldades relacionadas à educação e à
saúde. Na opinião dos entrevistados, que consideram o desemprego a maior
causa da violência, a criação de empregos representaria a solução mais
adequada para o problema, que não ocorre só em Belo Horizonte.

Outro fato preocupante é o número excessivo de acidentes de trânsito que
vêm ocorrendo ultimamente, muitas vezes com vitimas fatais. Dados
apresentados pelo DETRAN-MG dão conta de que o Código de Trânsito
Brasileiro, com suas pesadas multas e as diversas campanhas de divulgação
de suas normas, não tem sido suficiente para conter os motoristas,
evidentemente despreparados para o exercício da direção de veículos.

Considerando como grandes problemas o desemprego e a violência no
trânsito, apresento, para análise dos nobres colegas, o presente projeto de
lei. A inclusão da disciplina Formação de Condutores de Veículos nos
currículos do ensino médio seria duplamente útil. Primeiramente, constituiria
medida preventiva contra acidentes de trânsito, familiarizando os jovens com
as regras básicas de condução de veículos e educando-os quanto ao
comportamento adequado a ser adotado no trânsito, em uma fase da vida em
que costumam assumir afoitamente o volante. Em segundo lugar, prepararia
os mesmos jovens para a obtenção de sua habilitação como motorista,
dando-lhes mais condições para sua inserção no mercado de trabalho.

A lei pretendida representaria manifestação da competência legislativa
estadual em caráter suplementar às normas estabelecidas pela União, no
que se refere ao 'estabelecimento e implantação de educação para a
segurança do trânsito", conforme dispõe a Carta Magna em seu art. 23, XII.
Prova desse elevado propósito é a formatação de convênio que o Ministério
da Justiça, por meio do DENATRAN, tem celebrado com os Estados da
Federação, objetivando a implantação e operacionalização do Projeto
Educação/Segurança no Trânsito, instituído pelo DENATRAN, em
consonância com as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no
âmbito das escolas de ensino médio, integrantes da rede pública estadual,
visando ao aprimoramento da formação dos futuros condutores na faixa
etária de 16 a 25 anos, na forma do acordo de cooperação técnica.

Por essas razões, submeto a meus nobres pares este projeto de lei,



458
contando com seu apoio para que ele seja aprovado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.52712001
Dispõe sobre o arquivamento dos autos de processos pelo Tribunal de

Contas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Tribunal de Contas do Estado arquivará os autos dos processos

anteriores a 1997 e não analisados até dezembro de 2001, com exceção dos
atos de aposentadoria.

§ 1 0 - Os autos dos processos poderão ser desarquivados a pedido de
qualquer cidadão, associação ou câmara de vereadores, até o período de
seis meses contados do arquivamento.

§ 20 - Após o prazo referido no parágrafo anterior, fica o Tribunal de Contas
do Estado autorizado a destruir os autos dos processos arquivados,
informando as Câmaras de Vereadores da decisão.

Art. 20 - O Tribunal de Contas do Estado promoverá ampla divulgação do
conteúdo desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se todas as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2001.
Antônio Júlio
Justificação: Encontram-se pendentes de análise pelo Tribunal de Contas

do Estado - TCE - numerosos processos anteriores a 1997. Essa situação
dificulta e emperra os trabalhos do órgão, pois o TCE tem de analisar os
processos presentes e os passados. A proposição visa a agilizar os trabalhos
do Tribunal de Contas, tendo em vista o principio da eficiência introduzido na
Constituição da República pela Emenda à Constituição n° 19. Conto com o
apoio dos colegas parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.52812001
Dispõe sobre o tratamento dos casos de hipotireoidismo congênito e de

fenilcetonúria diagnosticados precocemente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O tratamento dos casos de hipotireoidismo congênito e de

fenilcetonúria, diagnosticados precocemente, de conformidade com a Lei n°
11.619, será assumido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de
Estado da Saúde.
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Art. 20 - O atendimento dos pacientes incluirá o fornecimento dos

medicamentos necessários, bem como as providências para a importação de
leite especial para os casos comprovados de fenilcetonúria durante o primeiro
ano de vida da criança portadora.

Art. 30 - A distribuição de medicamentos e o fornecimento do leite especial
serão realizados pelos postos de saúde, mediante a comprovação do
diagnóstico e após o cadastramento do paciente e de seu respectivo
responsável.

Art. 40 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2001.
Hely Tarqoinio
Justificação: Com o aumento do número de recém-nascidos portadores de

hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria, com complicações imediatas e
tardia da doença, caracterizou-se a necessidade urgente da intervenção
decisiva do Estado, valendo-se dos meios de diagnóstico e da orientação
científica. O Estado de Minas Gerais não tem assistido a população recém-
nascida no que concerne a esse mal congênito. O tratamento dos paciente
portadores de fenilcetonúria se baseia, inicialmente e primordialmente, em
uma dieta balanceada à base de produtos específicos, importados de vários
países, cujo custo a população carente não tem condições de arcar.

Diante dessa realidade excludente, toma-se imperativo que este
parlamento tome providências, para resguardar o direito a vida das crianças
de nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, dc O art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.529/2001
Dá a denominação de Walter Figueiredo Tanure á barragem da COPASA-

MG localizada no Município de Medina.
Art. 1 0 - Passa a denominar-se Walter Figueiredo Tanure a barragem da

COPASA-MG localizada no Município de Medina.
Parágrafo único - A COPASA-MG providenciará a afixação de placa

indicativa da denominação em local próprio da barragem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de maio de 2001.
Márcio Kangussu
Justificação: O Sr. Walter Figueiredo Tanure foi Prefeito, Vereador e

Presidente da Câmara Municipal de Medina, cidade onde nasceu. Figura de
destaque em toda a região, notabilizou-se como grande homem público,
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sempre colocando em primeiro plano, entre suas prioridades como agente
público, o interesse e o bem-estar coletivo.

Estimado e respeitado em sua terra natal e em todo o vale do
Jequitinhonha, foi cidadão exemplar e pai de numerosa família. Pecuarista e
tabelião, prestou relevantes serviços à comunidade. Em decorrência de seu
elevado espírito humanitário e empreendedor, amealhou grandes amigos.

No período de 1993 a 1996, seu filho, o médico WalterTanure Filho, então
Prefeito de Medina, foi o grande articulador, junto aos Governos Estadual e
Federal, da construção da barragem da COPASA-MG no município, um
sonho antigo alimentado por seu pai, que, contudo, não chegou a vê-lo
concretizado.

Coincidentemente, a barragem, que viria a ser construída anos mais tarde,
foi implantada em terras que pertenceram ao pai de Walter Figueiredo
Tanure.

Em reconhecimento à memória e ao seu passado de notável homem
público e de exemplar chefe de família, estamos propondo que seja dado à
barragem o nome de Walter Figueiredo Tanure, uma homenagem singela a
quem realizou muito pelo seu município e sua gente.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o ai. 103,
inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.530/2001
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Jacutinga - APAE -, com sede no Município de Jacutinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Jacutinga - APAE -, com sede no Município de
Jacutinga.

Ai. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ai. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2001.
Wanderley Ávila
Justificação: A APAE do Município de Jacutinga está em pleno e regular

funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é constituída de pessoas
idôneas e não remuneradas por seus cargos.

Por estarem atendidos os requisitos necessários à declaração de utilidade
pública, conto com a aprovação dos nobres pares a este projeto.

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

- È também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Marcelo
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Gonçalves.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Meio Ambiente, de Assuntos Municipais e do Trabalho e dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Marco Régis.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro

lugar, mais uma vez, queria fazer uma saudação especial aos estudantes da
UEMG que visitam esta Assembléia, não apenas na expectativa da
derrubada do veto do Governador Itamar Franco à emenda orçamentária que
prevê 2% para a UEMG, mas também para protestar contra a ação direta de
inconstitucionalidade impetrada pelo Governador do Estado contra uma
emenda à Constituição aprovada por esta Casa. Sendo assim, saúdo os
estudantes, na expectativa de que tanto a justiça possa derrubar a ação
direta de inconstitucionalidade quanto esta Casa possa derrubar o veto do
Governador, o qual já entrou em processo de discussão hoje, pela manhã.
Provavelmente, mais tarde, poderemos voltar ao assunto, para fazer uma
análise mais detalhada.

Ocupo a tribuna para deixar claro aos Deputados e às Deputadas um
assunto que vem causando polêmica na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, de que faço parte. Trata-se do assunto referente
a uma renúncia fiscal desfavorável ao Estado e ao povo mineiro, feita por
meio de um acordo de transação entre o Governo de Minas Gerais e a Cia.
Vale do Rio Doce. Na verdade, o Estado tinha a receber uma dívida ativa em
torno de R$150.000.000,00 a R$190.000.000,00, dependendo da taxa
aplicada para o cálculo da divida. Essa dívida foi negociada para que fosse
feito o pagamento de apenas R$67.000.000,00. O Estado, tendo dúvida de
que receberia esse montante, preferiu fazer acordo para receber um valor
menor. O problema maior é que, analisando o acordo, chegamos à conclusão
de que, na verdade, desses R$67.000.000,00, simplesmente a Cia. Vale do
Rio Doce não pagou nada ao Estado, a não ser o que já tinha sido
determinado pela justiça. Portanto, esse procedimento deixou-nos dúvidas
sabre a moralidade do ato, com evidências fortes de ilegalidade que
impressionam a todos nós, Deputados, que nos temos debruçado sobre o
assunto. Se fosse para arrecadar esses R$67.000.000,00, seria justificável,
mas poderíamos ainda questionar os valores. O problema é que essa
transação zerou os débitos da empresa e ainda foi usado um pagamento que
já tinha sido feito há um ano pela Vale do Rio Doce como forma de
abatimento da dívida, no valor de R$33.000.000,00. Além do mais, qualquer
renúncia fiscal recai sobre os fundos públicos. Como exemplo, citaremos o
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caso do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF.
Esse Fundo é composto por 15% do ICMS. É claro que um acordo para o
não-pagamento do ICMS por parte da Cia. Vale do Rio Doce influenciará
negativamente no FUNDEF, piorando as condições financeiras da educação
do Estado. Há um outro absurdo. A renúncia é parte integrante do que seriam
os 25% relativos ao ICMS dos municípios. Portanto, os municípios também
ficam prejudicados com a renúncia fiscal. Quais os fundos de fomento
econômico que não estariam sendo descapitalizados nessas operações em
outras frentes do serviço público? Essa é a pergunta que deixamos no ar.

Mas o problema não começou ai e não se reduz a esse fato. Há outros
acordos como esse, feitos com a Mannesmann e com outras empresas, que
não foram denunciados. No Governo anterior foram feitos acordos como esse
com a FIAT e com a Rede Ferroviária Federal. Outros na ocasião suscitaram
esse questionamento. É preciso lembrar que, no inicio do Governo Itamar,
houve uma séria crise na Secretaria da Fazenda, que resultou na saída do
Secretário Alexandre Dupeyrat, porque em sua gestão as ações da
Secretaria caminhavam para dar tratamento isonômico aos contribuintes,
exatamente para evitar condutas discricionárias. Por isso, estava sendo
definida uma estratégia de ação por parte do Fisco Estadual.

Sr. Presidente, coincidiu com a queda do referido Secretário o
recrudescimento de práticas questionáveis. Os fiscais são "orientados" a não
fiscalizar certos casos. Há pressões internas na Secretaria com relação ao
processo dos combustíveis adulterados. Os pareceres dos Procuradores são
ignorados. As leis têm sido desrespeitadas. O principio da transparência tem
sido violado. Os servidores têm sido pressionadas nas discussões dos
procedimentos fiscalizatórios. Há polêmicas legítimas sobre a
regulamentação das chamadas denúncias espontâneas. Ou seja, não há
apenas um fato a ser elucidado, mas um rol de atitudes que devem ser objeto
de ampla discussão na Secretaria da Educação. Chegamos ao ponto de uma
Chefe do setor da fiscalização reclamar de servidores que escrevem artigos
em publicações do sindicato. Ela disse que "roupa suja se lava em casa".

Essa Chefe de Divisão da Secretaria da Fazenda poderia nos explicar o
que quer dizer com a expressão, colocada no Memorando n° 31212001.
Gostaríamos de saber a qual roupa suja se refere. Vários fiscais começam a
ser pressionados porque estariam querendo lavar roupa suja fora de casa, ou
seja, porque querem discutir, com transparência, os problemas do Fisco
estadual, porque não são corporativistas e defendem uma Fazenda
verdadeiramente pública. Estamos atentos aos atos intimidatórios a esses
fiscais. E, junto com outras entidades, estamos preparando um grande
debate sobre a situação do Fisco estadual. O próprio ex-Líder do Governo,
Deputado Sávio Souza Cruz, chegou a dizer que o pessoal da Fazenda julga-
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se vice-rei, fazendo menção a esse clima que se cria na Secretaria, onde
acham que tudo é possível.

No caso da Vale do Rio Doce, não tem sido diferente. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária já realizou duas reuniões importantes
sobre o assunto. Na última reunião, nosso Presidente, Deputado Mauro Lobo,
nomeou o Deputado Luiz Fernando Faria para fazer um relatório sobre o
assunto. Estivemos no Ministério Público solicitando um parecer sobre a
legalidade ou as ilegalidades que, no meu entender, ocorreram nesse acordo
fechado com a CVRD, que julgo bom para a companhia, mas muito ruim para
o Governo do Estado. Exemplificando, digo que a Vale, na sua página na
Internet, gaba-se de ter tido lucro espantoso durante o ano passado. Temos
que parabenizar a CRVD e seus novos proprietárias, aliás, como não poderia
deixar de ser, do capital financeiro internacional, pelo lucro espantoso que
obtiveram. Apenas no ano passado, tiveram um lucro de
R$2.100.000.000,00. Trata-se de uma companhia que foi arrematada por
pouco mais de R$3.000.000.000,00. Teve um lucro realmente extraordinário
durante o ano passado. Com um lucro assim, já estará lucrando sobre o valor
pelo qual comprou a estatal 1 demonstrando, mais uma vez, o péssimo
negócio que são essas privatizações levadas a efeito pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso. Aliás, não acho justo dizer processo de privatização, já
que se trata de um processo de entrega das empresas estatais feito, no
Brasil, pelo Governo Federal, que, agora, ameaça fazer o mesmo com
Furnas.

O exemplo da Vale serve para questionarmos o processo de privatização.
A empresa, segundo ela própria, teve um lucro líquido de
R$2.100.000.000,00, só durante o ano passado. Portanto, um grande
negócio para quem a comprou, a preço de banana, das mãos do Presidente
FHC, que só faz o que manda o FMI. Além disso, a Vale do Rio Doce
simplesmente se nega a pagar o que lhe é cobrado de imposto. Há, portanto,
por parte do Governo do Estado, uma renúncia fiscal, que ultrapassa o valor
de R$100.000.000,00. Do acordo de R$67.000.000,00, R$33.000.000,00
foram recebidos porque já havia ação na justiça, e, portanto, o Estado já
havia recebido. O Governo do Estado baixou um decreto reconhecendo uma
dívida anterior, existente graças a um decreto de dezembro de 2000, que
retrocedeu a 1996, sendo que, nesses quatro anos, devido ao decreto de
2000, houve acúmulo de crédito de ICMS num valor em torno de
R$19.000.000,00.

Sobram R$15.000.000,00; desse valor, R$10.000.000,00 o Estado já iria
receber também por força de decisão judicial. O Estado recebeu, do que a
justiça havia mandado pagar, apenas R$5.000.000,00; fez uma renúncia
fiscal de mais de R$100.000.000,00. Não posso achar que isso foi legal nem
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julgar que seja moral.

È nesse sentido que fazemos essa denúncia. Fiscais e membros do
sindicato têm sido perseguidos na Secretaria da Fazenda por quererem
mostrar e demonstrar á população mineira que acordos desse tipo não
podem continuar. Esse é um protesto que faço hoje da tribuna da Assembléia
Legislativa.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado Rogério
Correia. Já tínhamos essa informação, como também protocolado
requerimento nesse sentido. Não vou falar daquilo que V. Exa. acabou de
falar, que já está fundamentado, e tem consistência esse tipo de denúncia.

Mas quero dizer, Deputado Rogério Correia, que aprovamos o selo de
fiscalização nesta Casa, que daria para o Governo arrecadar pelo menos
R$100.000.000,00 a mais, e o Governo faz de conta que não percebe que o
Judiciário não quer colocar o selo de fiscalização em vigor, porque a
sonegação dos grandes cartórios é mais de 95%.

Então, é de mais de R$100.000.000,00 que esse Governo abre mão e
agora fazendo demagogia - porque não se preocupa em arrecadar e
promover o desenvolvimento do Estado, nem garantir um recurso que já é do
Estado -, dizendo que vai comprar a CESP e daqui a pouco vai comprar a
EDF também, só para ocupar espaço na imprensa.

Parabéns a V. Exa. As denúncias são gravíssimas.
O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado; obrigado, Presidente.

Apenas para concluir, quero dizer que continuo aguardando o parecer do
Deputado Luiz Fernando sobre o assunto, mas desde já adianto que tenho
uma posição muito clara: esse acordo com a Vale do Rio Doce deve ser
anulado, a bem do interesse público de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, minha saudação a todos e em especial aos alunos da UEMG, por
quem temos grande respeito e a quem recebemos com muito carinho.

Minhas saudações também aos amigos da imprensa.
Ao ocupar esta tribuna, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao

Deputado Federal Nárcio Rodrigues, mineiro dos mais ilustres, da região do
Triângulo Mineiro, amigo de longa data, que entendeu a difícil situação por
que todos passamos em nossos municípios, principalmente na área da
saúde, e teve um gesto de solidariedade para com a cidade de Leopoldina.
Por seu intermédio - e, devemos ressaltar, sem nenhum interesse político de
sua parte, mesmo porque não faz política na região da Zona da Mata -, recebi
a noticia de que foi creditado na conta da Prefeitura de Leopoldina recursos
da ordem de R$58.000,00 para a compra de uma UTI móvel, que, sem
dúvida, será de grande valia para nossos municípios. Nesta oportunidade, em
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nome da comunidade leopoldinense, que temos a honra de representar
nesta Casa, quero consignar esse voto de profundo agradecimento ao
Deputado Nárcio Rodrigues, pela amizade a nós demonstrada. Sabemos que
também o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves,
ajudou na liberação desses recursos, razão pela qual não poderia deixar de
fazer consignar nos anais desta Casa, com todo o carinho, o nosso
agradecimento.

Em segundo lugar, gostaria de dizer que, ontem, quando assistimos aqui a
CPI da Nike, pudemos avaliar melhor o quanto o futebol brasileiro precisa de
uma reformulação. E chegamos à conclusão de que, principalmente no
interior, aqueles abnegados que ainda enfrentam as dificuldades para
gerirem seus clubes são verdadeiros heróis. Lidam com poucos recursos, às
vezes, quase nada, e sem cota de televisão - que, na verdade, beneficia, sim,
o futebol, mas principalmente os grandes, pois os pequenos nada têm a ver
com os recursos que chegam para os grandes.

Mas, assistindo àquela reunião e ouvindo os Presidentes das Federações -
da carioca, do Espírito Santo e da própria Federação Mineira -, chegamos à
conclusão de que muita coisa será mudada -, e é preciso que se mude para
que o nosso futebol, outrora muito forte, não se perca. Ao final daquela CPI,
fiz alguns comentários, porquanto a imprensa, principalmente a paulista e a
carioca, mostra claramente que uma disputa vai-se iniciar pela Presidência
da CBF, e o nome que tem aparecido nas manchetes é o do ex-jogador
Sócrates, a quem muito respeitamos. Nada temos contra ele, e sabemos que
foi um grande craque, com grande contribuição para o futebol brasileiro e
para os clubes em que jogou. Mas, avaliando tudo o que foi dito na CPI,
refletia, dentro dos meus limites, na minha condição de desportista há mais
de 30 anos - não profissional, mas lidando sobretudo com os amadores -, que
Minas tem condição de liderar, hoje, uma situação para chegar à Presidência
da CBF. E disse, ontem, publicamente, que temos dois valores que se
destacam e que têm bagagem política, administrativa e esportiva para chegar
à Presidência daquela entidade, que realmente precisa de alguém que a faça
mudar, para que possamos voltar a ter a força que tínhamos outrora.

Temos valores; a administração é que tem que mudar para que não ocorra
o que vem acontecendo. Não temos mais um João Saldanha que ouvia o
povo, não complicava e convocava aqueles que o povo queria - porque todo
brasileiro entende um pouco de futebol.

Voltando à questão da Presidência da CBF, quero reiterar dizendo que
apontei, por iniciativa própria, sem querer ser o dono da verdade, dois nomes
em Minas que podem ser apoiados. Vamos começar uma grande campanha.
Este Estado é muito forte, e as grandes decisões passam por aqui. O futebol
é uma paixão nacional. Refiro-me a dois nomes consagrados: um, Wilson
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Piazza, o outro, o meu colega, amigo, João Leite. São duas pessoas que
podem ser lançadas porque são pessoas de gabarito, são duas pessoas
respeitadas, duas pessoas que podem mudar a face do futebol brasileiro. Por
isso, conclamei Minas a lançar um desses nomes ou até os dois, se for o
caso, porque são pessoas que têm sensibilidade. Um está conosco, militando
na política, mas nunca deixou as suas raízes, é uma pessoa que conhece o
futebol do interior, onde esteve várias vezes jogando. Ele esteve até no
exterior. Estou falando do nosso amigo Deputado João Leite. Piazza foi do
Legislativo mineiro como Vereador e também trabalhou como executivo na
administração municipal de Belo Horizonte.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Bené Guedes, acompanho
com atenção o pronunciamento de V. Exa. nesta tarde, na tribuna da
Assembléia Legislativa. Creio que V. Exa. traz à Assembléia uma
preocupação que passa pela cabeça de todos os brasileiros, todos nós que
amamos tanto o futebol. A nossa representante maior do futebol, a CBF e as
suas afiliadas, as confederações estaduais, sem dúvida, devem uma
explicação ao povo brasileiro. Sou defensor de um acompanhamento e de
um tratamento em relação aos clubes de futebol, para que eles sejam
tratados como empresas e com acompanhamento do Ministério Público.
Esses recursos do futebol têm que alimentar esse sonho de todos nós,
brasileiros, em relação ao futebol. O que estamos acompanhando, neste
momento, infelizmente, Deputado Bené Guedes, é um grande desmando,
com os recursos do futebol sendo utilizados fora do futebol. Estamos vendo,
cada dia mais, sem uma regulamentação adequada, a presença de
verdadeiros empresários tratando da questão do futebol, dos jogos, das
placas, dos jogadores, sem um acompanhamento mais adequado por parte
das autoridades.

Portanto, quero agradecer a menção que V. Exa. faz ao meu nome para
um cargo tão importante do futebol. Creio que isso faz parte do perfil que V.
Exa. tem, de um homem amável, generoso. Eu me reúno a V. Exa. nesta
tarde, na expectativa de que tenhamos, realmente, em nosso País uma
transformação total no futebol para o bem de toda a nossa população, que
tanto ama o futebol. Muito obrigado pela menção que V. Exa. fez, Deputado
Bené Guedes.

O Deputado Bené Guedes - Agradeço a intervenção do Deputado João
Leite, cujas palavras enriqueceram o nosso modesto pronunciamento.

Estamos recebendo nesta Casa a visita de duas pessoas extraordinárias,
dois grandes Prefeitos da Zona da Mata: Iran Cury, de Visconde do Rio
Branco; e Dr. Júlio, do Município de Ervália. O Prefeito Iran Cury, reeleito
Prefeito de Visconde do Rio Branco, cidade que tenho o privilégio e a honra
de representar nesta Casa, é um jovem que conquistou 92% de aprovação
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em seu mandato anterior. Ao retornar à Prefeitura, no inicio deste ano,
após colocar a casa em ordem, iniciou um trabalho notável. Nesses primeiros
meses já construiu 49 casas populares. Temos certeza de que até o final do
mandato entregará 400 casas à população daquela cidade.

Na oportunidade de sua visita a esta Casa, acompanhado do Vereador
Jackson, Presidente da Câmara Municipal, e dos Vereadores Sérgio Braga e
Paulinho, manifesto a minha satisfação por estar a seu lado naquela cidade.
Somos gratos ao Presidente Antônio Júlio, que nos deu condições de,
recentemente, indicar a TV Assembléia para aquele município. A nossa
vontade é que isso aconteça em setembro, mês de aniversário de Visconde
do Rio Branco. Desejamos também que a inauguração seja feita pelo
Deputado Antônio Júlio, Presidente desta Casa. A TV Assembléia
proporcionará um elo mais estreito entre o povo daquela cidade e esta Casa.

O Prefeito de Ervália, Dr. Júlio, está realizando um grande trabalho no
hospital daquela cidade e no atendimento aos produtores rurais, já que o
município é um grande produtor de café.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, parabenizo essas
duas grandes figuras da política mineira, dois jovens, dois dinâmicos
Prefeitos, que, certamente, demonstrarão seriedade e transparência no trato
com a coisa pública, naquelas duas cidades, das quais aprendemos a gostar
e admirar, até porque somos cidadão honorário delas. Muito obrigado-

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicio a

minha fala, como não poderia deixar de ser, com uma palavra de saudação
aos estudantes e professores da UEMG e da UNIMONTES. (- Palmas.) Por
diversas vezes, manifestamos a nossa posição relacionada a essa questão
importante, que diz respeito aos recursos para a universidade, e, mais do que
isso, ao compromisso de, dentro de pouco tempo, derrubarmos o veto da
vergonha, o veto da injustiça e da covardia, que impede os jovens de Minas
Gerais de estudarem em universidades públicas de boa qualidade. (-
Palmas.)

Quero dizer que, ao prestar esta homenagem a todos vocês, lembro-me de
duas pessoas que têm levantado a defesa da universidade pública estadual.
Uma delas tem, aqui, na tribuna da Assémbléia, defendido todos vocês.
Presto a minha homenagem ao Deputado Paulo Piau, um grande defensor
das universidades. (- Palmas.) E, de maneira muito especial e muito
carinhosa, deixo um abraço ao maior defensor da UEMG e da UNIMONTES,
o Prof. Aluísio Pimenta. Dito isso, peço licença aos estudantes, porque
estamos numa fase de trabalho em que os Deputados devem se pronunciar
em diferentes questões.
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Venho a esta tribuna fazer uma denúncia de grande interesse para todo

o povo de Minas Gerais e solicito a atenção de todos. Quero denunciar três
mentiras contadas por um único mentiroso, o Governador Itamar Franco.
Venho denunciar três farsas feitas por um único farsante, o Governador
Itamar Franco. Venho aqui denunciar três crimes cometidos contra o povo de
Minas Gerais por um único criminoso, o Governador Itamar Franco. Refiro-
me à questão do investimento e da geração da energia elétrica no Brasil.
Todos temos acompanhado com atenção os problemas graves que estamos
passando neste momento: a possibilidade de racionamento de energia, de
apagão.

Vou dividir, de forma didática, a minha exposição em três aspectos. Falarei
primeiro sobre a mentira que está sendo dita a respeito da Usina de Irapê.
Em seguida falarei sobre a propaganda enganosa paga pelo Governo de
Minas Gerais a um custo de R$800.000.000,00, na mídia nacional, na revista
« Isto É", na "Folha de S. Paulo", no "Estado de São Paulo", no 110 Globo". Foi
uma campanha feita nacionalmente para falar mentira ao povo mineiro e
brasileiro. Na campanha está dito que Minas está investindo em novas
usinas, para o Brasil não economizar desenvolvimento.

Vamos falar, em primeiro lugar, sobre lrapé. Na semana passada, entrei
com uma representação no Ministério Público denunciando o Governador
Itamar Franco por ter feito uma campanha mentirosa sobre lrapé e, mais
grave do que isso, uma campanha nas redes de televisão do nosso Estado,
veiculando sua imagem pessoal. Isso configura crime de responsabilidade. O
Governador estava fazendo isso como promoção pessoal, porque é
candidato à Presidência da República. Mais grave do que isso, não apenas
se configura como promoção especial, mas é uma campanha mentirosa a
partir dos seguintes dados: a viabilização da Usina de [rapé e a conquista
pela CEMIG da concessão através de disputa em leilão foi uma das diretrizes
do Governo passado, Eduardo Azeredo, e não do Governador Itamar Franco.
Tenho documentos que provam isso.

Em agosto de 1998, o Governador Eduardo Azeredo solicitou ao
Presidente da CEMIG, José da Costa Carvalho Neto, ações para de obter da
ANEEL o repasse a lrapé de parte dos benefícios que essa usina traria ao
aproveitamento a jusante. Explico: Irapé está favorecendo as usinas a serem
construídas acima dela. Portanto, tem direito a parte dos lucros obtidos com
isso, particularmente em relação à Usina de Itapebi. A ANEEL respondeu
positivamente à CEMIG e concedeu à Irapé 30% dos benefícios que
proporciona à Usina de Itapebi, que fica no Sul da Bahia, junto à fronteira de
Salto da Divisa, na fronteira com Minas Gerais. Em segundo lugar, o
Governador Eduardo Azeredo solicitou à ANEEL abertura imediata de leilão
para a concessão da construção da Usina de Irapé. A ANEEL também
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respondeu prontamente com a publicação de edital no dia 3118198, com a
pré-qualificação no dia 5111198, com o leilão executado no dia 11112198.
Nessa fase de pré-qualificação, a CEMIG apresentou toda a documentação e
foi a vencedora do leilão. Recebeu a concessão para a construção de lrapé.

Na 2532 Reunião do Conselho de Administração da CEMIG, com a
participação dos sócios privados, estratégicos, ao contrário do que afirma o
Governador Itamar Franco, foi autorizada por unanimidade a participação da
CEMIG na pré-qualificação para esse leilão. Na 2542 Reunião, de 21112198,
foi ratificado por unanimidade o ato da diretoria executiva definindo as
condições de viabilização financeira desse empreendimento.

Qual a viabilização financeira efetuada naquele momento? O custo máximo
da obra, entre R$370.000.000,00 e R$417.000.00000, tendo como referência
o mês de dezembro de 1998. Hoje, o custo de construção da Usina de lrapé
é de R$500.000.000,00, ou seja, 20% superior ao custo calculado em
dezembro de 1998. O preço de venda da energia foi de R$38,00 por
megawatt-hora. Hoje o preço de mercado é de aproximadamente R$65,00
por megawatt-hora, ou seja, 71% superior ao custo de venda daquela época,
facilitando muito mais a concretização da construção da Usina de lrapé.

Qual a composição acionária para a construção da Usina de lrapé? A
CEMIG entraria com 70% dos recursos; a COPASA, com 20%; e o consórcio
construtor da usina, com 10%. Não estava previsto nenhum centavo de
aporte por parte do Governo do Estado, conforme consta no documento
PRCA 032198, anexo à ata da 254 8 Reunião do Conselho de Administração.

O Governo de Minas Gerais não gastaria centavo algum para construir a
Usina de lrapé. Hoje, o Governador Itamar Franco anuncia que o Governo vai
entrar com R$80.000.000,00. Na época, não entraria com centavo algum.
Hoje, vai entrar com R$80.000.000,00.

O que é mais grave é que o Governador fez o anúncio, fez a propaganda.
Na verdade, estava anunciando apenas a construção da estrada de acesso à
Usina de [rapé, que será iniciada talvez a partir do ano que vem. Não estava
anunciando a construção da Usina de lrapé. Na verdade, nem o modelo do
consórcio o Governo Itamar Franco tem pronto.

Para terem uma idéia, a Usina de Tapebi, concedida pela ANEEL na
mesma época, está instalando suas primeiras turbinas. Com relação à de
lrapé, somente no ano que vem o Governador vai anunciar o modelo de
consórcio da construção da usina. Essa é a verdade dos fatos. Desafio
qualquer representante do Governador, da CEMIG ou dessa corriola a me
desmentir. Tenho fatos comprovados nas atas das reuniões do Conselho
Deliberativo da CEMIG.

Outra questão importante é a dos investimentos sociais previstos no
Acordo de Acionistas. Para o custo de obra de R$370.000.000,00, seriam
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R$20.000.000,00;	R$395.000.000,00,	R$34.000.000,00;	e para
R$417.000.000,00, R$45.000.000,00. Enfim, em cinco anos de construção da
usina, a CEMIG gastaria, em investimentos sociais, R$150.000.000,00. Essa
é a verdade dos fatos sobre a Usina de lrapé. Ela já estava viabilizada no
Governo passado. O Governo atual finge que a presença dos sécios
estrangeiros impediu a viabilização, finge que é uma iniciativa dele e fala tudo
isso.

Não terei tempo de falar sobre os outros dois assuntos importantes, como
gostaria. Talvez amanhã ou depois continue a minha exposição, quando
falarei sobre as duas outras mentiras.

Das nove usinas em construção anunciadas pelo Governador de Minas e
pela CEMIG, apenas três estão em obras. Anunciam nove, mas apenas três
estão efetivamente em obras: Usinas do Funil, Porto Estrela e Queimados.
De nove, apenas três estão sendo efetivamente construídas.

Entre 2000 e 2002, a potência agregada de geração de energia elétrica no
Brasil será de 6.092mW, e a CEMIG entrará apenas com 172. Repito os
dados: no Brasil, entre 2000 e 2002, a potência agregada de geração de
energia elétrica, ou seja, o resultado de investimentos em geração de energia
elétrica, será de 6.092mW, sendo 192, ou 2,8%, da CEMIG. E o Governador
Itamar Franco ainda está dizendo que somente Minas Gerais cuida de
investimentos em energia elétrica, e o resto do Pais não cuida. Isso não é
verdade. Ë uma mentira redonda.

Tenho muito mais dados para apresentar, mas não tenho tempo para
continuar a minha exposição. Tenho aqui dados do Ministério das Minas e
Energia, entre os anos de 2000 e 2005, os quais comprovam com exatidão
minhas afirmações. Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

alunos e professores da UEMG e da UNIMONTES, os nossos cumprimentos.
Tratarei do assunto do veto na segunda parte do meu pronunciamento,
porque quero iniciá-lo relatando um fato ocorrido em Montes Claros, que está
tendo hoje seu desdobramento em Brasília.

O Conselho Municipal de Segurança Pública de Montes Claros, órgão não
governamental que tem à sua frente pessoas preocupadas com a larga
escala de violência na cidade, tomou a decisão, a partir de pesquisas e da
manifestação da população, de construir um local para manter, sob regime de
prisão acompanhada, menores infratores que matavam e aterrorizavam a
cidade. Foram construídas 12 celas, com capacidade para 60 adolescentes,
e agora, como nunca foi visto antes, temos em Montes Claros duas posições
totalmente antagônicas: de um lado, está a maciça maioria da sociedade,
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apoiando a decisão do Conselho Municipal de Segurança Pública, que,
com recursos do comércio, dos cidadãos e dos estudantes, construiu as
ceias; e, do outro, está uma minoria, incentivada por uma classe política, que
considera essa ação um desrespeito aos direitos dos menores infratores. A
situação culminou com um seminário de segurança pública, em que
discutimos abertamente o fato. Hoje, em Brasília, o Deputado Federal
Nilmário Miranda leva a questão ao Conselho Nacional da Criança e do
Adolescente - CONANDA -, na tentativa de jogar por terra essa iniciativa do
povo de Montes Claros.

Quero, então, de público, diante dos jovens estudantes de minha cidade e
de todo o Estado, hipotecar minha irrestrita solidariedade ao Juiz de Direito
de Menores, Or. José Geraldo Mendes da Silva, que, em um ato de coragem,
assumiu a responsabilidade da construção desse local, para atender o jovem
infrator de Montes Claros. Lembro que não se trata de celas para se jogar o
adolescente e esquecê-lo, mas de um local com tratamento humanizado, que
inclui o acompanhamento de psicólogos, psiquiatras e da Igreja, além de um
acompanhamento de perto por parte da UNIMONTES.

Esse Juiz merece o reconhecimento, de público, desta Casa. Estamos
observando a população estarrecida sendo ameaçada, testemunhando
calada os crimes que estão acontecendo, muitas vezes praticados por
menores drogados e corrompidos. A sociedade, que esperou
impacientemente a construção do Centro de Educação do Menor, que foi
prometido pelos Governos Estadual e Federal, para se dar um tratamento
humanizado aos menores infratores, está se manifestando. Enquanto a
sociedade se cansa das promessas, vê seus membros serem assassinados,
como aconteceu ontem à noite em Petrópolis. Um casal foi amarrado e
amordaçado e, com os olhos tapados, foram assassinados à queima-roupa,
juntamente com dois idosos que estavam na casa. Quando um menor
comete um crime, ele é amparado pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, e não há um lugar para recolhê-lo. Então, é devolvido para as
ruas novamente, para cometer outros crimes.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Como membro da Comissão de
Direitos Humanos, hipoteco o meu apoio a essa questão de Montes Claros.
Alguns se posicionaram contra essa medida, que é temporária, porque é
obrigação do Estado a estrutura do sistema carcerário. O Estatuto da Criança
e do Adolescente permite o cárcere. A questão de Montes Claros refere-se
aos menores infratores que matam e que são perigosos, e não aos que
cometem atos infracionários, os quais poderiam cumprir penas alternativas.
Estivemos com a Promotora. Estamos lutando como membros do Fórum
Permanente de Direitos Humanos. Para as pessoas que são contra o
trabalho do Ministério Público e do Juizado de Menores, deixei muito claro
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que Montes Claros vive em um cárcere privado, enquanto o Estado não
cumpre o seu papel nem a sua obrigação.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Com todo o respeito, faço a minha
intervenção no sentido inverso ao da exposição de V. Exa. e à da Deputada
Elbe Brandão. Hipoteco a minha solidariedade à Arquidiocese de Montes
Claros, à Pastoral do Menor da cidade e a outras entidades da sociedade civil
que repudiam a atitude do Juiz, que, à revelia do Estatuto e sem observar o
grau de periculosidade, está colocando os menores infratores em cárcere
privado ao lado de bandidos adultos. Estamos tendo um paliativo. Como os
empresários ajudaram a construir essas celas, poderiam ter auxiliado na
construção de um centro de socialização do menor. A cadeia não é a
solução. A solução é a escola.

O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria que V. Exa. hipotecasse
solidariedade também às famílias das pessoas assassinadas, das mulheres
estupradas e das pessoas que foram desrespeitadas pelos menores que
estão amparados por atitudes dessa natureza.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, encerrando essa parte, volto à questão da
UEMG e da IJNIMONTES. Teremos a hora da verdade nesta Casa. Fomos
designados Presidente da Comissão Especial, e o relator estudou a proposta
de emenda à Constituição, estabelecendo o custeio do ensino superior na
UEMG e na UNIMONTES. Hipotecamos a nossa total e irrestrita
solidariedade ao Deputado Paulo Piau. Tivemos a oportunidade de discutir,
com os alunos, essa importante proposta, que culminou com a promulgação,
na Constituição, do custeio do ensino superior no Estado. Mas, para
conseguir o recurso, somos obrigados a colocar, no orçamento, o dinheiro
suficiente para fazer face à proposta de emenda à Constituição, pois de nada
adianta a proposta sem o dinheiro a ser repassado para a UEMG e a
UNIMONTES. E a proposta do orçamento foi vetada. Estamos a poucos
minutos de um momento importante para o ensino superior do Estado e para
a minha UNIMONTES, faculdade na qual me formei médico em 1979. Serão
necessários 39 votos para derrubar o veto, sendo a votação secreta, e é ai
que está o perigo de a proposta não ser vitoriosa e os, estudantes saírem
daqui frustrados. A nossa posição é clara. Votaremos abertamente contra a
derrubada do veto porque entendemos o alcance social e humano da
proposta. Gostaria até, se fosse possível, que aqui tivéssemos aquela
manobra do Senado, para emitir a lista dos que se encontram a favor e
contra o estudante e o ensino superior do Estado. Estou temendo pelo
resultado final dessa votação. É necessária a presença dos alunos e
professores, que têm direito a um ensino superior de boa qualidade, ao
ensino gratuito. Não se faz a história de um povo sem educação de bom
nível, sem propostas coerentes, claras e objetivas. Fica aqui a posição do
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nosso partido e a minha posição pessoal, como pai de universitárias que
sou, como médico formado pela UNIMONTES e como Deputado Estadual,
que trabalhou incansavelmente para que essa proposta se tornasse parte da
nossa Constituição. Quero ir embora, hoje, com a alma lavada, tendo
cumprido meu papel constitucional e honrando a região a que pertenço, o
Norte de Minas, hipotecando meu apoio e dando meu voto contra a
derrubada do veto do Governo.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de parabenizar o
Deputado Carlos Pimenta, principalmente por ter tocado no assunto que diz
respeito à questão da segurança pública em Montes Claros. Tenho certeza e
a consciência de que este Pais só vai sair de onde se encontra se investir em
educação. Mas sei também que a questão da segurança pública em Montes
Claros não pode ser adiada. Assim como a sociedade organizada, V. Exa. e
outros estão-se organizando para que tenhamos uma solução imediata.

Aqui, na condição de Vice-Líder do PSB nesta Casa, posso afirmar que os
cinco votos do PSB serão também pela derrubada do veto da UEMG e
gostaria de pedir mais, Sr. Presidente: que cada voto fosse individual,
nominal e verbal. Assim, não teremos o que aconteceu com o seguro de vida
dos policiais.

Agradeço o aparte.
O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte, e a nossa posição é pelo

ensino superior e pela derrubada do veto que estabelece o custeio da UEMG
e da UNIMONTES.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

estudantes da UEMG, pessoas nas galerias, recebi do Sindicato dos Fiscais
e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais o informativo
"Notas Fiscais", que traz matéria muito bem elaborada por Antônio de Pádua
Silva e Lucas Rodrigues Espechit.

Sob o titulo "Flagrante Fiscal: Oportunidade Que Pode Oferecer Elementos
à Desestruturação do Crime Organizado no Setor de Combustível em Minas
Gerais", o artigo mostra a importância do combustível na receita do ICMS.
Aponta ainda as principais formas de sonegação, que ocasionam perdas de
grande relevo para a arrecadação em nosso Estado.

Para se ter uma idéia da importância desse produto na receita tributária de
Minas, o combustível responde por 23% da receita do Estado, superando
inclusive a energia elétrica, as bebidas, a siderurgia e os veículos, num valor
aproximado de R$150.000.000,00 por mês.

Para um preço de R$1 ,50 na bomba, o consumidor paga, entre tributos
federais e estaduais, o correspondente a R$0,82, ou seja, 54,7% do preço da



474
gasolina são impostos.

A sonegação nesse setor representa não só uma evasão significativa de
recursos, mas também desestrutura o mercado, permitindo uma concorrência
agressiva e desequilibrada. O apoio às atividades de fiscalização deve ser
coadjuvado por medidas destinadas não só a evitar a evasão de recursos
pela sonegação, como também a punir os crimes contra a economia popular
e os direitos dos consumidores.

O controle da Agência Nacional do Petróleo - ANP -, denunciando os
postos fraudadores e lacrando as bombas que vendem gasolina adulterada,
deve ser intensificado para coibir tais práticas.

E preciso que cada segmento da sociedade dê a sua parcela de
contribuição ao bem comum, que o Estado só terá condição de promover
com a arrecadação dos tributos devidos.

De acordo com estimativas da Secretaria de Estado da Fazenda, as
diversas formas de sonegação do ICMS são responsáveis por uma perda
mensal calculada em R$20.000.000,00.

Hoje, o trabalho de fiscalização abrange todos os elos do processo
produtivo do setor, das refinarias e distribWotas de combustíveis até os
postos revendedores. No entanto, ainda são muitas as formas de sonegação,
desde a retenção menor do ICMS até a utilização de documento fiscal falso
ou inidôneo.

Ocorre também, em razão da guerra fiscal entre os Estados, a chamada
operação triangular com o álcool, entre distribuidoras, em que se acumulam
créditos tributários resultantes da diferença de aliquotas, com prejuízo para
Minas Gerais.

Há outra operação muito freqüente que consiste na emissão de notas
fiscais falsas, a qual é realizada por distribuidores que operam fora do
Estado. Nesse caso, as distribuidoras costumam acrescentar um percentual
de álcool anidro maior que o permitido na gasolina A, gerando um volume
maior de gasolina C. Como a distribuidora não tem como justificar esse
volume excedente de gasolina C, acoberta as operações excedentes com a
emissão de nota falsa.

1-lá que acrescentar ainda a grave questão da adulteração da gasolina, com
adição de solvente, que vem causando tantos prejuízos ao consumidor,
danificando os veículos.

Assim, ao lado das atividades de fiscalização, tão bem conduzidas pelos
Fiscais e Agentes Fiscais do Estado, é necessária uma ação rápida,
articulada entre o Executivo, o Ministério Público e o Judiciário.

Passamos agora à outra fase, para a votação da Emenda n°47. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

r Parte (Ordem do Dia)
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1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, 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.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
aprovação, na 601 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.13512001, do
Deputado Edson Rezende; de Meio Ambiente - aprovação, na 578 Reunião
Ordinária, do Requerimento n° 2.12712001, do Deputado Paulo Piau; e do
Trabalho - aprovação, na 598 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°5
1.35312001, do Deputado Sebastião Costa; 1.41312001, do Deputado
Wanderley Ávila; 1.42412001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão;
1.42612001, do Deputado Rogério Correia; 1.435 e 1.45712001, da Deputada
Maria José Haueisen; 1.43612001, do Deputado Marco Rêgis; 1.43812001, do
Deputado Geraldo Rezende; 1.44312001, do Deputado Antônio Júlio;
1.45112001, do Deputado Cristiano Canêdo, e o Requerimento n°2.133/2001
(Ciente.Publique-se.).

Votação de Requerimentos
- A seguir, é submetido a votação e aprovado requerimento do Deputado

Marcelo Gonçalves, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.27312000
distribuído á Comissão de Fiscalização Financeira.

• Deputado Durval Angelo - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Ê regimental. A Presidência vai

proceder à verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto,
solicita aos Deputados que ainda não registraram a sua presença no painel
que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votou "não" 1 Deputado,

num total de 39 votos. Está, portanto, ratificada a aprovação do requerimento.
Cumpra-se.

-	Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Hoje existe um clamor nacional para que o

voto, nos Poderes Legislativos, seja aberto. Então, sugiro que esse voto, para
que realmente os estudantes saibam quais os Deputados que estão aqui
dentro, seja aberto, através da votação nominal.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita às pessoas nas galerias que
deixem que o trabalho da Assembléia aconteça com tranqüilidade e



476
comunica ao Deputado Durval Angelo que o voto secreto é uma norma
constitucional e esta Presidência vai cumpri-Ia.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Deputado Durval Angelo levanta uma questão que é constitucional, mas,
mesmo sendo constitucional, queremos manifestar que estamos de acordo
com a proposta. Faço um apelo, Sr. Presidente, para votarmos hoje. A
Bancada do PPS está aqui para votar. Gostaríamos que ninguém e nenhum
dos partidos usassem artimanhas regimentais para não votarmos hoje.
Qualquer artimanha regimental que for usada atrasará a votação do veto.
Não concordamos com o argumento de que não existe número, de que não
podemos votar e de que corremos risco. Solicitamos a inversão da pauta, a
fim de que o veto seja votado ainda hoje. O PPS está presente para derrubá-
lo.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, no ano passado, foi
constituída comissão especial para estudar a questão da UEMG. Como
relator, apresentamos mais de uma dezena de sugestões ao Executivo, a fim
de que pudesse haver a absorção das fundações. Após um ano, não houve
manifestação por parte do Executivo. Nesse período, a comunidade se
organizou, e, agora, os estudantes estão aqui, mobilizados e defendendo,
com toda força, os seus direitos.

A UEMG nasceu em 1989, ano da promulgação da Constituição Estadual.
Como é nossa filha, temos, junto com os estudantes, o direito de lutar pelos
recursos. Proponho, em nome do PSB, a inversão de pauta e a votação, em
primeiro lugar, dessa matéria importante para os estudantes e para o Estado,
que não avançará se não tiver uma universidade do seu tamanho. Minas e os
mineiros merecem a sua universidade. Muito obrigado.

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à i 2 Fase, a Presidência

passa á 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de

Lei Complementar n° 65, que altera dispositivo da Lei n° 6624, de 1817175,
que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar e dá outras
providências. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Foi
designado relator o Deputado Fábio Avelar, nw -'r,nou pela manutenção do
veto.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
• Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, quero apenas lembrar ao

Plenário que houve um acordo entre a Oposição e a Situação para a
derrubada deste veto. É por isso que estamos encaminhando nesse sentido.
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* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, conseguimos,

ontem, votar, mas, infelizmente, não conseguimos manter os acordos de
votação de vários vetos que se encontram na pauta.

Em relação a esse veto oposto à proposta do Deputado Paulo Piau,
queríamos tê-lo votado ontem. E importante dizer aos Deputados que foram
ao microfone pedir inversão da pauta que isso não é possível, porque o
projeto que trata do orçamento do Estado e que trata da UEMG está em
discussão. Não está em votação. Se os Deputados tiverem o cuidado de ler a
ordem do dia poderão ver que se encontra ainda em fase de discussão. A
discussão desse projeto terá que ser encerrada para que na próxima reunião
esteja em condição de votação. E gostaria que pudéssemos ter novamente
um entendimento por parte das lideranças para que pudéssemos votar os
projetos.

Sr. Presidente, quero repudiar alguns Deputados que disseram que sou
vira-folha. A minha presença neste Plenário é muito clara: a favor da
derrubada do veto. No entanto, não vou deixar que os estudantes sejam
enganados, porque não é possível inverter a pauta nesta tarde- Vocês
precisam saber disso. Não estou aqui para enganar ninguém. Não vou fazer
parte de um jogo para enganá-los. Não há possibilidade de inversão da
pauta. Estudantes, não é possível votar nesta tarde.

O Deputado Márcio Kangussu incorre em erro pela segunda vez. Aliás, S.
Exa. neste momento não poderia estar aparteando, mas o está fazendo por
desconhecer o Regimento da Assembléia. Incorre em erro novamente ao
dizer que é só encerrar a discussão. Encerrada a discussão, só pode ser
votada na outra reunião, mas não nesta. Não vou permitir que os estudantes
sejam enganados.

A minha posição em relação ao Veto Total à Proposição de Lei
Complementar n° 65 é pela derrubada do veto, O Governador, que vetou
essa proposição e entrou com uma ação direta de inconstitucionadade, é
defendido por vários Deputados da Casa. Quem traiu os estudantes foi o
Governador, que entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal.
Esperamos que os estudantes também ajudem a derrubar esse veto do
Governador.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
• Deputado Márcio Kangussu* - Nobre e competente Deputado João Leite,

por quem tenho grande estima e que disse que incorri em erro. Com todo o
respeito, com o estudo e o tempo que já tenho no parlamento, parece-me que
podemos votar, sim. Precisamos apenas fazer um acordo. Encerra-se a
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discussão e vota-se. Além disso, o Presidente pode usar a prerrogativa de
adiar ou prorrogar esta reunião. Então, o Regimento Interno permite que
votemos. sim. Enganar estudante é querer fazer com que voltem sem que
haja votação. O PPS está aqui para votar, e é pela derrubada do veto.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e estudantes que honram esta Assembléia
com sua presença, gostaria de deixar clara a posição da Bancada do PPS.
Como representante do vale do Jequitinhonha e do Mucuri, conheço suas
dificuldades e a distância que têm de percorrer até aqui. Estranha-me
profundamente que Deputados ocupem a tribuna para insinuar que
estudantes possam ser manipulados, pois esse é um desrespeito à
inteligência dos universitários.

Estamos aqui a favor da proposta do Deputado Durval Angelo de que se
vote em aberto pela derrubada ou não do veto, O Sr. Presidente pode
verificar a presença de 56 Deputados no Plenário. Sendo assim, muito antes
do que foi previsto aqui, é possível votar o veto, desde que façamos um
acordo. Após o encerramento da discussão poderemos votar, e a nossa
bancada estará aqui até a hora que for necessária, para que esses
estudantes não precisem percorrer novamente essa grande distância.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e educandos, desde que queiramos, é
possível votar. O PPS quer votar e quer votar pela derrubada do veto.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, alunos, queria

comunicar-me com os alunos que estão aqui. Os líderes ou representantes
de cada uma das universidades presentes reuniram-se conosco. Temos
posição definida. É claro que vamos votar abertamente pela derrubada do
veto. Isso é tranqüilo. (- Palmas.)

Não sei se os líderes já conversaram com vocês, mas gostaria que vocês
soubessem que nos reunimos aqui, há cerca de 10 minutos. Quero
comunicar isso, que é exatamente o que o Deputado João Leite está
tentando dizer para vocês. Esse projeto é o último a ser votado. A única arma
que vocês e a Oposição têm para pressionar a derrubada do veto é esse
processo de discussão. Do jeito que vocês querem, podemos fazer sem
problema algum. Mas vocês correm o risco de voltar para casa com uma
grande derrota, porque a votação é secreta. Se vocês querem correr esse
risco, é outra coisa. O que estamos querendo é garantir essa derrubada,
porque fazer discursos no microfone e dizer que vota contra é uma coisa, na
hora de votar secretamente, a coisa é completamente diferente. Então, temos
de chamar a atenção de vocês para isso. Nós, da Oposição, fomos traídos
em dois acordos que fizemos aqui com Deputados. Pode haver uma terceira
traição hoje. Mas vocês é que vão pagar o preço. Se querem, não há
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problema algum para nós, podemos votar. Mas fiquem sabendo que, se
for derrotado, a culpa é de quem quis manipular vocês e precipitar uma
votação sem segurança de que o veto pudesse ser derrubado. Votação de
veto com menos de 55 Deputados presentes não é garantia da derrubada do
veto. Parece-me que não temos esse número de Deputados presentes. E o
Governo, decididamente, quer que esse veto não seja derrubado. Então,
gostaria que esses mesmos lideres que se reuniram conosco e acertaram
uma coisa nos dissessem que esse acordo está desfeito. Se querem arriscar,
para nós, não há problema algum. Mas é honesto dizer para vocês o que
está acontecendo. Se querem ser manipulados, a história é outra.

Sr. Presidente, queremos encaminhar pela derrubada do veto que está ora
em pauta, em razão de já termos tido várias discussões. Consideramos que a
derrubada desse veto vai trazer ganhos para a sociedade de Minas Gerais. O
nosso encaminhamento, como Líder do PSDB, é no sentido de derrubarmos
esse veto, que foi mais um que o Governo colocou para prejudicar o povo de
Minas Gerais. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, estamos encaminhando o

processo de votação do veto à Proposição de Lei Complementar n° 65, que
trata da Policia Militar Rural no Estado. Antes, porém, gostaria de
parabenizar os estudantes por sua ação de cidadania, vindo aqui brigar por
seus direitos e pela sua crença. Peço-lhes, entretanto, uma trégua, para
votarmos esse veto. Após esse procedimento, sugiro a V. Exa., Sr.
Presidente, a suspensão da reunião, para que os Líderes possam conversar
a respeito da inversão da pauta - que é possível -, e possamos votar esse
importante projeto ainda hoje.

Quanto à votação do veto à Proposição de Lei Complementar n° 65, lembro
aos Deputados que há um acordo, que deveria ser mantido, até mesmo para
o bem das votações subseqüentes. Peço-lhes ainda que o seu voto seja
"não", pois esse é um projeto extremamente importante para a segurança dos
nossos produtores rurais e para o Estado como um todo.

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

conhecem minha posição com relação a essa matéria, já que fui funcionário,
professor e aluno da UNIMONTES.

Está muito fácil votar. O Deputado Márcio Kangussu disse bem que, se as
Lideranças quiserem, tudo pode ser votado. Se houver a decisão das
Lideranças, a pauta pode ser encaminhada normalmente, como estava
previsto, já que não pode mais haver inversão; basta que diminuamos os
discursos e que a Oposição pare de fazer discursos com a duração de 1



480
hora, para votarmos rapidamente todos os vetos. Ainda hoje, com 2 horas
de trabalho, poderemos votar e resolver esse problema. Se resolvermos falar
menos e votar mais, haverá tempo para votarmos todos os vetos nesta tarde.
Como Líder da Maioria, proponho isso.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Sebastião Costa - É preciso que os Lideres nesta Casa
procurem não abusar da inteligência dos visitantes. Não estamos
encaminhando a votação do projeto da UEMG; votaremos pela derrubada do
veto. Estamos encaminhando a votação do projeto da Policia Florestal. Para
encaminhá-la, o Deputado tem de falar sobre o tema que está sendo
encaminhado, e não sobre outras questões. Dizer que a Oposição não tem
interesse em votar a questão da UEMG é maneira de enganar própria de
quem, com a influência que tem, poderia ter intercedido junto ao Governador
para não vetar o projeto. Por que a base não se entendeu com o Governador
para que não vetasse o projeto? Se não houvesse veto, o projeto já estaria
em cumprimento. Infelizmente, esse veto aconteceu. Estamos agora tratando
do veto do projeto relativo à Polícia Florestal. Depois de votarmos alguns
outros vetos, chegaremos ao da UEMG e ao da UNIMONTES. Com  relação a
esse veto, não estamos fazendo proselitismo. Estávamos encaminhando
para esperar a mensagem que o Governo ficou de mandar para esta Casa.
Os estudantes sabem disso. O Governo avisou que mandaria mensagem
para regulamentar o funcionamento da UEMG, mas até hoje não mandou.
Por isso, estamos insistindo nisso. Felizmente, parece que a base quer
somar-se a nós. Esperamos que isso aconteça para vermos materializada a
proposta que partiu da Oposição, que recebeu o apoio da base do Governo e
que agora já é proposta de emenda promulgada nesta Casa. Portanto, Sr.
Presidente, agradeço a V. Exa. a compreensão. Digo aos estudantes que o
PFL, desde o inicio, vem mantendo a sua coerência. Queremos derrubar o
veto de forma total - porque não fazemos parte da base de apoio ao Governo
-, para que as universidades possam iniciar, com tranqüilidade, a sua
verdadeira sobrevivência.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüinio.
• Deputado Hely Tarqoinio - Em nome do PSDB e em meu nome,

desejamos encaminhar, como disse o nosso Líder, Deputado Miguel Martini,
favoravelmente à derrubada do veto ao projeto de lei do Deputado Paulo
Piau, que institui a Polícia Florestal e Rural para a segurança no campo,
garantindo a presença da policia em todos os acontecimentos do campo e
propiciando a segurança, principalmente, dos produtores rurais.

Contrariamente ao que o Deputado Luiz Tadeu Leite disse, a Oposição não
está enrolando e votará pela derrubada do veto. Essa foi a sua primeira
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posição, juntamente com o Governo. Obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos - O PSB vota com a UEMG, homenageando
nossos alunos e professores. Obrigada.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Levantamos uma questão de ordem possível.

Através de um acordo de Lideres, queremos colocar a matéria referente à
UEMG em votação em segundo lugar, uma vez que já nos encontramos em
fase de votação do Veto à Proposição de Lei Complementar n o 65. Sr.
Presidente, solicitamos que, após a votação desse veto, sejam suspensos os
trabalhos por dois ou três minutos, para que os Líderes assinem um acordo
pedindo a inversão de pauta. Nós, do PSDB, aceitamos encerrar a discussão
do projeto do orçamento, através do acordo de Lideres. O Regimento permite
que o projeto da UEMG seja colocado em segundo lugar. Essa é a proposta
do PSDB para, definitivamente 1 verificar quais são os Deputados que
realmente querem derrubar o veto da UEMG.

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado Miguel Martini
que o nosso Regimento Interno, no seu art. 277, diz: "não se admitirá
preferência de matéria em discussão sobre outra em votação". Portanto, esta
Presidência acatará a sugestão dos Líderes, logo após a votação do Veto à
Proposição de Lei Complementar n° 65, quando suspenderá a reunião para
tomar uma decisão, o que não significa que a sugestão será acatada. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de
conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno.
Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Aderi - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila.
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O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 16 Deputados, votaram "não" 44

Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei Complementar n° 65. À promulgação.

Declarações de Voto
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos pela derrubada do veto e

peço desculpas ao Deputado Márcio Kangussu, pois eu estava errado, e ele,
certo. Podemos votar. E a Minoria votará pela derrubada do veto relativo ao
orçamento, o que atende à UEMG.

O Deputado Márcio Kangussu - Louvo a posição do nobre Deputado João
Leite, que é, cada vez mais, respeitado neste Plenário. A Bancada do PPS
votou pela derrubada deste veto e votará pela derrubada do veto relativo à
UEMG.

O Deputado Miguel Martini - É claro que votamos pela derrubada do veto, e
quero dizer que, com a suspensão dos trabalhos, o Regimento Interno, no
seu art. 73, diz que "o acordo de Lideres que vise a alterar o procedimento
específico na tramitação de matéria somente será recebido se subscrito pela
totalidade do Colégio de Lideres".

Então, temos opção de dois procedimentos: primeiro, fazer com que não
haja quórum de 39, para não continuar o processo de votação; entra em
discussão o projeto da UEMG, e encerramos sem discussão; segundo, seria
todos os Líderes - e o PSDB quer assinar - fazerem um acordo, visando
inverter a ordem da pauta, e votarmos o próximo projeto, que é o da UEMG.
O Regimento Interno permite que se adote esse tipo de procedimento. É a
única maneira.

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado Miguel Martini e
às galerias que o nosso Regimento Interno é bastante claro. Só poderá haver
inversão de pauta se houver um acordo de Líderes, Mas essa matéria está
no processo de discussão, e não no de votação. Portanto, o acordo de
Líderes não será recebido se quiser alterar a essencialidade do processo
legislativo. Precisamos neste momento de ter um acordo bem estabelecido,
porque isso visa modificar todo um processo legislativo. Isso hoje interessa a
alguns; amanhã poderemos ter a mesma situação e termos dificuldades de
tomar decisões.

Estamos tentando, desde a semana passada, votar o veto da UEMG.
Estamos trabalhando, pessoalmente estou cuidando dessa votação, e,
portanto, preciso, para o bom andamento dos trabalhos, cumprir o nosso
Regimento Interno e o que determina a legislação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por cinco

minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a matéria constante
na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.655,

que dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das
atividades geradoras de resíduos perigosos no Estado. A Comissão Especial
perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado
José Henrique opinou pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter
a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255,
c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão
"não". Em votação.

Questões de Ordem
O Deputado Gil Pereira - Presidente, vendo que a base do Governo está

apta a votar todos os projetos que estão na pauta, faço um apelo para que
possamos entrar em um acordo e votar rapidamente.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Penso que é chegado o momento de
votar; é preciso parar com o discurso. Em nome do PDT, que vai votar pela
derrubada do veto, quero parabenizar a UEMG de Divinápolis, aqui presente,
e de todo o Estado de Minas Gerais.

O Deputado Hely Tarqüinio - Solicito que a reunião seja suspensa por mais
5 minutos, para o entendimento final.

O Deputado Dirnas Rodrigues - Sr. Presidente, pedimos que os Deputados
da Oposição não obstruam, para que possamos votar esse veto ainda hoje.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Votaram os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Antônio Andrade -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto
- Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Milton - Kemil
Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados, votaram "não" 21
Deputados, totalizando 54 votos. Está, portanto, mantido, em turno único, o
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Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.655. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.662,que
dispõe sobre o Programa Estadual de Saúde Vocal. A Comissão Especial
perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado
Rêmolo Aloise opinou pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter
a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255,
c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão
"não". Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hemieto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra
Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Milton -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados, votaram "não" 16
Deputados, houve um voto em branco, totalizando 55 votos. Está, portanto,
mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.662. Oficie-
se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.665,
que institui o Programa de Higiene Bucal na rede estadual de ensino
fundamental. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado Rêmolo Aloise opinou pela
manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AlIton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrôsio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo -
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Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana -. Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa - lvair Nogueira - lvo José - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; votaram "não" 20
Deputados; houve 1 voto em branco, perfazendo o total de 61 Deputados.
Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 14.665. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.687, que
cria o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP - e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a forma corno

está transcorrendo a votação não é a melhor. Provavelmente, podemos
prever que o desfecho da questão da UEMG também não será o melhor.

O Projeto de Lei n° 14.687, do Deputado Anderson Adauto, vetado pelo
Governador, foi sugerido durante as audiências públicas regionais sobre
segurança pública promovidas pela Assembléia. Durante o seminário
realizado neste Plenário e transmitido para todo o interior do Estado, cerca de
180 cidades encaminharam sugestões. O Deputado Anderson Adauto
aproveitou as sugestões e elaborou esse projeto, cujo objetivo é minorar os
graves problemas da segurança pública e da defesa civil naquilo que é
fundamental, ou seja, os recursos públicos, possibilitando que municípios e
entidades da sociedade civil tenham acesso a esse Fundo.

Posteriormente, a pedido do Conselho da Comunidade de Belo Horizonte -
órgão auxiliar da Vara de Execução Penal -, de que faço parte como
representante desta Assembléia, foi retomado o Fundo Penitenciário. Todos
temos conhecimento dos graves problemas causados pela superlotação. O
Fundo de Segurança Pública retoma o projeto original do Fundo
Penitenciário, de 1998, que viabilizava recursos da ordem de R$14 a
15.000.000,00 para a construção de estabelecimentos penais, formação de
agentes penitenciários e geração de trabalho para os presos, a exemplo da
Associação de Proteção e Amparo ao Condenado - APAC -, de ltaúna,
experiência conhecida por dezenas de Deputados.
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Faço o encaminhamento e o apelo para que votemos pela derrubada

desse veto, porque o Governador não teve motivos para vetá-lo. Talvez, a
infelicidade do Deputado Andersori Adauto seja que a votação do projeto
tenha acontecido no momento em que o Governador estava "de malzinho'
com ele; haviam brigado, estava irritado em virtude do humor e do
temperamento não muito típicos de um estadista, mas que fazem parte da
natureza humana. Acredito que a votação desse veto será a prévia da
votação da UEMG. Com toda certeza, se não derrubarmos esse veto, a
questão da UEMG será definida. Vamos votar, então, contra o veto, a favor
da defesa social, a favor de um sistema penitenciário novo e diferente para o
nosso Estado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria,

desta tribuna, dizer que temos um acordo para manutenção do veto. Esse
projeto de lei, apesar de toda discussão feita nesta Casa sobre segurança
pública, apesar de toda boa-vontade do Deputado Anderson Adauto, tira 20%
dos recursos da Secretaria da Segurança Pública. Já estamos com sérias
carências até para alimentação de preso e, se esse veto for derrubado, a
Secretaria será derrubada.

Como Delegada de Policia e como cidadã, faço um apelo para que se
mantenha o veto do Governador. Os alunos não entenderam o que estamos
votando. O PSB está totalmente favorável em rejeitar o veto do Governador,
está com a UEMG, mas agora estamos votando um projeto que diz respeito ã
Secretaria da Segurança Pública, que é o meu berço e a minha origem.
• A fala do Deputado Durval Angelo de que a derrubada desse veto vai ter

alguma sinalização com a UEMG não corresponde à verdade. Uma coisa é a
Secretaria da Segurança Pública, outra é trabalhar pelo ensino público de 30
grau. Obrigada.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, com todo respeito à Deputada

Elaine Matozinhos, quero fazer justiça ao Deputado Anderson Adauto e ao
projeto. O que o projeto tira da Secretaria da Segurança Pública são os
recursos para construção de cadeias e penitenciárias. Quem tem que ter
essa função é a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos. Fica parecendo
que se estão tirando recursos que seriam de custeio, mas são recursos de
investimento. Não é função da Secretaria da Segurança Pública construir
cadeia nem fazer guarda de preso.

O Sr. Presidente - Com a palavra a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar pela

derrubada do veto. Quando estivemos na Comissão de Direitos Humanos
estudamos muito bem a questão da segurança pública no Estado. Não
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estamos tirando dinheiro da Segurança Pública, estamos distribuindo
dinheiro para a Secretaria da Justiça e para o Conselho Estadual de Direitos
Humanos. Os R$7.000.000,00 que a população mineira todo mês põe no
cofre da taxa de segurança pública não é para custeio do Estado, é para
investimento. É preciso que tenhamos essa consciência. Temos o Deputado
Luiz Tadeu Leite, que foi Secretário e sabe da necessidade de a Secretaria
de Justiça ter recurso garantido e também o Conselho Estadual de Direitos
Humanos. Isso é para socializar o dinheiro e trazer segurança, ordem e
educação para o nosso povo. Derrubar o veto do Governador representa uma
entrada de R$43.243.000,00 para a UNIMONTES e R$58.000.000,00 para a
UEMG. É o inicio da nossa libertação. Queremos também o voto aberto.
Obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PSDB,

independentemente de ser votação secreta ou não, vai declarar o veto pela
derrubada. Com relação ao projeto que agora estamos votando, não houve
acordo. Foi fruto de audiência pública, de um trabalho intenso que a Casa fez
em todo o Estado mobilizando cada município, cada cidadão e todas as
forças da sociedade buscando uma alternativa para melhorar o nosso
sistema de segurança pública. Então, o veto ao fundo, que foi proposto,
criado, precisa ser derrubado, para que haja um ganho para a sociedade
mineira. Concordo que esse veto vai mostrar as possibilidades que teremos
de derrubar o veto da UEMG.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria de solicitar aos alunos da

UEMG que prestassem um pouco mais de atenção aos pronunciamentos dos
Deputados. Acabaram de vaiar a Deputada Elaine Matozinhos, durante a
discussão de um projeto. Já disse, pelo menos 10 vezes, da tribuna que a
bancada do PSB, da qual a Deputada Elaine Matozinhos é Líder e eu, Vice-
Líder, está completamente favorável à posição da UEMG. Vamos declarar os
nossos votos. Então, ao se manifestarem contra a opinião de Deputado, peço
que tomem cuidado. A Deputada Elaine Matozinhos vai votar a favor da
derrubada do veto e vai declarar o seu voto, como também vou.

Quero dizer aos estudantes da UEMG que este Deputado é autor da
emenda constitucional para que os votos dos Deputados sejam abertos.
Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação.
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- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AíIton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dirnas Rodrigues - Dm15 Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Nermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa -
Ivair Nogueira - lvo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Milton - Kernil Kumaira - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria OUvia - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pedro Pinduca -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27" Deputados; votaram "não" 34
Deputados; houve 2 votos em branco, totalizando 63 Deputados. Está,
portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei n°
14.687. Oficie-se ao Governador do Estado.

Declarações de Voto
O Deputado Durval Ângelo - Vemos que a votação não representa o

processo democrático, porque esse projeto foi sugerido em um seminário
estadual sobre segurança pública, com a participação de 180 cidades do
interior. Então, houve um atentado à democracia. Segundo, essa votação não
representa o interesse público, porque todos estamos assistindo à crise da
segurança pública em Minas Gerais, com o detalhe da questão carcerária.

Se fazem isso com um projeto que traz em seu bojo a questão central da
segurança pública, sei lá o que farão com o projeto da educação.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, falando em nome do PSDB e
do Deputado Miguel Martini, quero dizer que também votamos pela
derrubada do veto.

Não tenham dúvida, senhores estudantes. Esse é o desenho da votação da
derrubada do veto da UEMG. Por isso, Sr. Presidente, insistimos com V. Exa.
para suspender a reunião por 10 minutos, para que haja um entendimento no
sentido de votar o veto da UEMG com um acordo que realmente será
cumprido.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, realmente o acordo foi
cumprido. Quero, em nome da Secretaria da Segurança Pública, agradecer a
cada um dos parlamentares que votaram pela manutenção desse veto, que,
sem sombra de dúvida, se derrubado, acabaria de vez com a Secretaria,
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retirando-lhe 20% dos recursos. Em nome do povo mineiro e do Sr.
Secretário, quero agradecer aos parlamentares que tiveram a sensatez de
manter o veto do Sr. Governador. Muito obrigada.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, também votei pela derrubada
do veto por entender que a criação de um fundo estadual de segurança
pública seria bom para o nosso Estado, diria até fundamental para a questão
da segurança pública em Minas Gerais. Não podemos deixar permanecer
nas mãos da Secretaria da Segurança Pública a construção e a guarda das
cadeias. Isso é muito reclamado. E é função, evidentemente, da Secretaria
da Justiça. Realmente foi uma pena esse projeto não ter vingado.

Aproveito o momento para reforçar, mais uma vez, a necessidade de, antes
da votação do veto ao orçamento, fazermos um acordo, para que o voto seja
aberto. É a única segurança que teremos da sua derrubada-

0 Sr. Presidente - A Presidência informa mais uma vez aos Deputados que
não há possibilidade de o voto ser aberto. A Presidência vai cumprir o que
manda a legislação.

O Deputado Miguel Martini - Quero reafirmar que votamos, todo o PSDB,
pela derrubada do veto. Todo o trabalho feito por esta Casa em audiências
públicas, todos os recursos gastos com essas mobilizações, todo o trabalho
das comissões para a implantação desse fundo foram por água abaixo nessa
votação.

Volto a dizer: temo realmente por esse veto da UEMG na hora de
votarmos. Essa é a nossa preocupação. O PSDB vai continuar votando pela
derrubada dos vetos.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 14.689, que acrescenta dispositivos à Lei n° 13.414, de 23112199, que
cria o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - CODEI. A Comissão Especial opina pela rejeição
do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 255, c/c O art. 261, inciso X. do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não".

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, o projeto que cria o

Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais é um compromisso que o Governador Itamar Franco,
quando candidato, assumiu com os servidores públicos. E remeteu um
projeto para esta Casa criando esse Cons&ho. Esta Casa emendou o projeto
do Governador - pois este propunha que somente ele, o Governador,
nomearia o Conselho -, para que no Conselho houvesse também
representação dos servidores do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de
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Contas e do Ministério Público. São todos servidores do Estado e
contribuintes do IPSEMG. Nada mais justo que esses servidores fossem
também representados nesse Conselho Deliberativo.

A Assembléia modificou o projeto. O Governador, sob o argumento de que
a Assembléia tinha modificado a proposta original, embora tenha modificado
para melhor, vetou o próprio projeto que enviara a esta Casa.

Nesta legislatura, o Deputado Rogério Correia ressuscitou a idéia,
apresentando novamente o projeto de criação do CODEI na forma original,
como o Governador havia remetido à Casa na legislatura passada. Através
de uma emenda minha apresentada à Comissão, esta Casa propôs
novamente a inclusão da representação dos servidores do Legislativo, do
Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, e o Governador,
mais uma vez, vetou o projeto - um compromisso dele com os servidores do
Estado -, sob a mesma alegação: difere de sua proposta original de apenas
ele nomear e de os servidores de outros órgãos não terem assento no
Conselho.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, para que o Governador honre seu
compromisso com os servidores do Estado, devemos rejeitar esse veto,
indevidamente oposto por ele a esse projeto de lei de sua própria iniciativa.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, o Deputado Sebastião Navarro

Vieira fez um pequeno histórico. Esse veto apresenta dois aspectos
fundamentais que devem ser esclarecidos. Em primeiro lugar, lembro que é
urgente a existência de um conselho deliberativo no IPSEMG, em razão,
inclusive, das denúncias formuladas desta tribuna por diversos Deputados,
como, por exemplo, a da cobrança de R$11.000,00 para realizar cirurgias
cujo valor seria, no máximo, de R$700,00. Os demandos são muito grandes,
e o Conselho Deliberativo inibiria esses procedimentos.

Em segundo lugar, na primeira versão desse projeto, fui o relator e percebi
que os servidores do Executivo não querem a participação dos servidores do
Tribunal de Contas, do Ministério Público e do Poder Legislativo e Judiciário
na composição desse conselho, a não ser que tenham a maioria absoluta:
três do Executivo, um do Judiciário e um do Legislativo. Além disso, o próprio
Governador deveria fazer a indicação.

Na época, como relator, fizemos um acordo para que houvesse um
equilíbrio, ou seja, para que a Assembléia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o
Ministério Público e o Tribunal de Contas tivessem representação igualitária,
a fim de não haver manipulação, já que, havendo um domínio absoluto do
Executivo e a indicação do Governador, certamente continuaríamos como se
o Conselho Deliberativo não existisse. Exatamente por isso, aprovamos o
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projeto, e o Governador vetou-o, não havendo trabalho por parte dos
servidores do Executivo para a derrubada do veto. Logo depois, o
Governador mandou outro, como prometera, e, como fizemos uma
modificação para manter o equilíbrio, vetou novamente o projeto.

Agora, dizem que enviará outro projeto, na mesma lógica, para que o Poder
Executivo tenha domínio sobre o Conselho deliberativo. Ora, se o Poder
Legislativo e o Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas
contribuem, tem de haver uma representação igualitária, pois 1 do contrário,
haverá um grande desequilíbrio, em prejuízo dos próprios servidores. Assim,
a única medida acertada não é esperar que o Governador envie algo, mas
resolver agora com a derrubada do veto, o que garantirá o direito de todos os
servidores públicos, sem discriminação e desequilíbrio.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, esse projeto do Conselho

Deliberativo do Instituto da Previdência é da Bancada do PT. O veto que foi
dado realmente nos preocupa porque, mais uma vez, o IPSEMG ficaria sem
Conselho. Se o Conselho do IPSEMO existisse, talvez terminasse toda essa
discussão, sobre se está havendo ou não deficiências na direção.
Infelizmente, o Conselho, que era um compromisso do Governador, foi
demorado. Inicialmente, houve um projeto que foi alterado, e ele próprio
vetou. A Bancada do PT reapresentou o projeto, e há novamente um veto. O
Líder do Governo comprometeu-se a enviar, amanhã, um novo projeto, desta
vez incluindo um membro do Judiciário e outro do Legislativo. Faço um apelo
para que tenhamos, de forma definitiva, esse Conselho do IPSEMG, o qual
tanto os funcionários quanto a própria direção do Instituto têm solicitado. Eles
precisam desse Conselho para que sejam fiscalizadas todas as instâncias do
IPSEMG. Esse é o apelo que faço aos Deputados.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Aderi Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro Djalma Diniz - Doutor
Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Milton - Luiz Femando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
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Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados; Votaram "não" 26
Deputados, totalizando 61 votos. Está, portanto, mantido, em turno único, o
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.689. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, solicitando que o veto
à Proposição de Lei n° 14.696 seja votado pelo processo nominal, em face da
importância da matéria.

DECISÃO DA PRESIDÉNCIA
A Presidência, nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber o requerimento por ferir normas constitucionais.
Mesa da Assembléia, 9 de maio de 2001.
Antônio Júlio, Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente e Srs. Deputados, nos últimos

anos houve urna das votações mais importantes na República brasileira.
Trata-se da votação do "impeachment" de um Presidente da República
corrupto.

E a Constituição Federal determinava que o escrutínio, para cassar um
Presidente, tinha que ser secreto. Presidia a sessão, naquele momento, no
Congresso Nacional, a maior autoridade do Judiciário brasileiro, o Ministro
Presidente do Supremo, Dr. Sidney Sanches. Recebeu o requerimento para
que fosse apreciado pelo Plenário. No entendimento do Ministro, tratava-se
de questão "interna corporis" do Poder, e o Congresso Nacional, através do
voto soberano de seus membros, poderia deliberar se o processo seria por
escrutínio secreto ou votação nominal. O Plenário deliberou, em votação
aberta, pela votação nominal. Sr. Presidente, não quero desmerecer esta
votação, mas aquela, com certeza, teve uma importância muito maior para os
destinos da democracia no Pais, permitindo, inclusive, que o atual
Governador chegasse à Presidência da República.

Sr. Presidente, nossa questão de ordem é para solicitar a reconsideração
da decisão de V. Exa., entrando com recurso contra a decisão de V. Exa. na
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Que a Comissão seja
imediatamente convocada para apreciar a decisão de V. Exa. Certamente a
Comissão de Constituição e Justiça deliberará pelo fortalecimento da
democracia, pela apreciação da matéria através do voto aberto. A votação
secreta instalou-se neste Pais, após a ditadura de 1964, com o objetivo de
preservar votos de parlamentares. Não mais estamos na ditadura. A votação
secreta é uma anomalia na vida democrática. Que a decisão de V. Exa. seja
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encaminhada, agora, à Comissão de Constituição e Justiça, conforme
determina o Regimento, e aguardaremos a resposta. Que o voto seja pela via
democrática Chega de painéis como o do Senado Federal. Chegou a hora
da transparência. Cada Deputado desta Casa deve assumir, perante a
população mineira, sua posição contra ou a favor da universidade pública
gratuita no Estado. Votarmos esse veto pelo processo secreto seria um
atentado à educação e à democracia.

O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo ao Deputado Durval Angelo,
diz que atentado à democracia é não respeitar o Regimento e a Constituição.
V. Exa. muito bem sabe que na votação nominal, na cassação do Presidente
CoIlor, aconteceu o contrário. Queriam a votação secreta, e o Regimento
determinou que fosse nominal. Tratava-se de crime de responsabilidade.
Aliás, as propostas que estão na Câmara dos Deputados e no Senado,
propondo o fim do voto secreto, mantêm esse voto para os vetos dos
Presidentes e dos Governadores. Portanto, V. Exa. conhece o nosso
posicionamento. Farei o que determina a Constituição, independentemente
do lado em que estejamos. Quero, na Presidência desta Casa, manter a
correção daquilo que sempre questionamos: a ditadura. Portanto, farei
cumprir o que determina a nossa Constituição.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, o nosso apelo é no sentido
de que V. Exa., com o espírito de equilíbrio que norteia as decisões dessa
Presidência, desse ao requerimento do Deputado Paulo Piau a interpretação
de que "as letras da lei matam, o espírito vivifica". O espírito do requerimento
é o de que todos nós mostremos o nosso posicionamento. Em nenhum
momento, quer o Deputado Paulo Piau infringir a norma regimental, e sei que
V. Exa. não permitiria isso. Mas o que queremos, neste momento, tratando-
se de um caso raro, é que seja dada a interpretação de que o espírito se
sobrepõe às letras. E, no caso, se V. Exa. entendesse de submeter o
requerimento à votação e ele fosse derrotado, estaria mantido o sistema
atual, e ficaria notadamente clara a posição de cada um de nós que votasse
contra ou a favor do requerimento. Em seguida, votaríamos a matéria. Tenho
a certeza de que V. Exa. está fazendo a avaliação deste momento que
estamos atravessando, e tenho a convicção de que, com o espírito de
equilíbrio que norteia a decisão dessa Presidência, V. Exa. saberá dar a esse
requerimento a importância que o momento está a exigir. Por isso, pedimos
que coloque o requerimento em votação.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dizer-lhes
que, quando o Brasil vivia sob a égide do coronelismo, a conquista da época
foi o voto secreto contra os coronéis, que queriam a eleição a bico-de-pena.

A Assembléia Legislativa, a Câmara dos Deputados e o Senado têm
momentos grandiosos, e, nesses momentos, ninguém é mais livre que a sua
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consciência. Pela consciência, sou pelo voto fechado.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 14.692, que acrescenta parágrafo ao art. 2 0 da Lei n° 13.496, de
51412000, que dispõe sobre a implantação do Projeto Serviço Integrado de
Administração Financeira - SIAFI-Cidadão. A Comissão Especial perdeu o
prazo para emitir parecer. Designado como relator em Plenário, o Deputado
Agostinho Silveira opinou pela manutenção do veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processa secreto, de conformidade com o
art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
registrarão "não".

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, só quero

alertar os Deputados para o fato de que esse veto é motivo de acordo e
pediria que déssemos "não" pela derrubada do veto.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - 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 -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo
- João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - 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 - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguei Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila-

0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados; votaram "não" 59
Deputados; houve um voto em branco, totalizando 66 votos. Está, portanto,
rejeitado, em turno único, o Veto Total á Proposição de Lei n° 14.692. À
promulgação.

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
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

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

• Sr. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento Interno, a
Presidência prorroga a presente reunião até às 19h59min, a partir das 18
horas.

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
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar n° 66, que contém a organização e a divisão judiciárias do
Estado. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto aos seguintes
dispositivos: incisos IV e V do art. 17; incisos IX, X e XX do art. 22; arts. 47 e
48; inciso VII do art. 49; § 1 0 e 20 do art. 66; § 2° do art. 86; art. 100; § 1 0 do
art. 120; arts. 169 e 170; § 7 0 e 80 do art. 171; art. 310; parágrafo único do
art. 316; § 10  30 do art. 325 e arts. 335, 339 e 341; e pela rejeição do veto
aos seguintes dispositivos: inciso 1 do art. 8 0 ; art. 185; alínea "c" do inciso IV
e inciso XV do art. 190; § 2 0 do art. 203 e arts. 204, 207, 212, 337 e 338.

- Vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente 1 cada um por sua vez,
nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos
dos Deputados Cristiano Canêdo - votação destacada do art. 185, da alínea
"c" do inciso IV e do inciso XV do art. 190, do art. 204 e seu § 1 0, dos § 1 0 a
50 do art. 207, do art. 212, do parágrafo único do art. 316 e dos § 1 0 e 20 do
art. 338; Miguel Martini - votação destacada do inciso XX do art. 22; Ailton
Vilela - votação destacada dos § 1 0 e 20 do art. 66; Sebastião Costa -
votação destacada do art. 47, do art. 48 e seus § 1 0 a 50 e do inciso VII do
art. 49; e Adelmo Carneiro Leão - votação destacada dos incisos IV e V do
art. 17, do art. 338 e seus % 1 0 e 20 e do art. 341.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto aos seguintes dispositivos: incisos IV
e V do art. 17; incisos IX, X e XX do art. 22; arts. 47 e 48; inciso VII do art. 49;
§ 1 0 e 20 do art. 66; § 20 do art. 86; art. 100; § 1 0 do art. 120; arts. 169 e 170;
§ 70 08° do art. 171; art. 310; parágrafo único do art. 316; § 1 0 a 30 do art.
325 e arts. 335, 339 e 341, o qual recebeu parecer pela manutenção, salvo
destaques. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
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Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrásio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo
- Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - irani Barbosa
- Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; votaram "não" 16
Deputados, totalizando 56 votos. Está, portanto, mantido o veto aos incisos
IV e V do art. 17; aos incisos IX, X e XX do art. 22; aos arts. 47 e 48; ao
inciso VII do art. 49; aos § 1 0 e 20 do art. 66; ao § 20 do art. 86; ao art. 100;
ao § 1 0 do art. 120; aos arts. 169 e 170; aos § 7 0 e 80 do art. 171; ao art
310; ao parágrafo único do art. 316; aos § 1 0 a 30 do art. 325 e aos arts.
335, 339 e 341, salvo destaques.

Em votação, o veto ao inciso 1 do art. 80; ao art. 185; à alínea "c" do inciso
IV e ao inciso XV do art. 190; ao § 20 do art. 203 e aos arts. 204, 207, 212,
337 e 338, o qual recebeu parecer pela rejeição, salvo destaques. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de
conformidade com o art. 255, c/c art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - AjIton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho

- Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio
Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely
TarqÜinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério
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Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 12 Deputados; votaram "não" 47
Deputados, e houve 1 voto em branco, totalizando 60 votos. Está, portanto,
rejeitado o veto ao inciso 1 do art. 80 ; ao art. 185; á alínea "c" do inciso IV e ao
inciso XV do art. 190; ao § 20 do art. 203 e aos arts. 204, 207, 212, 337 e
338, salvo destaques.

Votação do veto ao inciso IV do art. 17. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c
art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão
"não". Em votação.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
• Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a

Proposição de Lei Complementar n° 66 tramitou de forma até morosa nesta
Casa, o que de alguma forma permitiu também que houvesse discussão
maior sobre o projeto de organização e divisão judiciária do Estado.

Foi um processo inédito dessa natureza no Poder Legislativo. Inédito
porque, pela primeira vez, uma lei complementar de organização e divisão
judiciária foi discutida em todo o interior do Estado. Por decisão do então
Presidente, Deputado Anderson Adauto, assumida pela Mesa Diretora,
tivemos 9 audiências públicas regionais, em que Juizes e Promotores,
Defensoria Pública, OAB, entidades da sociedade civil, organizações da
sociedade puderam discutir, sugerir, propor emendas à nova lei
complementar que tratava dessa questão.

Posteriormente, em razão de seus mais de 300 artigos e emendas, tivemos
alguns impasses na tramitação do projeto. E contribuíram muito para a
superação dos impasses acordos partidários feitos no Colégio de Líderes.

Sr. Presidente, apesar de toda a dispersão, gostaria de paralisar a minha
intervenção para que todos os Deputados prestassem atenção. A Mesa não
está prestando atenção, os Deputados em Plenário - não há condições.
Entendo que estou tentando fazer um histórico para dialogarmos e
retomarmos á verdade dos fatos e me nego a conversar nesta dispersão. È
assim que aprendemos em sala de aula: processo de comunicação ou
educação tem que ser empático.

Houve um acordo a respeito de vários pontos, e posteriormente, na busca
desse entendimento, tivemos uma reunião no 230 andar, com dezenas de
Desembargadores, na qual as posições divergentes se manifestaram. E
nessa reunião fechamos um acordo, tirando algumas proposições e incluindo
novas. Entendemos que o consenso era melhor que uma disputa.

0 art. 17 trata da competência do Pleno do Tribunal de Contas. Tínhamos
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aqui um conflito a respeito de quais competências deviam constar no
projeto. Nesse esforço tiramos de suas competências, passando para o
órgão especial, tudo que se referia a questões administrativas, concentrando
no Pleno do Tribunal de Justiça só as questões políticas.

E não entendemos o veto do Governador aos dois incisos - IV e V, c/c o art.
22, com os incisos IX e X -, que foram emendas do Deputado Ambrósio
Pinto, que, ouvindo a magistratura da sua região e vários setores da
sociedade, apresentou essas emendas. E aqui temos essa competência,
como, por exemplo, propor projeto de lei ao Poder Legislativo e projeto para
elaborar o Regimento Interno da Corte.

Se tirarmos essas duas competências do Pleno, vai acontecer o que
acontece em outros projetos do Tribunal de Justiça. O não-entendimento na
base acaba criando um conflito aqui. E quem fala com a Assembléia
Legislativa é o Poder, e não o seu Presidente. Quanto à questão de
competência para elaborar o Regimento Interno da Corte, imagine se fosse
cortado de cada parlamentar, ceifado o seu direito de apresentar emendas ao
Regimento Interno da Casa.

Assim, estamos encaminhando a votação a favor da manutenção do
acordo original, da rejeição do veto aos incisos IV e V do art. 17 e aos incisos
IX e X do art. 22, às emendas do Deputado Ambrósio Pinto - já estou me
adiantando, para não ter de me inscrever de novo.

No dia em que um acordo firmado entre parlamentares e Desembargadores
da Corte maior deste Estado não for validado e respeitado, sinceramente,
acho que será a degeneração da instituição. Então, encaminhamos pela
rejeição do art. 17, IV e V, e do art. 22, IX e X. Acho que isso é o melhor para
a justiça, colocando, de alguma forma, a competência que já temos no
Plenário da Assembléia, de forma que essa competência seja de todos os
Desembargadores. Assim, não teríamos Desembargadores de primeira ou de
segunda categoria, mas um Poder falando com outro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Paulo.
O Deputado João Paulo* - Na intervenção do colega Durval Angelo, foi

impossível deixar de perceber a exortação que dirigiu ao Plenário, exigindo
que todos prestássemos atenção ao que estava dizendo. Pessoalmente,
reconheço da maior importância o encaminhamento que fez, mas não
percebo, no Regimento Interno ou em qualquer outro instrumento, a
obrigatoriedade de todo o Plenário se curvar e deixar de fazer tudo o que
estiver fazendo para prestar atenção ao encaminhamento do Deputado
Durval Angelo. Essa figura não existe em parlamento algum. Existe, sim, e
está consagrado a S. Exa., que se inscreveu a tempo, o direito de se
manifestar pelo tempo que o Regimento lhe atribui. Mas a obrigação que
deseja instituir a todos os colegas parlamentares, de prestar atenção àquilo
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que diz, é um exagero, é demais. É a primeira vez que ouço isso aqui, e
com isso não posso concordar, nobre Deputado Durval Angelo. Peço que
pondere e reflita um pouco a respeito do que exigiu de todos nós: que todos
prestássemos atenção ao que dizia Já imaginou se V. Exa., depois de
descer dessa tribuna, vir-se obrigado a prestar atenção a tudo o que todos os
parlamentares venham a dizer? É tortura chinesa, por mais importante e
relevante que seja a tese que estiver sendo defendida.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seus votos os seguinte Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho

- Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Eduardo Brandão - Eduardo Herneto - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Heiy Tarqüínio - 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 - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauro Lobo - Miguei Martini - Olinto Godintio - Pastor George - Pedro
Pinduca - Rêmolo Atoise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 24 Deputados, "não" 34 Deputados,
totalizando 58 votos. Está, portanto, mantido o veto ao inciso IV do art. 17.
Em votação, o veto ao inciso V do art. 17. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, cio
o art. 261, inciso X, do Regimento interno. Os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão
"não". Em votação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
edeimo Carneiro Leão - Aliton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho

- Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Júlio - Aden Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Djaima Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Eibe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqoinio - Irani Barbosa
- Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz
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Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Pedro Pinduca -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados, votaram "não" 28
Deputados, totalizando 57 Deputados. Está, portanto, mantido o veto ao
inciso V do art. 17.

Votação do veto ao inciso XX do art. 22. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c
o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim" e os que desejarem rejeitá-lo registrarão
"não". Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado Miguel
Martini.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Falarei muito rapidamente, Sr. Presidente, só

para lembrar aos nobres colegas que esse foi motivo de acordo e que
encaminhamos pela derrubada desse veto.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adeimo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela.- Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Aden Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo
- Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régís - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Pedro
Pinduca - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 13 Deputados, votaram "não" 44
Deputados, houve 1 voto em branco, totalizando 58 votos. Está, portanto,
rejeitado o veto ao inciso XX do art. 22.

Votação do veto ao art. 47 da Proposição de Lei Complementar n° 66. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de
conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno.
Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que
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desejarem rejeitá-lo registrarão ' não" . Com a palavra, para encaminhar a
votação do veto, o Deputado Hely Tarqüinio.

O Deputado Hely Tarqüinio - Quero lembrar também que existe um
entendimento em torno desse artigo, para votarmos contra o veto.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AlIton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Amilcar
Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Daimo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüfnio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga
- José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 18 Deputados, votaram "não" 41
Deputados, houve 1 voto em branco, totalizando 60 Deputados. Está,
portanto, rejeitado o veto ao art. 47 da Proposição de Lei Complementar n°
66. Votação do veto ao art. 48 e seus parágrafos. A Presidência vai submeter
a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255,
c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão
"não".

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, queremos ser concisos. O que

está em votação é o art. 48 e logo após os incisos do art. 49, que
complementam o que foi votado no art. 47. Se votamos, no art. 47, a criação
das 13 câmaras regionais, os arts. 48 e 49 complementam, porque dizem
respeito à composição do Tribunal de Alçada em relação às 13 câmaras
regionais. É "não".

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
• Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, concordo com as colocações

do Deputado Marco Régis. Uma vez rejeitado o veto ao art. 48,
automaticamente também serão rejeitados os vetos aos artigos seguintes,
até o inciso VII do art. 49, pois tratam do mesmo assunto. Portanto, a questão
da rejeição do veto já estaria resolvida.
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Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, a meu ver, não podemos dar
tratamento diferenciado à questão do veto. Conforme as normas regimentais
que se aplicam ao encaminhamento de um projeto, seja de lei complementar,
lei ordinária, resolução ou veto, deve-se estabelecer o vencido. As duas
questões posteriores ficam prejudicadas. Temos de pensar seriamente nessa
questão, porque se tornou vencido. Sendo vencido, não há as duas votações
seguintes. E se, porventura, as duas seguintes forem o inverso dessa? Quais
normas prevalecerão? Será que teremos uma contradição no texto da Lei
Ordinária n° 66? Isso não pode acontecer. Não podemos afirmar uma coisa
em um artigo e no outro negá-la. Não existe consultoria ou assessoria que
passe por cima do Regimento, porque a norma do vencido prevalece.

O Sr. Presidente - Esta Presidência entende que na votação de vetos não
existe essa norma, porque não há como o Presidente ou a Assembléia
Legislativa promulgarem um veto que não tenha sido votado pelo Plenário.
Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adeimo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrôsio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguei Martini - Ohnto Godinho - Pastor George
- Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 10 Deputados; votaram "não" 53
Deputados, totalizando 63 Deputados. Está, portanto, rejeitado o veto ao art.
48 e seus parágrafos. Em votação, o veto ao inciso VII do art. 49 da
Proposição de Lei n° 66. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não".

- Registraram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto
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Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Marfins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Bilac Pinto - Cabo Morais
- Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Ojalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo
- Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos
- Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Hely Tarqümnio - Irani Garbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguei Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 10 Deputados; votaram "não" 52
Deputados, totalizando 62 Deputados. Está, portanto, rejeitado o veto ao
inciso VII do art. 49 da Proposição de Lei Complementar n°66.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta reunião, a

Presidência a encerra, convocando os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 10, às 9 horas,
nos 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 na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 39/2000
Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de dezembro do ano dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené Guedes,
Cristiano Canêdo, Mauro Lobo e Antônio Júlio, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes também os Deputados Olinto Godinho e José
Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bené
Guedes, 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 é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é
apreciar o parecer para o ? turno sobre as Emendas n°s 3, 4 e 5 e sobre a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, apresentadas em Plenário à Proposta de
Emenda à Constituição n° 3912000. A Presidência passa a palavra ao relator,
Deputado Mauro Lobo, que faz a leitura do seu parecer, o qual conclui pela
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aprovação da Emenda n° 5 na forma da Subemenda n° 2 e da
Subemenda n° 3 à Emenda n° 2 e pela rejeição das Emendas n°5 3 e 4,
ficando prejudicada a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2. Usam da palavra,
para discutir a matéria, os Deputados Antônio Júlio e Mauro Lobo. Encerrada
a fase de discussão, o parecer é colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
reunião extraordinária, a ser marcada oportunamente, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Bené Guedes, Presidente - Mauro Lobo - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 583 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e um, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e
Bené Guedes, 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 Luiz
Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o
Presidente distribui os Projetos de Lei n os 1.45112001 ao Deputado Bené
Guedes, 1.45712001 ao Deputado João Leite e 1.43212001 ao Deputado Luiz
Menezes. Passa-se à V 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, em turno único,
sobre o Projeto de Lei n° 1.31412000, no qual conclui pela aprovação da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Na
seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação das proposições sujeitas à deliberação
conclusiva da Comissão. O Presidente submete a discussão e votação, em
turno único, os Projetos de Lei nos 1.32612000 com a Emenda n° 1 e
1.34312000 (relator: Deputado João Leite); 1.34512001 (relator: Deputado Luiz
Menezes) e 1.36912001 (relator: Deputado Bené Guedes), que são
aprovados. Nesse momento, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a
Presidência ao Deputado Bené Guedes, para que se possa votar matéria de
sua autoria. O Deputado Bené Guedes submete a discussão e votação o
Projeto de Lei n°1.380/2001, que é aprovado. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva submete a votação o Requerimento n°
2.10612001, que é aprovado. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposição da Comissão. O Presidente transfere a
Presidência ao Deputado Bené Guedes e apresenta três requerimentos nos
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quais solicita seja realizada audiência pública da Comissão para discutir o
lançamento do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais; seja
realizada audiência pública para debater a oferta dos cursos de qualificação
profissional em Minas Gerais neste ano; seja realizada visita da Comissão à
Associação das Voluntárias da Santa Casa e ao Núcleo Assistencial
Caminhos para Jesus. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Bené Guedes.

ATA DA 590 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

Às quinze horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Ailton
Vilela e Pedro Pinduca, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado AlIton
Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Passa-se à ? 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 Ailton Vilela, relator do Projeto de Resolução n°
1.35512001, procede à leitura do parecer, mediante o qual, conclui pela
aprovação da matéria no 10 turno. Submetido a discusssão e votação, é o
parecer aprovado. Ato continuo, a Presidência passa à 20 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente submete a votação,
cada um por sua vez, os requerimentos n°s 2.116, 2.117 e 2.11812001, que
são aprovados. Passa-se à 30 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições da Comissão, quando são apresentados
requerimentos dos Deputados Pedro Pinduca, em que solicita seja convidado
o Sr. Marcos Sant'Anna, integrante da Comissão Gestora do Instituto
Horizontes, para expor seu trabalho, referente ao plano estratégico da
Grande BEl; e Rogério Correia, em que solicita a realização de audiência
pública para discutir o Programa Federal de Urbanização de Vilas e Favelas,
chamado Brasil Legal, e a liberação de verbas, por parte da União, para o
Programa de Saneamento da Lagoa da Pampulha, nesta Capital - PROPAM.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Deputado Dimas Rodrigues passa, então, a Presidência ao
Vice-Presidente, Deputado Ailton Vitela, e apresenta requerimento solicitando
seja formulado convite ao Presidente da EMATER, ao Superintendente da
CODEVASF, ao Diretor do Instituto Educacional Jequitinhonha, à
CODEVALE e aos Prefeitos do vale do Jequitinhonha, para discutirem a
piscicultura semidesativada dessa região. Posto em votação, é aprovado o
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, o Deputado Dimas
Rodrigues, reassumindo a Presidência, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ambrósio Pinto - Pedro Pinduca.

ATA DA 333 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As nove horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e um, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende,
Agostinho Silveira, Dilzon Meio e Márcio Kangussu, membros da supracitada
Comissão. Registra-se a presença das Deputadas Maria José Haueisen e
Elbe Brandão e dos Deputados Arlen Santiago, João Batista de Oliveira,
Carlos Pimenta, Gil Pereira, Kemil Kumaira e José Braga. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano
Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, a criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - IDENE -: registra a presença dos Srs. Edmar Antônio Godinho
Pimenta, Diretor-Gera! da CODEVALE, e Sérgio Luiz Amaral Ferreira, Diretor
da SUDENOR e representante do Secretário de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral, aos quais convida para tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Márcio Kangussu, autor do
requerimento que motivou a reunião, para suas considerações iniciais. A
seguir, concede a palavra aos convidados para suas exposições. Abertos os
debates fazem uso da palavra as Deputadas Maria José Haueisen e Elbe
Brandão e os Deputados Arlen Santiago, João Batista de Oliveira, Carlos
Pimenta, Agostinho Silveira, Ermano Batista, Gil Pereira, Kemil Kumaira,
José Braga e Márcio Kangussu. Manifestam-se, também, os Srt Ademir
Freire, da CODEVALE, Wellington Vítor, do Município de Capelinha,
Pretonilho Narciso, da SUDENOR, Geuber Coelho, ex-Prefeito de Serra Azul,
Diógenes Timo, de Virgem da Lapa, e Marcos Peixoto, da AMBAJI, seguindo-
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se amplo debate conforme consta nas notas taquigráficas. Encerrados os
debates, a Presidência agradece a presença dos convidados e os valiosos
subsídios prestados à Comisão. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada reunião
conjunta da Comissão com as Comissões de Administração Pública e de
Direitos Humanos, a fim de colherem subsídios para a discussão do Projeto
de Lei n° 1.43912001, do Governador do Estado, que dispõe sobre o Código
de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Dilzon Meio - Ermano

Batista - Agostinho Silveira.
ATA DA 602 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de
Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira, Chico Rafael e Paulo Piau, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar as matérias constantes na pauta e discutir, em audiência pública, os
Programas Lumiar, da CEMIG I e Luz do Campo, da ELETROBRAS. A
Presidência redistribui o Projeto de Lei n° 1.16212000. no 10 turno, ao
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que emite parecer concluindo pela
aprovação da matéria com as Emendas n°5 1 a 5, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 6, desta Comissão. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.32712000, no 1 0 turno, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria, com as Emendas n°s 1 a 3. Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Presidente anuncia as
presenças dos Deputados Kemil Kumaira, Adelmo Carneiro Leão, Hely
Tarqüinio e Fábio Avelar e passa à 2° Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário
da Assembléia. O Presidente informa que o Deputado Chico Rafael, relator
do Projeto de Lei n° 1.31612000, do Deputado Paulo Piau, opina pela
aprovação da matéria em turno único. Colocada em discussão e votação, é
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aprovada a proposição. A Presidência submete a votação, cada um por
sua vez, os Requerimentos n°s 2.121, 2.122, 2.123 e 2.13412001, desta
Comissão; 2.07612001, do Deputado João Leite; 2.13712001, do Deputado
Kemil Kumaira; e 2.04212001, do Deputado João Batista de Oliveira, os quais
são aprovados. O Presidente registra a presença dos seguintes convidados:
Srs. João Márcio Siqueira e Lincoln Vieira Júnior, Assistentes da Diretoria de
Operações da CEMIG; Gilman Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG, e
Vilson Luiz da Silva, Presidente da FETAEMG. A Presidência informa que vai
dar início à discussão dos Programas Lumiar e Luz do Campo e tece
considerações sobre o assunto. A seguir, os representantes da CEMIG
debatem o tema com os demais participantes, conforme consta nas notas
taquigráficas. São aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Piau, em
que solicita a realização de audiência pública para discutir a situação atual do
Plano Diretor de Irrigação dos Municípios da Bacia do Baixo Rio Grande;
Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita seja o Presidente do IMA
convidado a apresentar o plano de ação da autarquia para 2001 e discutir
sua atuação na inspeção e fiscalização da atividade agropecuária; e João
Batista de Oliveira, em que solicita seja realizada audiência pública para
debater as providências em relação ao conflito de terras na Fazenda Águas
da Prata, no Município de Tumiritinga. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a se tratar, a Presidência agradece o comparecimento
dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Kemil Kumaira - Paulo

Piau - Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 43 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

BNDES
Às quinze horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e um, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Luiz Menezes, Mauro Lobo, Sebastião
Costa e Durval Angelo, 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 Sebastião. Costa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado
Mauro Lobo, informa que a reunião se destina a discutir assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Após
votação, são aprovados, cada um por sua vez, dois requerimentos do
Deputado Durval Angelo: o primeiro solicitando sejam convidados os
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Prefeitos e Vereadores dos municipios sob influência da Companhia Vale
do Rio Doce, representantes do BNDES e do BDMG para a realização de um
debate visando a obter esclarecimentos sobre a liberação da verba
decorrente da privatização da referida empresa; o segundo solicitando seja
convidado o Sr. Soelson Barbosa Araújo, para prestar esclarecimentos sobre
o serviço de consultoria prestado aos Prefeitos dos municípios sob influência
da Companhia Vale do Rio Doce, a fim de facilitar a liberação de verbas
decorrentes da privatização da referida empresa. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Mauro Lobo - Presidente; José Henrique - Sebastião Costa - Luiz Menezes

- Durval Ângelo.
ATA DA 31 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e um,

comparece no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Morro o
Deputado Edson Rezende, membro da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente declara aberta a reunião e informa que a
reunião se destina a ouvir, a pedido dele, a comunidade do Morro do
Papagaio, autoridades públicas e representantes de organizações não
governamentais que ali atuam sobre os graves problemas sociais
enfrentados pelos moradores, os quais têm ocasionado acelerado
crescimento da criminalidade na região. Em seguida, convida a compor a
Mesa os Srs. Pitágoras Lincoln, Delegado da V Delegacia Distrital;
Agamenon Siqueira, Secretário Adjunto da Educação; Vera Vilela, Assistente
Social do Núcleo de Atendimento às vítimas de Crimes Violentas; Tenente
Cleudes, do 220 Batalhão; Padre Mauro Luiz da Silva; Vereador Juarez
Amorim; Pastor Roberto Luiz, do Conselho da Comunidade da Vara de
Execuções Criminais; Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, Gerente do Distrito
de Serviços de Belo Horizonte; Geraldo Afonso Avelar, Presidente do Comitê
de Entidades do Combate à Fome e Pela Vida - COEP. Ato contínuo, o
Deputado Edson Rezende tece considerações iniciais, na qualidade de autor
do requerimento que motivou a realização da audiência pública, e passa a
palavra aos membros da Mesa, cada um por sua vez, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001.	 -
Edson Rezende, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Duval Angelo - Elbe
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Brandão - Marcelo Gonçalves.

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇÕES
As dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Miguel Martini, Antônio Andrade e Bené Guedes, 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 Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar o relatório final dos trabalhos realizados pela CPI. Tendo em vista a
distribuição de avulso aos membros da Comissão, solicitada na reunião
anterior, a Presidência passa a palavra ao Deputado Antônio Andrade, o que
procede à leitura da conclusão do seu relatório. Passa-se à fase de
discussão e votação do relatório final, ocasião em que o Deputado Miguel
Martini apresenta sugestões, acatadas pelo relator, aprovadas pela Comissão
e incorporadas no relatório. A seguir, Presidente submete a votação o
relatório final, que é aprovado e subscrito pelos Deputados presentes. A
Presidência suspende os trabalhos por 5 minutos para a lavratura da ata da
reunião. O Presidente, verificando a presença dos supracitados Deputados,
reabre a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião, a qual ê dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a
finalidade da Comissão, a Presidência agradece a presença e a colaboração
dos parlamentares e dá por encerrados os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Miguel Martini - Antônio Andrade - Bené

Guedes.
ATA DA 71 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia dois de maio de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende e Maria
José Haueisen (substituindo este ao Deputado Durval Ângelo, por indicação
da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende , declara aberta a
reunião e informa que a reunião se destina a discutir a situação da população
indígena em Minas Gerais e o projeto de lei que está tramitando no
Congresso Nacional e trata do novo Estatuto do índio. A seguir, o Presidente
procede à leitura da seguinte correspondência: denúncia encaminhada por
Anadia Patrícia Almeida sobre mau atendimento sofrido por sua mãe no
Hospital Carlos Chagas; denúncia encaminhada por Assis Gomes da Silva,
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em que pede ajuda para esclarecer fatos sobre agressão por que passou
seu filho na Avenida Cristiano Machado; denúncia de Violeta Oriza Mattar
relativa a omissão de chefia da Divisão de Tóxicos e Entorpecentes. Ato
contínuo, o Presidente convida a compor a Mesa dos trabalhos os Srs. Jerry
Kaxixó, José Raimundo, Raimundo Xacriabá, Aleníce Baeta, Luiz Chaves,
Cacique Puhuy Pataxó, Josefa Ferreira da Silva Xucuro Cariri e W'ilton
Madson Andrada, Diretor de Assistência da FUMAI. A seguir, o Presidente
tece suas condiderações iniciais, na qualidade de autor do requerimento que
originou a reunião, passa a palavra a todos os membros da Mesa e passa à
fase dos debates, com a participação de todos os presentes, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos representantes das
tribos indígenas do Estado, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Durval Angelo - Luiz Tadeu Leite - Elbe

Brandão - Marcelo Gonçalves.	 -
ATA DA 5& REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas e quinze minutos do dia dois de maio de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, 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 José
Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A
seguir, o Presidente informa que designou os relatores dos Projetos de Lei
n.°s 991 e 1.22712000, 1.423 e 1.46712001 (Deputado José Henrique);
1.30612000 e 1.37512001 (Deputado João Pinto Ribeiro); 1.33212000 e
1.47112001 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.389, 1.433 e 1.44512001
(Deputado Antônio Carlos Andrada). Esgotada a matéria destinada à V Parte
da reunião, o Presidente passa à 1. 0 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Na ausência do Deputado João Pinto Ribeiro, relator do Projeto de Lei n.°
1.33612000, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado José Henrique,
que solicita prazo regimental para emitir seu parecer. Prosseguindo, o
Presidente passa à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições de deliberação conclusiva da Comissão.
Submetidos à discussão e à votação, são aprovados, cada um por sua vez,
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os Projetos de Lei n?s 1.32512000 (relator Deputado Dalmo Ribeiro Silva)
e 1.44712001 (relator: Deputado João Pinto Ribeiro). A seguir, são
submetidos a votação e aprovados os Requerimentos n°5 2.101 com a
Emenda n.° 1, 2.103, 2.129, 2.143, 2.147 e 2.148/2001.0 Presidente passa à
33 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando que a Comissão marque, para a
próxima semana, reunião com a finalidade de debater o Sistema de
Financiamento Universitário, proporcionado pela União, sob a administração
da CEF. Antes do encerramento dos trabalhos, a Comissão recebe as Sras.
Maria Heloisa e Antônia Sousa, representantes da Associação Mineira de
Inspetores Escolares, que entregam pedido para que as suas férias-prêmio
sejam liberadas pela Secretaria de Educação e informando que
oportunamente entregarão documento reivindicando as substituições
imediatas para Inspetores que necessitem ausentar-se do trabalho. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001.
Paulo Piau, Presidente: José Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 51 0 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Às quinze horas do dia dois de maio de dois mil e um, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Maria Olivia, Gil Pereira e Pastor George,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olivia declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado do Deputado Pastor George,
dispensa a leitura das atas da reuniões anteriores, as quais são dadas por
aprovadas e subscritas pelos membros da Comissão presentes. A Presidente
informa que a reunião se destina a preciar matéria constante na pauta. Em
seguida, passa a ler o relatório da audiência pública realizada pela Comissão
no Município de São Lourenço, com a finalidade de tratar de assuntos
relativos à questão de exploração das águas minerais desse município.
Passa-se à Y Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos à votação são aprovados,
cada um por sua vez, cinco requerimentos do Deputado Pastor George
solicitando sejam convidados, para prestar esclarecimentos sobre os fatos
alegados e discutidos na audiência pública realizada em São Lourenço,
representantes das Secretarias de Meio Ambiente e de Minas e Energia; seja
encaminhada aos jornais do município cópia do relatório da audiência
realizada em São Lourenço; seja convidado representante da empresa
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Parrier Vittel do Brasil (Grupo Nestlé), que atua em São Lourenço com o
nome de Empresa de Águas de São Lourenço, para prestar esclarecimentos
sobre os fatos alegados e discutidos na audiência pública no último dia 30;
seja enviado ofício ao Diretor do DNPM-MG, solicitando informações sobre o
laudo técnico das fontes de água mineral de São Lourenço realizado em
1999 bem como cópia de contrato de renovação da concessão de
exploração das águas minerais pela Nestlé; seja convidado a participar da
reunião no próximo dia 71512001 em São Lourenço, um representante da
CPRM-MG; três requerimentos da Deputada Maria Olivia, em que pede se
solicite ao IEFHA providências com vistas ao tombamento do Parque das
Águas de São Lourenço; seja enviado oficio à Secretaria do Meio Ambiente,
solicitando fiscalização e vistoria nas dependências do Parque de São
Lourenço, para verificar a procedência das denúncias de exploração indevida
de suas águas; seja incluído, no Manifesto pelas Águas, a questão das águas
minerais de São Lourenço. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Cunha - Fábio Avelar.

ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia três de maio de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, José
Braga, Mamo Régis, Carlos Pimenta, Elaine Matozinhos, Jorge Eduardo de
Oliveira e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Encontram-
se presentes, também, os Deputados Arlen Santiago, Luiz Tadeu Leite,
Marcelo Gonçalves e Maria José Haueisen. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Marco Régis, 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 subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a debater os critérios da divisão de verbas do SUS a serem
distribuídas às Prefeituras Municipais e os vários programas de saúde
implantados nos municípios, bem como as medidas de combate à dengue
empreendidas nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri, do Aço, do Rio Doce e
no Norte de Minas. A Presidência passa a palavra aos Deputados Márcio
Kangussu e Jorge Eduardo de Oliveira, autores dos requerimentos que
motivaram os convites, e comunica o comparecimento dos seguintes
convidados: Gen. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário de Estado da
Saúde; Hélio Areas, Adilson Stolet, Luiz Márcio Araújo Ramos, Déa Fonseca,
Júlio César Martins Siqueira, Valéria de Meio Rodrigues e Oliveira, Tarcisio
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de Campos Ribeiro, Maria Rizoneide Negreiros de Araújo, Sérgio Martins
Bicalho, Maria Auxiliadora SalIes Gonçalves, Terezinha de Fátima Soares,
Iveta Malachias, Cel. Eduardo Carlos Albuquerque Duarte, Maria José
Moraes Antunes e Francisco Leopoldo Lemos, da referida Secretaria. O
Presidente registra o convite feito aos Prefeitos das seguintes localidades:
Malacacheta, Santa Maria do Salto, Rubim, Salto da Divisa, Araçual, Joaírna,
Jordânia, Felício dos Santos, Capelinha, Coronel Murta, Couto do Magalhães
de Minas, Palmópolis, Felizburgo, Santo Antônio do Jacinto, Rio do Prado,
Novo Cruzeiro, Aricanduva e Medina. A seguir, convida o Gen. Carlos
Patrício Freitas Pereira a tomar assento à mesa. O Secretário faz suas
considerações iniciais e passa à exposição, com auxilio de "datashow". A
Presidência registra o nome de todos os convidados presentes à reunião.
Participam dos debates os Deputados Arlen Santiago, Marco Régis, Edson
Rezende e Carlos Pimenta e os Sr. Hélio Areas; Adilson Stolet; Luiz Márcio
Araújo Ramos, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde - SES -;
a Sra. Déa Fonseca, Diretora de Planejamento do HEMOMINAS; o Sr. Júlio
César Martins Siqueira, Superintendente de Vigilância Sanitária da SES; a
Sra. Valéria de Meio Rodrigues e Oliveira, Superintendente de Epidemologia
da SES; o Sr. Tarcísio de Campos Ribeiro, Superintendente da FUNED; a
Sra. Maria Rizoneide Negreiros de Araújo, Coordenadora Estadual do
Programa Saúde da Família; o Sr Sérgio Martins Bicalho, Coordenador do
Programa de Câncer de Colo do útero e de Mama; a Sra. Maria Auxiliadora
Salies Gonçalves, Superintendente de Planejamento e Coordenação da SES;
as Sras. Terezinha de Fátima Soares, Diretora de Planejamento e Finanças
da FHEMIG, e Iveta Malachias, Diretora do Centro de Planejamento da SES;
o Cel. Eduardo Carlos Alburquerque Duarte, Chefe de Gabinete da SES; a
Sra. Maria José Moraes Antunes, Diretora Metropolitana de Saúde; o Sr.
Francisco Leopoldo Lemos, Consultor da SES; conforme consta nas notas
taquigráficas. As 113h45min, o Presidente prorroga, de oficio, a reunião por
mais duas horas. Nada mais havendo a ser tratado e cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Marco Régis, Presidente - José Braga - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro

Leão - Elaine Matozinhos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE DE

TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A MENSAGEM N°
165/2000
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
A fim de dar cumprimento ao disposto nos arts. 62, XXXIV, e 247, § 9 0 , II,

da Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta Casa,
por intermédio da Mensagem n° 16512000, duas relações de terras devolutas
do Estado, uma das quais acompanhada dos respectivos processos
administrativos, instruidos pela Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, para legitimação de posse
mediante alienação por titulo a ser expedido pelo Instituto de Terras de Minas
Gerais - ITER-MG.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da Presidência
n° 18, de 1716193, que disciplina a tramitação da matéria, compete a este
órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos, examiná-la quanto aos
pressupostos legais.

Fundamentação
De pronto, cabe observar que, se, por um lado, os aludidos § 9 0 e inciso II

dispõem que "será encaminhada à Assembléia Legislativa relação das terras
públicas e devolutas a serem legitimadas ou concedidas
administrativamente", por outro, o mencionado inciso XXXIV, c/c a alínea "b",
atribui privativamente à Assembléia Legislativa a competência de aprovar,
previamente, a alienação de terras devolutas com área superior a lOOha.

Dessa forma, está claro que é duplo o objetivo da mensagem: o envio da
listagem que discrimina as 33 áreas, de até lOOha cada, destina-se a dar
ciência a esta Casa de tais alienações, não exigida, nesse caso, aprovação
legislativa; quanto aos lotes rurais descritos na outra relação - em número de
23 -, é mister que os respectivos autos de processos administrativos sejam
enviados a este Legislativo para exame e, se for o caso, posterior
consentimento na alienação.

Resta-nos, portanto, tão-somente examinar essa segunda classe de
processos, os quais, deve-se dizer, além de estarem de acordo com as
normas constitucionais, vão ao encontro da legislação atinente à matéria,
notadamente das Leis n°5 550, de 20112149; 9.681, de 12110188, e 11.020, de
9/1/93.

Estando tais processos desprovidos de vícios quanto à ordem jurídica ou a
sua instrução, cabe-nos agora apresentar projeto de resolução
discriminando-os e aprovando as pretendidas alienações, pois assim
determina a mencionada decisão normativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de resolução,

a seguir formalizado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 12001
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Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV,

da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas
nos termos do Anexo 1 desta resolução, observada a enumeração dos
respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo
Superintendência Geral Fundiária do Iter-MG

Relação dos Processos Encaminhados à Assembléia Legislativa
* - O quadro referente ao Anexo 1 foi publicado na edição do « Diário do
Legislativo" de 11.5.01.
Total de processos encaminhados: 23 Área total em hectares dos processos
encaminhados: 3.857.6436

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira, relator - Paulo Piau -

Chico Rafael - Jorge Eduardo de Oliveira.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

33/2000
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei complementar

em epigrafe determina a contagem do tempo dos militares excluídos da
PMMG em virtude do movimento reivindicatório de junho de 1997, nos termos
que especifica.

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo assegurar ás praças do Corpo de Bombeiros

Militar excluídas da PMMG em virtude do movimento reivindicatório ocorrido
em junho de 1997, para todos os efeitos, inclusive para fins de
aposentadoria, disponibilidade e percepção de gratificações e vantagens
decorrentes da graduação, a contagem do tempo compreendido entre a data
de sua exclusão da Polícia Militar e a data de sua reinclusão no Corpo de
Bcrb'iros Militar.

Compulsando-se os documentos que acompanham o projeto, verifica-se
que a matéria já foi objeto de análise pela Procuradoria-Geral do Estado. Em
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parecer do Sr. Jayme Zattar Filho, Procurador do Estado, respondendo a
consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
acerca da situação do 20 Sargento PM Washington Fernando Rodrigues e do
Cabo PM Júlio César Gomes dos Santos, hoje, respectivamente, Deputado à
Assembléia Legislativa Mineira e Deputado Federal por Minas Gerais,
concluiu-se que a contagem de tempo dos referidos militares inclui o período
posterior às suas exclusões da Corporação Policial Militar do Estado, uma
vez que eles foram perdoados de suas infrações administrativas por efeito do
art. 13 da Emenda à Constituição n°39, de 1999 (fls. 18).

Tal parecer foi aprovado pela Sra. Heloiza Saraiva de Abreu, Procuradora-
Chefe da Consultoria Jurídica, que, em sua conclusão, asseverou, "in verbis":

"Em suma: tendo em vista o disposto no art. 13 da Emenda à Constituição
n° 39, ao se retirarem anotações e punições disciplinares da ficha funcional,
deverá ser computado todo o tempo após o afastamento (ou exclusão) para
fins outros que não os previstos no citado art. 12, respeitadas as condições
impostas pela lei eleitoral" (fis. 20).

Infere-se, dessa forma, que nosso sistema jurídico não impõe qualquer
restrição à contagem, para todos os fins, do tempo compreendido entre a
data da exclusão das praças da Polícia Militar e a data de sua reinclusão no
Corpo de Bombeiros Militar.

No entanto, tendo em conta a necessidade de dar fiel cumprimento ao
princípio da legalidade na administração pública e visando a dirimir quaisquer
dúvidas sobre a questão, a edição de norma legal específica sobre a matéria
afigura-se-nos justificável, uma vez que assegurará a isonomia entre todos os
militares abrangidos pelo art. 12 da Emenda à Constituição n°39, de 1999.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto de

Lei Complementar n°33/2000 em sua versão original.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Cabo Morais, relator - Cristiano Canêdo -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüinio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°489/99

Comissão Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epígrafe
assegura aos trabalhadores desempregados a suspensão do pagamento das
tarifas de água e luz por um período de seis meses.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1218199, foi o projeto distribuído à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 a 3, que apresentou.

Agora, o projeto vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao
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mérito, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, 1, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo assegura tratamento especial ao trabalhador

desempregado e usuário dos serviços públicos de fornecimento de água e luz
prestados por concessionárias estaduais. O usuário de que trata o projeto
poderá suspender o pagamento das tarifas desses serviços por um período
de seis meses, desde que comprove estar desempregado e que o seu
consumo mensal de energia elétrica e de água não exceda lOOkWb e 20 m3,
respectivamente.

Conforme o projeto, a partir do sétimo mês, o beneficiário terá
acrescentado à tarifa normal 1112 do montante não pago, sem multa e sem
juros. Além disso, o trabalhador não poderá recorrer novamente ao beneficio
previsto na proposição enquanto estiver amortizando a dívida contraída com
a concessionária.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou três emendas ao projeto.
Em que pese à intenção do autor, a proposição encontra óbices quanto ao

mérito, especialmente no que tange à sua viabilidade prática. Nesse
particular, salientamos a incerteza que o projeto acarreta para a
concessionária quando do recebimento das contas atrasadas, a serem pagas
pelos desempregados após o decurso dos seis meses de suspensão dos
pagamentos. Ora, o período de seis meses em que o usuário desempregado
poderá suspender o pagamento de suas contas de água e de luz
corresponde ao período em que lhes socorre o seguro-desemprego. Após
esse período, se o usuário permanecer desempregado, como poderá arcar
com o compromisso de quitar o débito assumido? Nesse contexto,
perguntamo-nos se as concessionárias poderão valer-se de recursos do
poder público para fazer face aos prejuízos decorrentes da situação
aventada. Perguntamo-nos, ainda, se haverá disponibilidade de recursos
orçamentários para isso sem o comprometimento de tantos outros programas
e projetos de cunho social devidamente contemplados na lei orçamentária do
Estado.

Sabemos que a situação financeira do Estado é deficitária, e comprometer
o parco orçamento estadual é inviabilizar programas e projetos
governamentais de indiscutível valor social, voltados para a realização de
direitos essenciais da comunidade de menor poder aquisitivo.

A esses argumentos acrescente-se que tanto a COPASA-MG como a
CEMIG já apresentam tabelas de tarifas escalonadas, nas quais os usuários
que consomem menos são contemplados com valores tarifários menores.
Nesse passo, se considerarmos que os usuários de baixa renda são os que
apresentam menor valor de consumo desses serviços, concluímos que são
eles os contemplados pela política tarifária adotada pelas concessionárias
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estaduais de água e de energia elétrica.

Além disso, releva salientar o importante papel que essas empresas
concessionárias desempenham também no âmbito social, através das
campanhas, dos projetos e dos programas que desenvolvem, ora
direcionados para o meio ambiente e para a preservação de espécies
ameaçadas, ora beneficiando o meio rural com o acesso â eletrificação a um
custo mais baixo. São iniciativas governamentais que trazem benefícios para
toda a comunidade mineira.

Nesse particular, cumpre lembrar que o impacto decorrente da
implementação do projeto no perfil econômico e financeiro dessas
concessionárias poderá acarretar o comprometimento de muitos desses
programas de natureza econômica e social desenvolvidos por elas.

Diante dos argumentos apresentados, entendemos que o projeto em foco é
inconveniente e inoportuno, considerando que lhe falta critério de viabilidade
pratica. Além disso, a proposição se mostra injusta porque contraria o
interesse público, uma vez que compromete a continuidade dos programas e
dos projetos voltados para o social, já implementados pelo poder público.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 489199.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Sebastião

Navarro Vieira - Cabo Morais - Hely Tarqüinio - Cristiano Canédo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°837/2000

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado João Pauto, tem como
objetivo impedir a cobrança de tributos municipais em contas de consumo
medido das concessionárias que exploram os serviços públicos essenciais no
Estado de Minas Gerais.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 21312000, foi o projeto distribuído á
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do
Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer de
mérito.

Fundamentação
O projeto em discussão, subscrito pelo Deputado João Paulo, merece a

nossa acolhida, seja em razão do elevado interesse público envolvido no
assunto ou mesmo para se impor limites a atuação das concessionárias de
serviços públicos essenciais em suas relações com os consumidores. De um
lado, as empresas prestam serviços distintos dos tributos (taxas) que são
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cobrados em suas contas mensais. Citemos como exemplo a taxa de
iluminação pública, que é cobrada pela CEMIG em razão de convênios
firmados com municípios. Muitas dessas taxas, como a de Belo Horizonte,
por exemplo, já foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça
de Minas Gerais e, mesmo assim, continuam sendo cobradas.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, veda a vinculação da
prestação de um serviço à cobrança de outro de natureza distinta. E esse
exatamente o caso.

Diante desse quadro, que onera o usuário dos serviços públicos, o projeto
de lei em apreço vem em boa hora e merece a nossa aprovação, mesmo
porque o mais prejudicado com essa vincularão é o cidadão de menor renda,
que chega a pagar taxas elevadíssimas em suas contas mensais, seja de
água ou de energia.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 10. turno, do Projeto

de Lei n° 83712000, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001.
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes, relator - João Paulo.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.139/2000
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial de serviço e dá outras
providências.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou, vem, agora, o projeto a esta Comissão
para receber parecer nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe sobre o uso de veículos automotores

oficiais no âmbito da administração pública estadual.
Primeiramente, registre-se a importância do projeto, que, atendendo ao

principio da moralidade administrativa, traz ao mundo jurídico uma norma
reguladora da utilização de um bem público que, como sabemos, vem sendo
usufruído indevidamente no âmbito da administração pública das três esferas
de Poder.

Na sua forma original, o projeto continha inegularidades, que foram
sanadas pelo Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça. A propósito, o projeto original limitava excessivamente o uso dos
veículos oficiais, interferindo na seara de discricionariedade que cabe ao
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administrador público no exercício de suas funções.
Saliente-se que essa discricionariedade permite ao administrador atender

ao interesse público, de acordo com as especificidades impostas pelo serviço
público, sem, entretanto, ultrapassar os limites da lei e dos princípios
constitucionais norteadores da administração pública Por isso, consideramos
necessária uma normatização explicitando que a utilização dos veículos
oficiais deve basear-se, sempre, no interesse público e que a sua utilização
para fins particulares deverá ser punida, tendo-se em vista a moralidade que
deve prevalecer no trato com os bens públicos.

No entanto encontramos irregularidades no art. 9 0 do Substitutivo n° 1, que
estabelece penalidade administrativa para o funcionário público que infringir
suas disposições. Tal dispositivo determina, ainda, a cominação de
penalidade civil e penal para o infrator. Registre-se, a propósito, que a
imposição de penalidade administrativa não ilide a aplicação de pena no
âmbito do direito civil e penal. Entretanto tal disposição se faz desnecessária,
uma vez que a lei só tem o condão de instituir penalidade administrativa para
o funcionário, pois a competência para legislar sobre direito penal e civil é
privativa da União.

Encontramos, ainda, no Substitutivo n° 1 uma falha quanto á previsão de
penalidade para o agente político que utilizar indevidamente os veículos
oficiais. Como tem demonstrado a experiência, a utilização indevida de
veículos oficiais ocorre em todos os níveis da administração pública,
envolvendo funcionários tanto do baixo como do alto escalão. Assim,
apresentamos uma emenda visando a coibir o uso indevido dos veículos em
todos os níveis da administração estadual.

Apresentamos, ainda, uma emenda suprimindo o art. 10 do Substitutivo n°
1, uma vez que tal previsão, por se tratar de uma disposição inicial, deve
estar contida no art. 1 0 do projeto, que conceitua a expressão "veículo oficial".

Dessa forma, visando a sanar as irregularidades encontradas e a adequar
o projeto à técnica legislativa, apresentamos as Emendas n°sl a 3, a seguir
apresentadas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.13912000 na forma do Substitutivo n 0 1 , com as Emendas n°s 1 a 3, a
seguir apresentadas.

EMENDA N°1
Dê-se ao parágrafo único do art. 1 0 a seguinte redação e suprima-se o art.

10:
"Art. 1 0 - .......................
Parágrafo único - Para efeitos desta lei, considera-se veículo oficial o

veículo automotor terrestre e aéreo e a embarcação pertencente a órgão ou
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entidade da administração pública direta ou indireta ou a seu serviço, bem
como o veículo de propriedade de órgão federal ou municipal que, em
decorrência de acordo ou convênio, esteja a serviço do Estado.".

EMENDA N°2
Dê-se ao "caput" do art. 9°a seguinte redação:
"Art. 90 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator:
- às penalidades previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado,

quando se tratar de servidor público;
II - a multa, no valor de 10% (dez por cento) de sua remuneração anual,

quando se tratar de agente político.".
EMENDA N°3

Dê-se ao § 20 do art. 90 a seguinte redação:
"Art. go
§ 20 - Quando a infração envolver agente político, o fato será informado:

- ao Tribunal de Contas do Estado, que apurará a infração e aplicará a
sanção prevista no inciso lI do "caput" deste artigo;

II - à Assembléia Legislativa, para que tome as providências cabíveis, nos
termos do art. 62, XIV, da Constituição do Estado.".

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Cabo Morais, relator - Cristiano Canêdo -

Hely Tarqüinio - Sebastião Navarro Vieira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.27312000

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em exame
altera dispositivos da Lei n° 12.462, de 714197, e dá outras providências.

Publicada em 1711112000, no "Diário do Legislativo", foi a proposição
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, e a esta Comissão,
para que sobre ela se manifeste quanto ao mérito.

Fundamentação
As modificações propostas pelo autor da matéria na lei que cria o Fundo

Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes -
FUNPREN - definem novo agente financeiro do Fundo e alteram a
composição do seu grupo coordenador.

A primeira alteração incide sobre matéria óbvia. De fato, se o BEMGE foi
extinto, há que se atualizar a lei, definindo novo órgão gestor para o
FUNPREN.

Por meio da segunda alteração pretende-se incluir um representante da
Polícia Militar de Minas Gerais no grupo coordenador do Fundo, bem como
substituir o representante do antigo BEMGE por pessoa que represente o
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BDMG. É também proposta de todo defensável. A Policia Militar,
instituição responsável pela repressão ao crime e pelo policiamento
ostensivo, deve integrar fundo que vise prevenir uso de substâncias
entorpecentes.

Entendemos, ainda, relevante que se aproveite a oportunidade para
proceder a duas outras modificações na lei que criou o FUNPREN. Em
primeiro lugar, sugerimos a inclusão no grupo coordenador do fundo, além
dos membros originalmente previstos e dos membros inseridos pela
proposição em comento, também de representantes da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Estado da Educação
e do Centro Mineiro de Toxicomania, unidade ambulatorial pertencente à
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. O Centro atua de forma
consistente e avançada na prevenção do uso de drogas, encarando o
problema como uma questão a ser tratada no âmbito social e sanitário. Pode-
se mesmo dizer que, pela sua atuação, o Centro Mineiro de Toxicomania
tornou-se uma referência no tratamento ambulatorial do uso de drogas em
Minas Gerais.

Em segundo lugar, houvemos por bem sugerir a supressão do art. 10 da
Lei n° 12.462. Com efeito, a inclusão desse dispositivo naquele texto legal
atendeu a razões de ordem circunstancial e a necessidades financeiras
estranhas à finalidade precipua da lei, que já não mais remanescem. No
intuito, portanto, de consolidar a legislação sobre o FUNPREN, dotando-a
dos mecanismos imprescindíveis a uma eficaz organização do fundo, somos
por retirar da referida lei dispositivo que não mais se coloca na realidade
atual. Como forma de contribuir para a discussão da matéria pelos nobres
colegas da Comissão de Direitos Humanos, anexamos a este cópia de
parecer exarado pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da
Fazenda, no qual tampouco - se considera existirem óbices legais para a
exclusão do referido art. 10. E, uma vez que essa modificação incide sobre
matéria de natureza estritamente econômico-financeira, sugerimos, mediante
requerimento a este anexado, que o projeto de lei em tela seja distribuído
também à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe-nos, ainda, na qualidade de parlamentar ligado à área da saúde e
profundamente preocupado com a questão social do uso de drogas, colocar
em discussão a efetiva implementação do FUNPREN. Sabemos que o Fundo
não foi sequer regulamentado pelo Poder Executivo e permanece, desde a
sua criação, esvaziado de recursos financeiros. É por essa razão que ora
requeremos à Comissão de Direitos Humanos a realização de audiência
pública com os órgãos públicos e entidades civis envolvidos com a matéria,
para que se discutam os motivos da não-alocação de recursos financeiros no
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes.
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Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.27312000 com
as seguintes Emendas n°s 1 e 2, que apresentamos a seguir.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20. - O "caput" do art. 6 0 da Lei n° 12.462! de 7 de abril de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 60 - Integram o grupo coordenador do Fundo:

- um representante da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos;

II - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
III - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral;
IV - um representante da Secretaria de Estado da Segurança Pública;
V - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -

BDMG -;
VI - dois representantes do Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN-

MG-;
VII - um representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais;
VIII - um representante da Policia Federal;
IX - um representante da Polícia Militar de Minas Gerais;
X - um representante do Centro Mineiro de Toxicomania da Fundação

Hospitalar do Estado de Minas Gerais;
XI - um representante da Secretaria de Estado da Educação;
XII - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais.".
EMENDA N°2

Acrescente-se onde convier:
"Ad. ... - Fica revogado o art. 10 da Lei n° 12.462, de 7 de abril de 1997.".
Sala das Comissões, 9 de maio de 2001.
Durval Angelo, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Elbe Brandão -

Edson Rezende - Luiz Tadeu Leite.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.45012001

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Maria José Haueisen, tem
como objetivo tomar obrigatória a impressão do nome do responsável cível e
criminal em formulário emitido por fornecedor de produto ou serviço no
Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 271312001, foi a proposição
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
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concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria. Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a",
do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer
de mérito.

Fundamentação
A proposição em estudo objetiva tornar mais transparentes as relações

entre os consumidores e os fornecedores no Estado, impondo a
obrigatoriedade de se identificar, de forma clara e objetiva, nos documentos
fiscais de venda ou prestação de serviços, o nome da pessoa física
responsável pelo estabelecimento comercial, . possibilitando, assim, a
utilização de um novo instrumento jurídico

O consumidor, para fazer uso do novo instituto da desconsideração da
pessoa jurídica, previsto no art. 28 do Código do Consumidor, muitas vezes
não logra êxito exatamente por não conseguir identificar quem de fato
comanda a empresa, que, por sua vez o oculta.

O Código de Defesa do Consumidor, de acordo com seus arts. 40, 60, 30,
31, entre outros, contempla como direito básico do consumidor aquele
relativo à completa transparência nas relações entre este e os fornecedores.
A identificação do responsável pelo estabelecimento nos documentos fiscais,
na forma preceituada no projeto, mantém consonância com os princípios
básicos de proteção ao cidadão, conforme previsto na referida norma.

Por último, é importante salientar que a proposição ora analisada propõe
que seja identificado o nome da pessoa física do fornecedor, o que
certamente resgatará a confiança na realização do negócio, evitando-se com
isso tratativas com pessoas desconhecidas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1°. turno, do Projeto

de Lei n° 1.45012001 na sua forma original.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2001.
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes, relator - João Paulo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR, PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 91512001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. José

Rodrigues de Lima, ocorrido em 41512001, em Borda da Mata. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do Sr. Hélio
Francischetti, ocorrido em 41512001, em Guaxupé. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
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A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103! III, "b" a "d",

do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Antônio Pitangui de Salvo e os demais

membros da Diretoria por sua eleição para a Presidência e os demais cargos
de direção do Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo (Requerimento n°
2.04212001, do Deputado João Batista de Oliveira);

de congratulações com a equipe de voleibol do MRV - Minas Tênis Clube e
seu técnico Cebola pela campanha realizada na Liga Nacional de Vôlei
Masculino (Requerimento n°2.101/2001, do Deputado Alvaro Antônio);

de congratulações com a comunidade de Jaiba pelo transcurso do nono
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n°2.116/2001, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Pedras de Maria da Cruz pelo
transcurso do nono aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 2.11712001, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Baependi pelo transcurso do 1450
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 2.11812001, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a Liga Católica Jesus Maria José, no Município de
Caeté, pelos 50 anos de fundação (Requerimento n° 2.14312001, do
Deputado Eduardo Hermeto).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE MAIO DE 2001

ATAS

ATA DA 24? REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 101512001
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila, Márcio Kangussu e Fábio

Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: ? Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°5 1.531 a 1.53312001 - Requerimentos n°s
2.195 a 2.21012001 - Requerimentos dos Deputados Luiz Tadeu Leite, Dinis
Pinheiro, Ivair Nogueira e outros, Pastor George e Luiz Menezes -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública e
de Transporte - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Luiz Menezes,
Sebastião Costa, Durval Angelo e Márcio Cunha - 2 a Parte (Ordem do Dia):
12 Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Questão de
ordem - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Luiz Menezes, Pastor George, Dinis Pinheiro
e Ivair Nogueira e outros; deferimento - Requerimento do Deputado João
Leite; deferimento; discurso do Deputado Amilcar Martins - Questão de
ordem; discursos dos Deputados Kemil Kumaira, João Leite, Amilcar Martins
e João Paulo; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro António - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Ivair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemii
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 - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 1141h15min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 8 Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2 1-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado Álvaro Antônio, 3 0-Secretário, nas funções de 10-Secretário,
lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Dos Srs. Doorgal Gustavo Borges de Andrada, da Associação dos

Magistrados Brasileiros; Valter de Paula, Oficial de Justiça da Comarca de
Betim; do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado; de serventuários da
Justiça da Comarca de Belo Horizonte - Vara da Infância e da Juventude, 32a
Vara Cível e 98 Vara de Família; de serventuários da Justiça das Comarcas
de Rio Paranaíba, Além Paraíba, Contagem, Prata, Alpinópolis, Monte Belo,
Corinto, Estrela do Sul, Mar de Espanha, Montes Claros, Lavras, Sabará,
Espinosa, Passa-Tempo, Ubá, Machado, Brumadinho e Sabinópolis,
solicitando a derrubada do Veto à Proposição de Lei Complementar n° 66. (-
Anexem-se ao Veto à Proposição de Lei Complementar n° 66.)

28 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - 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°1.531/2001

Declara de utilidade pública a Associação Novo Estilo de Vida-Viver Feliz,
com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Novo Estilo de

Vida-Viver Feliz, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Bilac Pinto
Justificação: A Associação Novo Estilo de Vida-Viver Feliz, sem fins

lucrativos, tem como objetivo primordial a formação da consciência da
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cidadania em relação à saúde da coletividade. Preocupa-se, assim, com
os problemas ecológicos e procura educar o cidadão para a importância do
uso de meio alternativos no tratamento e na prevenção de doenças.

Pelos bons serviços prestados à coletividade e pelo atendimento aos
requisitos legais, contamos com a anuência dos nobres colegas à aprovação
desta proposta.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI t'4° 1.53212001
Estabelece prévia autorização legislativa para a introdução e o

licenciamento de novas modalidades de jogos no Estado.
Art. 1 0 - A implantação e o licenciamento de novas modalidades de jogos

no Estado, pela Loteria do Estado de Minas Gerais, dependerá de prévia
autorização legislativa.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2001.
João Batista de Oliveira
Justificação: A cada dia, os mineiros vêm sendo apresentados a novas

modalidades de jogos. Esses jogos, na maioria das vezes, são instituídos e
operados sem nenhuma forma de controle do poder público, por pessoas ou
empresas que deixam permanentemente em dúvida sua idoneidade. Assim,
torna-se necessária a aprovação deste projeto de lei, que propõe o controle
social sobre essas atividades, de duas formas: a exigência de prévia
autorização legislativa e a preservação do monopólio da implantação e
licenciamento de novos jogos para a Loteria do Estado de Minas Gerais, que
sempre gozou de expressiva credibilidade junto à população mineira.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para
parecer, nos termos do art. 188, dc o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.533/2001
Toma obrigatória a inclusão das disciplinas Filosofia e Sociologia na grade

curricular do ensino médio das escolas públicas estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A grade curricular das escolas estaduais de ensino médio

observará, obrigatoriamente, a inclusão das disciplinas Filosofia e Sociologia.
Art. 20 - O Conselho Estadual de Educação, no prazo de cento e oitenta

dias, regulamentará o disposto nesta lei, adequando o currículo do ensino
médio para o ano subseqüente á data da regulamentação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 10 de maio de 2001.
José Braga
Justificação: Com a aprovação, na Câmara dos Deputados, do Projeto de

Lei n° 3.178, de 1997, teremos uma importante mudança na Lei n°9.394, de
20112196, a conhecida Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tal
mudança, operada em seu art. 36, tornará obrigatória a inclusão das
disciplinas Sociologia e Filosofia no ensino médio. No entanto, dada a
flexibilidade que a própria lei estabelece para a definição dos currículos e a
autonomia dos Estados frente às normas federais, somente uma previsão em
lei estadual garantiria, inequivocamente, a observância em nosso Estado dos
princípios insculpidos na mencionada proposição. Além disso, embora a LDB
já preveja a inclusão de temas referentes a esses campos em outras
disciplinas, com o objetivo expresso de que a sociologia e a filosofia
concorram para a formação e o exercício da cidadania (art. 36, inciso III, da
LDB), dificilmente tal disposição seria bem- sucedida sendo os conteúdos
ministrados por docentes que não tivessem a formação plena e adequada
para o cumprimento da tarefa, nos termos articulados pelo próprio autor do
projeto de lei federal.

Assim sendo, é oportuna e adequada esta proposição, merecendo dos
nobres Deputados a sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.19512001, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja pedido ao

Presidente do IPSEMG o envio das informações que menciona. (- À Mesa da
Assembléia.)

N° 2.19612001, do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando seja
encaminhado ao Ministro da Integração Regional pedido de audiência dos
Deputados mineiros que têm na área da SUDENE sua principal base
eleitoral, para conhecerem o projeto de desenvolvimento que irá substituí-Ia.

N°2.19712001, da Comissão do Trabalho, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora e a Cooperativa dos Portadores de Deficiência do mesmo município,
pela celebração de convênio que permitirá a inclusão de 68 portadores de
deficiência no mercado de trabalho. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 2.19812001, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja
enviado ofício aos Comandantes-Gerais da PMMG e do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais para que enviem a relação completa dos militares que
estiveram ou ainda estejam em licença para tratamento de saúde por período
superior a 720 dias, a partir de janeiro de 1991. (- A Mesa da Assembléia.)
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N°2.199/2001, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja

encaminhado pedido ao Governador do Estado para que envie a este
Legislativo mensagem contendo projeto de lei complementar que trate do
Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais.

N° 2.20012001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do Tribunal de Contas da
União com vistasao reinício imediato do asfaltamento do trecho Itacarambi -
Manga - Montalvânia da BR-135.

N° 2.20112001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG e ao Comandante de
Policiamento da Capital com vistas a que se tomem providências sobre as
denúncias de arbitrariedades e violência que têm sido feitas contra policiais
que atuam na região do aglomerado Santa Lúcia, nesta Capital.

N° 2.20212001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário de Justiça, para as providências cabíveis, a
denúncia de irregularidade que teria ocorrido na demissão do Agente
Penitenciário Adriano Reis Pacheco, feita pelo Diretor da Colônia Penal
Sebastião Satiro, no Município de Patos de Minas.

N° 2.20312001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que se
tomem providências para solucionar o caso do preso Márcio Martins Pinheiro,
que se encontra detido na Divisão de Tóxicos e Entorpecentes e necessita de
assistência médica.

N° 2.20412001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que se instale
um posto da PMMG no aglomerado Santa Lúcia, nesta Capital.

N° 2.20512001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Sr. Luciano Pizzato, Deputado Federal, com vistas à
realização de audiência, com os convidados mencionados, para discutir
proposta de estatuto formulada por povos indígenas.

N° 2.20612001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Secretária Municipal de Saúde de Belo Horizonte com
vistas à reabertura do posto de saúde do Alto Santa Rita, nesta Capital.

N° 2.20712001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG e ao Comandante de
Policiamento da Capital com vistas a que prestem esclarecimentos a respeito
de denúncia apresentada por Cleber de Sousa Clemente.

N° 2.20812001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Prefeito Municipal de Belo
Horizonte com vistas a que se verifique a situação legal das propriedades
existentes no aglomerado Santa Lúcia, nesta Capital. (- A Comissão de
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Assuntos Municipais.)

N° 2.20912001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Prefeito Municipal de Belo
Horizonte com vistas à instalação de um PSIU no aglomerado Santa Lúcia,
nesta Capital. (- A Comissão de Administração Pública)

N° 2.21012001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte e ao Presidente da
COPASA-MG com vistas à conclusão das obras de saneamento básico em
área do aglomerado Santa Lúcia, nesta Capital. (- À Comissão de
Transporte.)

Do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente da Assembléia com vistas à criação da Rádio Assembléia. (- À
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dinis
Pinheiro, Ivair Nogueira e outros, Pastor George e Luiz Menezes.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública e de Transporte.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Menezes.
O Deputado Luiz Menezes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a ausência de

chuvas, causada pela ação humana na natureza, tem colocado em risco de
interrupção o fornecimento de energia elétrica, em decorrência do baixo nível
dos reservatórios das usinas hidroelétricas. Com isso, o sistema de geração
fica comprometido.

Para que o fornecimento não entre em colapso, as autoridades informam
que há necessidade de reduzir em 21% o consumo de energia em imóveis
residenciais. E, para atingir essa meta, estavam propondo a cobrança de
multa dos consumidores que não reduzissem seu consumo, no valor de até
45 vezes a taxa mensal.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em pronunciamento à Nação,
esta semana, declarou que o Governo prefere conceder incentivos aos
consumidores que reduzirem o gasto de energia.

Já havíamos apresentado o Projeto de Lei n° 1.48112001, nesta Casa, com
esse mesmo propósito. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo
regimental para sua apreciação, e apresentei requerimento à Mesa,
solicitando seu envio à próxima comissão.

O projeto concede bonificação ao consumidor localizado no Estado de
Minas Gerais que reduzir o consumo médio no trimestre imediatamente
posterior à publicação da lei,e assim sucessivamente. Ao invés de se aplicar
punição, propomos a criação de incentivos, com descontos sobre o valor do
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consumo, conforme o percentual reduzido, e a realização de programas
educativos que promovam o debate e a reflexão.

Esse procedimento irá desonerar o consumidor que apresentar
conscientização da necessidade de redução do consumo de energia, pois
punir o consumidor por um fato do qual ele não é culpado diretamente é ferir
princípios do Código do Consumidor e agir no sentido inverso do direito.

Não é justo penalizá-lo pela ausência de investimentos na geração de
energia ou pela falta de uma política direcionada para o acompanhamento do
desenvolvimento econômico.

Sabemos que o Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do
mundo. Coagir nossa população mediante a aplicação de multa, sem atingir a
redução do consumo, seria, no mínimo, abusivo, incoerente, antidemocrático
e descabido.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Luiz Menezes,
estou atento ao pronunciamento de V. Exa. Neste momento em que V. Exa.
ocupa a tribuna da Casa do povo mineiro, quero render-lhe as homenagens
de seus pares, e o faço pelo respeito a seus longos anos de trabalho não
somente como político, mas como exemplo de parlamentar ativo, sempre
preocupado com os interesses de Minas Gerais e de sua querida Itabira,
onde V. Exa., por longos anos, prestou serviços como Prefeito Municipal.

A Assembléia Legislativa teve igual sorte de tê-lo no seio de sua
comunidade parlamentar. Sem dúvida alguma, V. Exa. é uma estrela de
primeira grandeza, graças a sua lealdade, seu coleguismo e sua presença
marcante no Plenário e nas comissões temáticas - e tenho o prazer de tê-lo
como colega na Comissão do Trabalho.

V. Exa. tem sempre nos dado um bom exemplo e, neste momento, traz
uma reflexão brilhante a esta Casa, apresentando um projeto junto à própria
CEMIG, em defesa do consumidor de energia elétrica de Minas Gerais. Esse
projeto, Deputado Luiz Menezes, realmente traz a todos os consumidores de
energia não um castigo, mas um incentivo a que contribuam
satisfatoriamente para o desenvolvimento do Estado e do Pais. Parabéns a
V. Exa. Certamente, esse projeto será discutido, aprovado e,
conseqüentemente, com ele, Minas Gerais sairá ganhando. V. Exa., ao
semeá-lo na Casa Legislativa, está contribuindo para melhorar a situação dos
que tanto sofrem e que tanto necessitam. Parabéns por sua explanação.

O Deputado Luiz Menezes* - Agradeço o aparte, nobre Deputado. Sr.
Presidente e Srs. Deputados, a minha cidade é a que mais contribui para os
cofres do Brasil. Em Itabira, já foi retirado mais de 1.500.000.000t de minério
de ferro. Itabira está presente em todos os momentos. Todas as moedinhas e
talheres de aço inoxidável são feitos do minério de Itabira, porque a única
fábrica de aço inoxidável do Brasil é a ACESITA. Todos esses forros dos
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elevadores de aço inoxidável são de Itabira. Ela é uma das poucas
cidades do mundo em que o ouro é um subproduto, sendo retirado uma
média de 100kg mensais. Vivemos lutando, há anos, para que o nosso
Governador nos ligue ao Vale do Aço, por uma estrada de apenas 36km, mas
não conseguimos. ltabira produz tanto e não recebe nada. Muitas vezes o
ICMS da cidade ultrapassa até o de Juiz de Fora, que é a terra do
Governador. Mesmo assim, não recebeu nada. Com a privatização da Vale
do Rio Doce, o dinheiro foi dividido para duzentas e tantas cidades.
Manhuaçu, que não tem influência nenhuma na Vale do Rio Doce, recebeu
um quinhão maior do que o de ltabira. A nossa cidade recebeu apenas
R$2.500.000,00. Disse ao Presidente do Banco de Desenvolvimento que
jamais tocaria nesse dinheiro. Se o Prefeito quiser, pode retirá-lo. Considero
esse dinheiro uma esmola para ltabira, porque ela se tornou a maior
mineradora do mundo. Todos os empreendimentos, até Carajás, foram feitos
com o minério e o ouro de Itabira. Agora, dão para a nossa cidade míseros
R$2.500.000,00. Lanço o meu protesto mais uma vez. Não concordo com
isso. O Prefeito jamais deveria tirar esse dinheiro, porque ele é uma esmola
para a maior produtora de minério. Nós ainda temos minério para fornecer
para o mundo por 200 anos. Temos ainda 2t de minério para cada habitante
da Terra. E essa cidade, com toda essa riqueza, não recebe nada do
Governo do Estado. Isso me deixa indignado.

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Antes que encerre o seu
pronunciamento, Deputado Luiz Menezes, associo-me ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, externando a minha emoção, satisfação e alegria de ver V. Exa.
ocupando a tribuna, cheio de ânimo e de indignação, traduzindo tudo que
representa o seu espírito. V. Exa. é o decano dos Deputados e o
companheiro glorioso da Bancada do PPS. Fico emocionado ao ver a
vibração com que V. Exa. mostrou todo o seu desejo de lutar pela sua Itabira,
terra do não menos notário Carlos Drummond de Andrade. Desde o inicio
desta legislatura, em todas as reuniões, V. Exa. sempre cobrou a aplicação
desse fundo da Vale na construção da estrada que liga Itabira a Nova Era.
Vejo, com tristeza, a sua indignação, quando disse que o dinheiro que sobrou
para Itabira é uma esmola.

Jamais desejei atrapalhar o seu discurso, porque tenho a maior admiração
por esse companheiro que é o decano da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais; por isso esperei que terminasse o seu pronunciamento. Parabéns
pela maneira franca, lúcida, corajosa e brilhante com que usou a tribuna
nesta tarde, em um improviso dos mais brilhantes, e pela sua luta
permanente em defesa de Itabira. Nós, do PPS, somos testemunhas disso.
Obrigado.

0 Deputado Luiz Menezes* - Agradeço ao nobre Deputado. Para o bem-
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estar de Itabira, não mediremos esforços e não pouparemos sacrifícios.
Faremos o difícil e tentaremos fazer sempre o impossível. Sou itabirano duas
vezes: de nascimento, porque Deus me deu a graça de nascer em Itabira, e
de coração, porque amo a minha terra acima de tudo. Obrigado. Sr
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
• Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores da imprensa, telespectadores da TV Assembléia, minha presença
nesta tribuna tem como objetivo concluir uma iniciativa que ontem foi tomada
nesta Casa pela Comissão Especial constituída para acompanhar o sistema
de fiscalização instalado em rodovias federais no território de Minas Gerais.
Aqui trago o requerimento protocolado ontem, vazado no seguinte teor.

- Lê requerimento em que solicita a constituição de uma comissão
parlamentar de inquérito para apurar as irregularidades ocorridas, por
ocasião da fiscalização através dos radares instalados em Minas Gerais, e as
atividades do IPEM-MG.

O requerimento vem subscrito pelos Deputados da Comissão Especial:
Deputado Alberto Bejani, meu companheiro de partido, Deputados Ambrósio
Pinto, Sargento Rodrigues, Mauro Lobo, e também por mim.

Acompanha este requerimento o apoio de mais 70 Deputados. São os
seguintes os termos da justificação do requerimento. (- Lê:)

'A Comissão Especial das Multas, criada para analisar as questões
relativas ao uso dos radares móveis nas rodovias federais em Minas Gerais,
apurou diversas irregularidades, tais como: utilização de radares móveis não
aferidos pelo IPEM-MG: instalação dos radares em lugares inadequados e de
difícil visibilidade; desrespeito ao cidadão que utiliza essas rodovias através
de multas contendo supostas infrações, ao passo que a velocidade máxima
permitida no local pelo Código Nacional de Trânsito é de 1 lOkmfh e a
sinalização só permite 80km/h; colocação de placas de sinalização pela
empresa detentora dos radares móveis, ou seja, o Consórcio Rodovida;
multas expedidas após o prazo estabelecido no já mencionado código.

Se não bastassem tantas irregularidades, a mais grave, em nosso
entendimento, é a emissão de guias com datas anteriores às supostas
infrações, além de os funcionários do Consórcio Rodovida estarem usando
coletes do DNER, enganando assim o cidadão que trafega pelas rodovias
federais.

Essa Comissão encontrou indícios suficientes para transformar a Comissão
Especial em CPI, fato que irá proporcionar aos membros da CPI aprofundar
com maior rigor as investigações das diversas irregularidades aqui
apontadas.
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Torna-se necessário investigar todos os radares instalados no Estado,

uma vez que essa Comissão somente pode analisar os radares móveis e
durante seus trabalhos muitas pessoas nos procuraram solicitando
providências também quanto aos radares fixos e as atividades do IPEM-MG
com relação a todos os equipamentos aferidos por esse órgão."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa iniciativa se dá para permitir que as
investigações se prolonguem além das atribuições da Comissão Especial
para a realização de seus trabalhos. Necessário se faz o aprofundamento do
assunto.

Aqui são trazidas denúncias de multas expedidas antes mesmo da data em
que o veículo circulava. Quero falar sobre outra irregularidade que encontrei
em um veículo, colhido com a velocidade de lllkm/h, na BR-381. O
interessante é que alguns dias depois, essa multa chegou no endereço e
trazia: BR-381, Km 372, município de Divino. Coincidência ou não, Divino é
minha terra natal, município em que o veículo foi emplacado. A BR-381 não
corta o território desse município. Esse é apenas um dado curioso, e igual a
esse caso a Comissão levantou outros, o que justifica, a nosso ver, um
aprofundamento da fiscalização da Assembléia, por meio de uma CPI sobre
essa matéria.

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Nobre Deputado Sebastião Costa, o
aparte é para cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento e pelo
requerimento que todos fazemos à Mesa Diretora da Casa para instalar, o
mais breve possível, a CPI.

Devo dizer, entretanto, que já apresentei um requerimento, se a memória
não me falha, no mês de fevereiro, com essa finalidade, só que é holistico no
que conceme à aplicabilidade do CTB em Minas, porque enfrenta todas as
mazelas e indagações que fazemos e que a sociedade faz, principalmente
em torno dessa indústria de multas que se formou a partir da entrada em
vigor desse novo Código, que veio a pretexto de reduzir os acidentes e
número de vitimas nas rodovias e acabou espoliando o cidadão.

Se não me engano, a primeira voz que se levantou aqui contra essa
indústria de multas foi a minha, e venho recebendo manifestações de
solidariedade de todas as áreas da sociedade mineira e até de outros
Estados, porque isso não pode continuar. Foi um grande engano dos
parlamentares federais quando deram aos Prefeitos permissão de multar,
como se fosse encargo. Tenho visto Prefeito dando palestras dizendo que
receberam a municipalização da educação, da saúde e agora do trânsito,
esquecendo-se de que receberam autorização para criar uma indústria de
multas.

Essa indústria está funcionando a pleno vapor. V. Exa. citou apenas uma
parcela de irregularidades que podemos com facilidade constatar nessa
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autuação. A Resolução n° 79, do CONTRAN, diz que antes de cada radar
instalado deve haver, de 300 em 300m anteriores ao local onde o radar
esteja instalado, sinalização indicativa de sua presença.

Questiono a entrega à iniciativa privada do poder de policia, que antes era -
ou é - confiado às Policias Rodoviárias Federal e Estadual e, agora, está nas
mãos da iniciativa privada. Isso é temerário; essa situação não pode
continuar.

Esse pedido de CPI é plenamente coerente, a Assembléia tem de dar
resposta a isso. Tenho certeza de que V. Exa., os Deputados Alberto Bejani,
Sargento Rodrigues e todos os demais estamos preocupados com essa
situação.

Segundo nos informou a Mesa Diretora, na próxima terça-feira haverá
reunião, da qual participaremos, com o objetivo de analisar as questões da
CPI.

Espero que essa CPI seja instalada, mas, se não for essa que V. Exa.
acaba de anunciar, que seja a que requeremos anteriormente, que tem uma
finalidade mais ampla e que, certamente, poderá dar grandes respostas à
sociedade de Minas Gerais- Parabéns e muito obrigado.

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço ao Deputado João Paulo.
Acredito que, com a sua consciência jurídica e a minha, devemos também,
paralelamente a esses requerimentos que tramitam nesta Casa, encaminhar
um outro à Câmara dos Deputados para que haja, por parte desse órgão,
desse Poder, um acompanhamento dessa questão, para evitar pessoas que
queiram desviar as atenções dizendo ser o Ministério dos Transportes, por
intermédio do DNER, o poder concedente e, portanto, seria dele a
competência, e não nossa. Mas isso não impede que exerçamos aqui o
nosso poder de fiscalização, ainda que, em outro momento, tenhamos que
nos somar à Câmara dos Deputados.

Uma coisa é certa: o Poder Legislativo, quer nesta esfera, quer na esfera
federal, não pode ficar distante dessa indústria - como V. Exa. muito bem
disse - de multas. Pessoalmente, entendo que a multa deve ter um caráter
meramente pedagógico, que oriente, que advirta o condutor do veiculo pela
maneira como vinha fazendo, e não simplesmente o objetivo de arrecadar.
Há outras formas de praticar a arrecadação, e o poder público já as exerce.

O Deputado Luiz Menezes (em aparte)* - Nobre Deputado, a multa virou
uma indústria em Itabira. O carro de meu uso particular é um velho Fusca,
que tem mais de 30 anos e, há mais de 5, não sai do Município de Itabira.

No entanto, há pouco tempo, foi multado em Entre-Rios, lugar a que nunca
foi. Simplesmente, peguei, rasguei e joguei fora essa multa. Como multaram
um Fusca que nunca foi àquele lugar?

É lamentável. 0 povo brasileiro está sendo extorquido por todos os meios,
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e não podemos permitir que isso continue. Pergunto às autoridades: até
quando seremos extorquidos de todos os meios?

Era o que gostaria de dizer, Deputado. Muito obrigado.
O Deputado Sebastião Costa* - Essa colocação do Deputado Luiz

Menezes vem contribuir ainda mais para a necessidade de o Poder
Legislativo intensificar a sua ação de fiscalização.

Antes de conceder a palavra ao Deputado Durval Angelo, gostaria de falar
sobre algo que lamento tenha ocorrido: é aquela ação direta de
inconstitucional idade ajuizada pelo Governo do Estado com relação àquela
emenda à Constituição que destinava 2% do orçamento à UEMG e à
UNIMONTES.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Atento, na Sala de Imprensa,
nobre colega, ouvi as ponderações de V. Exa. e concordo plenamente com
elas. Assim, gostaria de aproveitar o seu pronunciamento, porque acho que
seria o momento apropriado, para dar ciência a este Plenário de um grave
caso acontecido na cidade de Ribeirão das Neves. E acho apropriado,
porque V. Exa. sempre foi um grande defensor das causas democráticas.

Lá em Ribeirão das Neves, a Presidente da Câmara Municipal, Vereadora
Gracinha Barbosa, parece querer implantar uma republiqueta das bananas,
tentando, por meio de decreto legislativo, impedir o funcionamento do
Conselho Tutelar, do Conselho da Saúde. Com relação a alguns objetivos,
pode até estar correta, em razão de problemas que existem na área da saúde
local, mas não é pelo arbítrio que se sana um problema assim.

Então, dois Vereadores do PT, Omelas e Vicente Mendonça, entraram com
representação no Ministério Público contra essas arbitrariedades. Este
Deputado, inclusive, assinou o encaminhamento e a representação, por
concordar e por respaldar a ação desses Vereadores.

Pasmem os senhores, mas, na noite de ontem, numa reunião da Câmara
Municipal, foi iniciado um processo para a cassação do mandato do Vereador
Vicente Mendonça, e há no ar uma ameaça contra o Vereador Ornelas, por
falta de decoro parlamentar. Fiscalizar, denunciar é falta de decoro. Sabemos
que é uma medida descabida e visa atingir nossa ação contra as denúncias
que não conferem nem com os fatos nem com as verdades ditas em Plenário
pelo Sr. Irani Barbosa. Queremos aqui denunciar esse atentado contra a
democracia em Ribeirão das Neves. Neste momento, o Vice-Presidente
Estadual do PT, o Presidente Municipal, Deputados e lideranças de Ribeirão
das Neves encontram-se, na Sala de Imprensa, denunciando esse fato. Por
isso solicitaram que eu fizesse este registro em Plenário. Acho que temos de
ser defensores da democracia, nunca concordarmos com arbítrios.

Para encerrar, é preciso deixar bem claro para a Presidente da Câmara
que Ribeirão das Neves não é um Estado independente, não é uma
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republiqueta das bananas, onde pode ser feito o que se quer e da forma
como se quer.

Quanto ao caso do Vereador, estamos entrando com uma ação na justiça
contra essa medida, tentando barrar esse processo arbitrário. É tão arbitrário
que foi negado ontem e hoje o acesso à peça acusatória. Disseram que ele
devia fazer sua defesa pelo que ouviu na reunião. Então, vamos continuar
repudiando aqui o arbítrio e a ditadura. Vamos discordar do que o Deputado
disse aqui, em Plenário, por entendermos que não confere com a verdade.
Vamos continuar repudiando essa ditadura, que estão querendo implantar em
Ribeirão das Neves.

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço a intervenção do Deputado
Durval Angelo e lamento o ocorrido, pois entendemos que, em qualquer
processo, é assegurado ao acusado ampla defesa. Nesse caso, tenho a
certeza de que haverá, por parte do poder de Ribeirão das Neves e do
Judiciário, faculdade para que o acusado possa fazer sua defesa.

Para concluir, gostaria de dar aqui uma notícia que recebi agora do
Deputado Alberto Bejani. Deixo para comentar a questão da UEMG no
momento em que estivermos discutindo matéria a ela inerente, para lembrar
que o Ministério Público Federal interveio nessa questão. A notícia que temos
é que, dentro de 24 ou 48 horas, poderemos ter uma ordem judicial para a
retirada de todos os radares que estiverem em desrespeito à lei nas rodovias
federais.

* - Sem revisão do orador
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o próximo orador é o Deputado

Márcio Cunha. Vamos ter tempo suficiente. Mas gostaria de continuar
relatando a questão anterior, pois é grave a situação que está se instalando
em Ribeirão da Neves. Lá a política sempre carrega uma paixão enorme e
uma criminalização do mesmo teor. Queremos dizer claramente que temos
certeza de que, num aparte, fizemos a denúncia sobre o atentado ao
mandato do Vereador Vicente. Cremos que isso vai ser reparado pela justiça.
Esse atentado, esse arbítrio não vai prevalecer. Até acho que os autores da
medida também não acreditam nela, só fazem isso para intimidar, por achar
que cara feia nos mete medo, por achar que o PT, que não temeu a dura
repressão de um Governo militar durante mais de 30 anos, tendo contribuído
decisivamente para a construção da democracia, vai se amedrontar diante
disso.

Continuaremos denunciando e trazendo todas as decisões do Judiciário de
Ribeirão das Neves com relação a esses arbítrios Faremos desta tribuna
uma trincheira de defesa da democracia e da verdade. Temos a certeza de
que nas próximas vezes teremos um público maior neste Plenário, ao
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contrário de hoje. Continuaremos a agir dessa forma.

O meu segundo comentário, Sr. Presidente, diz respeito às votações de
ontem. Lamentavelmente, matérias importantes foram derrotadas neste
Plenário. Destaco o projeto sobre o Fundo de Segurança Pública, do
Deputado Anderson Adauto, fruto de um seminário que envolveu mais de 180
municípios, contemplando a recriação do Fundo Penitenciário, conforme
emenda apresentada na Comissão de Direitos Humanos, a pedido do
Conselho da Comunidade de Belo Horizonte. O Governador, no entanto, o
vetou. A Assembléia, por quatro votos, manteve esse veto. Ficou clara a
posição de um Governo que não se preocupa com a segurança pública.
Apesar de fazer um discurso, a prática é outra. Ao mesmo tempo, alguns
Deputados adotaram a mesma posição. Outros também o fizeram,
amedrontados, talvez, com a relação com o Governo. Democracia não se
constrói sem a independência e a autonomia dos Poderes.

Registramos, também, algumas questões importantes que foram
derrubadas no Projeto de Lei Complementar n° 66, que trata da divisão e da
organização judiciárias do Estado. Alguns artigos fundamentais foram
vetados, como o art. 17, incisos IV e. V, que ampliam a competência do Pleno
do Tribunal de Justiça. Sempre disse que esse artigo decretava a maioridade
dos Desembargadores, porque fica parecendo que a Corte Especial, formada
por Desembargadores mais antigos, pode decidir sobre tudo, enquanto os
outros Desembargadores seriam aqueles Juizes cuja maioridade não tivesse
sido decretada. Por isso, não podem dirigir, não podem votar, etc.

No caso em questão, os incisos IV e V dizem respeito à competência para
o encaminhamento de projetos ao Poder Legislativo. Hoje o Pleno do
Tribunal não pode deliberar sobre o encaminhamento de projetos a esta
Casa. Além disso, existe a questão relacionada ao Regimento Interno. É um
grande absurdo, porque nem todo Desembargador pode decidir sobre o
Regimento Interno da sua Corte. Aqui, nesta Casa, seria inconcebível se os
Deputados não pudessem opinar sobre a sua estrutura, sobre sua
organização. Perdemos, assim, a chance de decretar a maioridade do
Tribunal de Justiça, votando no art. 17, cujas emendas foram objeto de
acordo.

Ontem perdemos também o bonde da história na votação do projeto dos
militares. Existe uma inconstitucionalidade, uma discriminação, porque as
Praças da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros têm seu processo
finalizado, para expulsão ou manutenção na corporação, na esfera
administrativa, mas os oficiais são julgados no Tribunal de Justiça Militar.
Temos um absurdo, pois os Juizes, que são cinco, julgam em média dois
processos por mês. Assim, é ótimo ser Juiz de uma Corte Superior,
recebendo como Juiz do Tribunal de Alçada, mas julgando apenas dois
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processos por mês. É algo vergonhoso, que mostra sua inutilidade. Por
esse motivo, tenho uma proposta de emenda à Constituição, pela extinção do
TJM. Foi votado, também, que as Praças não podem fazer parte de
conselhos que tratem da sua vida funcional.

Raciocinamos, então, que vocês têm destinado toda proteção aos oficiais.
Os vetos de ontem, mantidos por esta Casa, mostram o equivoco do
Governador, uma postura que não é de interesse maior pelo bem público.
Não entrarei no mérito da denúncia do Deputado Sargento Rodrigues sobre
as cadeiras de rodas. Até me retirei do Plenário em protesto, mas acho que
foi um caso grave e que merece esse comentário.

O Deputado João Leite (em aparte) - Nobre Deputado Durval Angelo,
gostaria de solidarizar-me com V. Exa. nesse sentimento de perda que nos
toma no dia de hoje. Não sei avaliar quem sente mais. Talvez a sociedade de
Minas Gerais sinta mais, mesmo sem o devido conhecimento do que se
perdeu na Assembléia Legislativa. Concordamos com V. Exa., especialmente
com relação ao Fundo de Segurança Pública, que foi discutido
demoradamente, com muito cuidado, com toda a população de Minas Gerais,
que se fez presente na Assembléia Legislativa. Contamos com a participação
de 180 cidades. Ontem, o Plenário da Assembléia conseguiu confirmar o veto
do Governador.

O Deputado Durval Angelo - Acho que os Deputados ficaram tão
envergonhados que nem vieram aqui hoje. Eles não devem estar
conseguindo se olhar no espelho e ficaram com vergonha de ser filmados.
Por isso temos apenas cinco ou seis parlamentares aqui. Quer dizer, ainda
quero acreditar que o motivo seja esse, que seria mais digno e louvável.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Interessante é que nós, que
pertencemos à Comissão de Direitos Humanos, ficamos sempre com a fama
de ser contra a segurança pública. Ontem conseguimos confirmar uma
aberração do Governador do Estado. Tive oportunidade, hoje, de ler
novamente a íntegra do projeto e fui listando o que perdemos. Perdemos a
possibilidade de ter recursos para treinar melhor o nosso policial; perdemos a
possibilidade de o Estado retomar com o Fundo Penitenciário para
construção de novas unidades penais; um recurso de R$15.000.000,00 por
ano. Ontem, essa discussão de 180 cidades foi tratada como se fosse um
mero número no painel. Estamos num verdadeiro caos por causa da
violência, e o Plenário consegue manter essa aberração! Foi lamentável!

Nobre Deputado Durval Angelo, queria reunir-me ao protesto que V. Exa.
faz esta tarde no Plenário. Pena que seja num Plenário vazio. Não está cheio
como estava ontem quando foi confirmada uma aberração do Governador.
Foi contra o Deputado Durval Angelo? Não. Foi contra o Deputado João
Leite? Não. Foi contra a sociedade de Minas Gerais que precisa de mais



542
segurança. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Muito obrigado, Deputado João Leite. Com
toda a certeza, ontem ficará marcado como um dia negativo para o Poder
Legislativo, como um dos dias de que, se lembrarmos, teremos vergonha.

Perdemos a oportunidade de propiciar condições para que a sociedade
tivesse uma alternativa realmente concreta na questão da segurança pública.
Quero aqui deixar bem claro que, no final de 1999, a partir de todo o
processo preparatório do seminário da segurança pública, essa questão do
Fundo de Segurança Pública foi discutida no Governo. Eu e o Deputado
Anderson Adauto conversamos com o próprio Governador, que naquele
momento achou a idéia maravilhosa. Mas o humor do Governador é muito
instável. Naquele momento, tanto eu como o Deputado Anderson Adauto
éramos considerados Deputados da base do Governo. Quando começamos
a exercer uma atitude crítica, não aceitando coisas absurdas impostas por
tantas denúncias de corrupção com o envolvimento e o controle de toda a
máquina pelo ex-Governador e Vice-Governador, que, como todos sabemos,
não é um poço de virtudes - nem nunca foi, nem quando foi Prefeito de
Contagem nem quando foi Vice-Governador -; é alguém que sempre tem a
sua história pessoal ou a sua ficha corrida pessoal envolvida com denúncias
de corrupção, irregularidades e desmantelações do serviço público, e estava
sendo preponderante no Governo. Em vista dessas denúncias, acredito que o
Governador foi movido por um sentimento pequeno, com que os estadistas e
os homens públicos não podem conviver em hipótese nenhuma.

A Lei Complementar n°66 foi também uma grande perda. Se hoje tivermos
uma situação das praças dentro das casernas e dos quartéis convivendo com
situações de injustiça, de desmandos e de autoritarismo, com toda a certeza
isso acaba repercutindo na relação com o cidadão. Ai, todas as denúncias de
violência policial se impõem.

É lamentável porque o dia da vergonha no parlamento mineiro será, com
toda a certeza, o dia 91512001. Se o projeto da UEMG tivesse sido votado
ontem, com toda a certeza teria sido derrotado. Somos 77 Deputados, mas
dizem que 85 assinaram a lista a favor da derrubada do veto. Então, não
adiantaria chamar a Dra. Regina do PRODASEN, caso a votação fosse
diferente.

Muitos dos Deputados que se encontram em suas bases, em Passos, em
Betim, em Carangola, em Caratínga, em Montes Claros e em tantas outras
cidades - e não quero citar nomes - dizendo que estão a favor da derrubada
do veto da UEMG não estão. Pena que a votação é secreta! Gostaria que
cada estudante ou professor da (JEMG entrassem em contato com o seu
Deputado e dissessem: "Se você é a favor da derrubada do veto da UEMG,
permita que outro Deputado se sente ao seu lado para fiscalizá-lo".
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Na hora da votação, vamos formar as duplas São Cosme e São Damião

para que se vigie o colega- Para que vote, não pela questão regimental que
impede o voto, mas que seja vigiado. Vamos começar esse trabalho no final
de semana. Vamos fazer a operação São Cosme e São Damião para ver
onde está a verdade. Vamos ver quem vai trair a UEMG, a educação e
prestar novamente um desserviço à educação. Ontem, com toda a certeza, o
projeto não seria aprovado. O veto do Governador seria mantido.

Finalmente 1 esperamos que o dia de ontem custe a se repetir na Casa.
Esperamos viver momentos melhores, e de grandeza deste Poder, não os
que houve no dia O de maio, que são lamentáveis.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. e Sras.

Deputadas, imprensa, senhores e senhoras que nos visitam, estudantes,
aproveito esta oportunidade para, da tribuna desta Casa, tratar novamente da
questão do racionamento de energia.

Como consta nos anais desta Casa, no dia 21512001, propus, com o apoio
de vários colegas, que não houvesse punição para os consumidores que
ultrapassassem a cota de consumo de energia, mesmo porque a proposta da
ANEEL, além de inconstitucional, era injusta. Se contarmos os últimos 12
meses, veremos que tivemos um aumento de mais de 800% nas contas de
energia elétrica de cada consumidor.

O Presidente da República, ouvindo as crescentes críticas à proposta da
ANEEL, decidiu reavaliar essa sobretaxa abusiva e punitiva para todos os
brasileiros. Fernando Henrique tomou essa decisão após avaliar a
repercussão negativa para  imagem do Governo junto à opinião pública e
perceber que havia possibilidade de enfrentar batalhas judiciais contra os
usuários de energia elétrica e os institutos de defesa dos consumidores.

Como os nobres colegas devem se lembrar, naquela oportunidade, aqui na
tribuna, também propus bonificação para todos os consumidores que,
espontaneamente, reduzissem seus gastos de energia em até 20% do
consumo mensal, medida agora defendida pelo Governo Federal e pela
ANEEL. Naquela oportunidade, inclusive enviamos um oficio ao Sr.
Governador Itamar Franco para que interviesse nessa questão e para que, se
possível, em Minas Gerais, premiássemos os consumidores que
conseguissem esse racionamento de energia.

Sr. Presidente, começaram ontem, em várias cidades da Califórnia,
apagões programados. Tinha dito nesta tribuna que, na Califórnia, estavam
estocando - vejam, num estado de um pais que é dos mais prósperos do
mundo - lenha e velas, em vista dos apagões. Por quê? Porque o sistema
hidrelétrico de lá havia sido privatizado e a iniciativa privada não cuidou de
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fazer os investimentos necessários para que essa situação fosse evitada.
Os apagões estavam sendo programados porque as empresas de energia,
quase todas privadas, não investiram no setor energético, levando o mais rico
estado norte-americano à situação extrema de ficar sem os benefícios da
energia elétrica, principalmente agora que começa o rigoroso verão no
hemisfério Norte.

Infelizmente, o nosso País está a um passo dessa situação por ter,
estranhamente, paralisado os projetos de novas unidades geradoras de
energia elétrica. Poucos foram os Estados brasileiros que mantiveram
investimentos nesse setor. Minas é uma exceção nesse mar de
incompetência que toma conta de nossos governantes. A falta de
hidrelétricas fez com que as usinas existentes trabalhassem em plena carga,
esvaziando as barragens aos níveis preocupantes de hoje.

O Governo Federal, equivocadamente, tem a pretensão de imaginar que,
privatizando uma empresa como Furnas, genuinamente nacional, mineira,
fundada pelo saudoso Juscelino Kubitschek de Oliveira, resolverá o problema
energético em nosso Pais. Isso, Sr. Presidente, é demais para nós.

Chamo a atenção dos Srs. Deputados para um fato. Quando estive nesta
tribuna, no inicio desta semana, fui um dos poucos que teve a coragem de,
solitariamente, denunciar essas questões e fazer ver que o Governo
brasileiro, mais uma vez, queria penalizar o já penalizado consumidor
brasileiro.

Felizmente, o Governo ouviu não apenas este Deputado, mas o clamor
nacional, para o qual deve contribuir cada mineiro e cada brasileiro, para
mostrar os desmandos e equívocos do Governo Federal.

Li recentemente que o Presidente Fernando Henrique imputa aos Governos
passados - ColIor e Itamar Franco - a culpa pelos problemas energéticos
atuais, mas, se formos analisar sob esse prisma, veremos que, na verdade,
todo o mundo tem culpa pelo que acontece hoje no planeta Terra.

Tenho o orgulho de, desde 1987, fazer parte do Rotary Club, e, nos anos
de 1990 e 1991, o Presidente do Rotary Internacional, Paulo Viriato, levantou
a bandeira: Preserve o Planeta Terra. Naquela oportunidade, nós, mais de
1.200000 rotarianos espalhados por toda a face da Terra, empunhamos essa
bandeira, para mostrar a todo mundo que os seres humanos deveriam ter
mais respeito e carinho por seu planeta.

Neste momento, passa por nossa consciência o pensamento de que todos
temos uma parcela de culpabilidade, mas não concebemos que as
autoridades competentes para agir em nome da população façam muito
pouco ou quase nada. Devemos denunciar essa situação e para ela chamar
a atenção, ao invés de ficar em jogos coloquiais, culpando uma ou outra
pessoa.
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Temos que assumir nossa quota de responsabilidade, exigir da

população sua cooperação no racionamento e fazer a nossa parte. Mas
temos, também, que colocar os pingos nos is, pois há a incompetência do
Governo Federal, que se equivoca em uma série de outras questões e mais
ainda nesta, considerando que privatizar Fumas é o caminho para a
resolução do problema hidrelétrico nacional. O Governo brasileiro está
equivocado e, mais uma vez, age com incompetência. Por isso, lamento a
situação.

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Agradeço o aparte, Deputado. É
inevitável pedir esse espaço, já que tenho tido um trato estreito com essa
matéria, na condição de Vice-Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, e tenho acompanhado, com tristeza, a política energética do
Governo Federal, que está no bojo de sua política econômica e de sua
dialética com relação à política internacional.

Tenho repetido, muitas vezes, que não estamos vivenciando um sistema
neoliberal, mas um sistema neocolonial. O colonialismo clássico se
caracterizava pela relação do Brasil com Portugal, mas, hoje, somos colônias
do FMI, achando que o Governo trabalha para nós, quando, na verdade,
trabalha de costas para nós, com os olhos voltados para os interesses
nacionais.

O que motivou esta grave crise na Pais? Temos o problema da falta de
chuva, mas o Governo não sabe fazer chover; todavia, se se queria que o
Brasil crescesse 5% ao ano, ter-se-ia de fazer investimento na área de
geração de energia elétrica, sem a qual não é possível crescer, e o Pais tem
manancial hídrico capaz de absorver bem esse investimento e dar resposta à
demanda.

Falaram em medida que seria inconstitucional ou ilegal, na pior ou na
melhor das hipóteses. Acima disso tudo, seria antipática. Evidentemente, em
um ano pré-eleitoral, o Governo Federal não sobretaxaria nem estabeleceria
multas para quem gastasse mais do que no ano passado. Além de essa
medida ser economicamente inadequada, pois engessaria o Brasil de uma
vez, seria profundamente antipática e, certamente, acabaria por representar
uma pá-de-cal em cima deste Governo Federal.

Estamos em situação privilegiada, porque há aqui urna geração fantástica
de energia. Estou fazendo gestões junto à CEMIG para que possamos
atender à demanda interna de Minas, para, depois, exportarmos.
Resolveremos o problema de Minas Gerais. Depois, exportaremos o que
sobrar para os outros Estados.

Pediria a V. Exa. que nos ajudasse nesse processo, para que Minas Gerais
não seja, mais uma vez, assolada por atitudes que foram praticadas ou
deixadas de praticar, como o investimento nessa área, que o Governo
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Federal deveria ter feito. Obrigado.

O Deputado Márcio Cunha* - Agradeço o aparte, ilustre Deputado João
Paulo, sempre diligenciando com competência essas questões. Somo-me à
idéia de V. Exa., que é válida e boa. Temos uma companhia como a CEMIG
e devemos exigir que, pelo menos, possamos cuidar melhor dos mineiros. Na
semana que vem, trarei mais detalhes sobre o assunto.

Já contactamos a CEMIG e o IEF, para que possamos buscar uma
alternativa energética para a cidade de Sete Lagoas. Lá, há 35 alto-fornos,
que dissipam gases e calores diuturnamente. Sabemos que, em Mato Grosso
Sul, foi implantada nova tecnologia, com sucesso, que transforma esse calor
dissipado e esses gases em energia elétrica. Pelas nossas contas e por
informes iniciais, teremos condições de dobrar a capacidade energética de
Sete Lagoas, fornecendo energia para a própria cidade e para a região ao
seu redor. Já entramos em contato com a Comissão de Meio Ambiente da
Câmara Municipal de Sete Lagoas, liderada pelo companheiro Balu, que é
Vereador pelo PMDB. Já estivemos com o Secretário Municipal de Meio
Ambiente, Dr. João.

Nesta semana, tive a oportunidade de fazer uma palestra no Rotary Club
de Sete Lagoas, de Mucuri, de Boa Vista, da minha terra natal, Cachoeira da
Prata, de Paraopeba e de Caetanópolis, vendendo essa idéia e solicitando
que nos ajudem para que possamos implementá-la. Construiremos as
alternativas energéticas por meio da nossa competência, da nossa
inteligência e do nosso esforço. Acima de tudo, temos de ter respeito e
espírito público, que é o que falta por parte do Governo Federal.

Apesar de todas essas dificuldades, estamos otimistas, para que possamos
encontrar os caminhos e evitar o que passa um dos Estados mais ricos dos
Estados Unidos, a Califórnia: foram privatizadas as suas empresas, e a
iniciativa privada não cuidou de fazer os investimentos necessários. Hoje, a
Califómia passa por essa vergonha.

Agradeço aos Deputados e, com a presença e o carinho dos estudantes,
gostaria de dizer que, como ex-professor, estou ao lado da UEMG. Fui autor
de um projeto que doou um terreno no bairro Cidade Nova para a construção
do "campus" da UEMG. Já estou nessa luta há muito tempo, desde que fui
Vereador, por 16 anos, por Belo Horizonte. Obrigado.

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

1 1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Esgotado o prazo destinado a
esta parte, a Presidência passa à ? Parte da reunião, com a 1a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
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Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os Requerimentos n°s
2.19912001, da Comissão de Administração Pública, 2.20012001, da
Comissão de Transporte, e 2.201 a 2.20712001 da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, assistentes das

galerias, telespectadores da TV Assembléia, recebi um grupo de pessoas
que, no último fim de semana, visitou a cidade de Uberaba e assistiu a sua
exposição. Desse grupo, três pessoas acidentaram-se no trecho Pará de
Minas-Betim, devido 8 má conservação das estradas. Queremos, em nome
desse grupo, solicitar ao DNER e ao DER que realizem, rapidamente, uma
operação tapa-buracos no trecho próximo a Pará de Minas, porque muitos
veículos estão sendo danificados, o que causa atraso nas viagens.

Solicito ao DNER e ao DER que resolvam o problema, melhorando o trecho
de Betim, na BR-262 e na BR-381, em direção ao Triângulo Mineiro. Voltarei
a esta tribuna para cobrar da fiscalização os problemas da adulteração de
combustíveis, que muito nos prejudica pelos malefícios que causa aos
consumidores, e da sonegação do ICMS, que causa enriquecimento ilícito.
Sr. Presidente, agradeço-lhe a oportunidade de me manifestar.

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

apresentadas pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 69a Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.07812001 e 2.08212001, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; 2.08512001, do Deputado Wanderley Ávila; 2.09512001 e
2.14612001, do Deputado Kemil Kumaira; 2.15612001, da Comissão de
Direitos Humanos; 2.16612001, do Deputado Dimas Rodrigues; 2.16712001,
do Deputado Eduardo Hermeto; 2.16912001, do Deputado Pedro Pinduca; e
2.17112001, do Deputado Durval Angelo; e de Administração Pública -
aprovação, na 59a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°5 2.12012001, do
Deputado Kemil Kumaira, 2.12612001, do Deputado Marco Régis; 2.141 e
2.14212001, do Deputado Chico Rafael (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos

termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Luiz Menezes, em que solicita seja o Projeto
de Lei n°1.481/2001 encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído,
uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer;
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Pastor George, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.46012001
encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer; e Dm15 Pinheiro, em
que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.46412001 encaminhado à comissão
seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir parecer; e defere, ainda, nos termos do inciso XXI do art.
232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade,
requerimento do Deputado lvair Nogueira e outros, em que solicitam a
realização de reunião especial em comemoração aos 25 anos de implantação
da Fiat Automóveis S.A. em Betim.

O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado João Leite, em
que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de
seu § 1 0, transferi-la ao Deputado Amilcar Martins. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com  a palavra, o
Deputado Amilcar Martins.

O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, de maneira
especial, quero saudar o grande Deputado por Minas Gerais, Luiz Menezes,
que me antecedeu na tribuna. Com sua experiência e lucidez, representa
sempre os interesses da nossa querida Itabira. Saúdo, também, o Líder da
Minoria, Deputado João Leite, as senhoras e os senhores.

Ocupei a tribuna ontem e disse que faria o desmascaramento de três
mentiras e um único mentiroso: o Governador Itamar Franco. Não tive tempo
para completar a fala, pude, apenas, falar sobre a mentira que é o anúncio
que se faz de que o Governo está gastando o dinheiro do sofrido povo
mineiro para anunciar a usina de lrapé. O projeto que o Governador foi
anunciar, em uma solenidade, diz respeito á construção de uma estrada que
dará acesso a essa usina, sem prazo até para o inicio das obras, talvez daqui
a um ano.

Mais do que isso, eu disse que, na verdade, lrapé foi toda viabilizada pelo
Governo Eduardo Azeredo.

Junto à ANEEL, a CEMIG já estava autorizada a construir a usina de lrapé,
e o Governo de Minas não entraria com nenhum tostão: seriam 70% da
CEMIG, 20% da COPASA e 10% do Consórcio de Construtores. No novo
modelo proposto, o Governador anuncia que o Governo de Minas vai entrar
com R$80.000.000,00. Mas o assunto de Irapé - parece-me -, ontem, ficou
devidamente esclarecido para a opinião pública de Minas Gerais.

Já entrei com uma representação no Ministério Público, solicitando que se
apurem os fatos e o Governador de Minas devolva aos cofres públicos o
dinheiro que gastou com aquela propaganda, que só é feita porque ele está
absolutamente obcecado com a idéia de ser candidato à Presidência da
República.
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Quanto às duas outras mentiras a que me referi, uma é a questão da

geração de energia elétrica. Por coincidência, o orador que me antecedeu,
Deputado Márcio Cunha, repetiu as falácias do Governador Itamar Franco.
Trago provas documentais, que mostram a mentira, a falta de compromisso
com a verdade.

O Governador Itamar Franco está gastando R$800.000,00 dos
contribuintes mineiros para veicular, na revista "lstoÉ" e nos jornais "Folha de
S. Paulo", "Estado de São Paulo", "Jornal do Brasil", "O Globo", etc., uma
campanha em que fala mentiras para o povo de Minas e do Brasil. A
campanha está assinada pelo Governo de Minas e pela CEMIG. Tenho um
exemplar da revista, datada de 91512001, em que está publicada essa
propaganda do Governo de Minas, em página dupla, com o seguinte titulo:
"Minas está investindo em nove usinas para o Brasil não economizar
desenvolvimento".

Muito bem: vamos começar a desmentir as palavras do Governador.
O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Amilcar, sei que V. Exa.

tem muitos dados, já que é um estudioso, um historiador e se preocupa com
eles. Então, nesse ponto, gostaria de dizer que, hoje, já temos, na ordem do
dia, para ser votado em regime de urgência, o projeto que o Governador nos
enviou criando a Secretaria de Comunicação. Não temos dúvida, pela
denúncia grave que V. Exa. trouxe a este Plenário, sobre o gasto de
R$800.000,00 com essa campanha, de que essa Secretaria de Comunicação
será usada para fazer campanha para a Presidência da República.

Então, gostaria de acrescentar esse dado ao seu depoimento, tão
importante. Muito obrigado.

O Deputado Amilcar Martins - Muito obrigado, Deputado João Leite.
Lembro a V. Exa. que foi publicado, hoje, pelos jornais que, no primeiro
trimestre deste ano, o Governo de Minas gastou R$3.500.000,00 com
campanha pessoal do Governador Itamar Franco.

Vamos seguir na mentira sobre geração de energia elétrica e sobre a
CEMIG. Está anunciado que Minas está investindo em nove usinas para o
Brasil não economizar desenvolvimento. Meus amigos, essa é uma mentira
do Governador Itamar Franco. Neste momento, das nove usinas anunciadas,
apenas três estão efetivamente em obras: Funil, Porto Estrela e Queimados.

Desafio qualquer representante do Governo de Minas Gerais, a sua
Liderança nesta Casa ou qualquer representante do Governo da CEMIG a
me desmentir. Estou colocando a minha credibilidade como Deputado
Estadual e desafio ser desmentido no que estou afirmando: das nove
anunciadas pelo Governo, apenas três - Funil, Porto Estrela e Queimados -
estão efetivamente em obras. E são usinas de pequeno e médio porte.

As outras anunciadas - Usinas de lrapé, Aimorés, Capim Branco 1 e 11 e
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Térmica Sul - não estão em obras. E mais do que isso: algumas delas não
estão nem aprovadas pela ANEEL. A CEMIG não tem ainda a concessão
para a construção dessas usinas. Muitas são apenas projetos. A de lrapé,
que foi anunciada com muita festa pelo Governador, só será iniciada, talvez,
daqui a um ano. Todas essas usinas já faziam parte do plano qüinqüenal da
CEMIG, não são iniciativa do Governo Itamar Franco. Tenho um dado
definitivo sobre o pronunciamento que o Deputado Márcio Cunha acabou de
fazer, sobre a inverdade desse pronunciamento. O Governador Itamar e sua
"entourage" estão anunciando que o Brasil parou de investir na geração de
energia elétrica, que só Minas Gerais está investindo. Tenho dados do
Ministério das Minas e Energia. Desafio que sejam contestados. Fazendo
uma projeção para potência agregada, acréscimo de geração de energia
elétrica entre o ano 2000 e 2002, o Brasil vai acrescentar 6.092MW. Mais
energia elétrica estará sendo gerada. Desses 6.092MW, apenas 172MW
serão gerados pela CEMIG, ou seja, dos 6.092KW que estarão sendo
gerados pelo Brasil, apenas 172MW, 2,8% do total, serão gerados por Minas
Gerais. A mentira tem perna curta. Esses dados estão aqui. Estou entrando
com mais uma representação no Ministério Público para apurar a propaganda
enganosa. V. Exa. vai ter, mais uma vez, Governador, de devolver esse
dinheiro ao povo de Minas Gerais. Está gastando dinheiro do povo para falar
mentira. Tenho esses dados ano a ano, de 2000 a 2005. Posso provar.
Tenho os dados do Ministério das Minas e Energia, novas hidrelétricas ano a
ano e geração de turbinas. Tenho aqui os dados de cada nova turbina que
entra em funcionamento, mês a mês. No ano de 2000, Minas Gerais não
acrescentou nenhuma nova turbina. No ano de 2001, no mês de setembro,
vai entrar uma turbina da Usina de Porto Estrela 1 e, no mês de novembro,
outra. No ano de 2002, no mês de dezembro, vai entrar em funcionamento
uma da Usina de Funil Grande, ou seja, em todo o Governo Itamar Franco,
apenas três novas turbinas de geração de energia elétrica estarão entrando
em funcionamento. Essa é a verdade. Os dados são oficiais. Quero ser
desmentido. Desafio o Governo de Minas Gerais, sua liderança nesta Casa,
desafio qualquer cidadão a desmentir esses dados que estou apresentando
ao povo de Minas Gerais. Ao longo do Governo Itamar Franco, apenas três
novas turbinas estarão entrando em funcionamento.

Essa é a verdade dos fatos.
O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Ilustre Deputado Amilcar Martins,

parabenizo-o por esse pronunciamento sereno que faz nesta tarde,
comprovando que nós, do PSDB, não estamos fazendo nenhum tipo de
oposição raivosa ao Governo Estadual.

V. Exa. apresenta dados oficiais, demonstrando que o atual Governo é
inoperante, tentando impor por meio da midia, por meio da imprensa - muitas



rÃ

551
vezes comprada a peso de ouro - I a imagem de administrador exemplar.
Na realidade, o Governador poderia, quando muito, ser elogiado pela forma
como conduz o seu nome, isto é, como um político capaz de inserir-se como
candidato à Presidência da República sem ter nenhum mérito para tanto.
Temos de respeitá-lo muito por isso, porque o consegue sem ter governado
Minas Gerais sequer por um dia. Nós, mineiros, até o presente momento, não
sentimos a sua presença, exceto pelas notícias veiculadas pela imprensa de
que está procurando apoio em outros Estados e em outras lideranças. Já
passeou por todos os partidos. Já foi atrás de vários candidatos. Tenta impor
o seu nome com uma candidatura que, conforme entendemos, é frágil e
servirá de chacota em todo o Pais.

Concordo quando V. Exa. aborda a forma mentirosa como este Governo se
coloca diante do povo mineiro. Nós, como parlamentares, temos o dever e a
obrigação de desmistificar tais fatos. Por exemplo, o Governador diz que tem
realizado obras em todos os setores, que em todos os segmentos existem
benefícios por ele levados. No entanto, ontem, a classe estudantil, os
universitários da UEMG e da UNIMONTES estavam na porta da Assembléia,
sofrendo as conseqüências e os dissabores de estarem longe de casa,
procurando apoio. Mas foi o Governador Itamar Franco que lhes impôs uma
derrota, primeiramente, por meio do veto, que tolhe a esperança de termos
em nosso Estado uma educação universitária de qualidade e gratuita.

Vejam que não se importa com a opinião dos estudantes, porque estamos
discutindo a aprovação de uma emenda que dará os recursos necessários
para que as duas universidades possam ter condições de oferecer estudos
de qualidade. Apesar disso, ingressou na justiça contra presumível vitória dos
estudantes, com o apoio dos Deputados, demonstrando, assim, não ter
sensibilidade. Não acredito que um homem público insensível, sem amor no
coração, possa governar bem sequer a própria casa. Por isso, temos a
obrigação de mostrar para o Estado e para o Pais o perigo que se avizinha
caso chegue à Presidência da República. Primeiro, aliou-se a Collor de Meio
para ser Presidente, porque se não fosse Vice-Presidente naquela chapa não
chegaria nunca a ser Presidente da República. E, no Estado de Minas
Gerais, a quem procurou para se juntar e ganhar o Governo? Exatamente a
uma figura de um homem que tem o seu nome colocado em dúvida quanto à
sua honradez, por ter passado pelo Governo e deixado marcas profundas
nos interesses do nosso Estado: o Vice-Governador do Estado. Itamar foi
buscar exatamente esse cidadão para ser o seu Vice. E, no ano que vem,
caso seja candidato à Presidência da República, terá que transferir o
Governo para aquele que o povo de Minas Gerais já conhece muito bem e do
qual tem triste lembrança.

Quero dizer, nobre Deputado Amilcar Martins, que V. Exa. está de
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parabéns pela maneira serena como vem se comportando. Criou-se um
clima de forma que os Deputados da base do Governo entendem que fazer
aposição ao Governador Itamar Franco é ser contra a pessoa física do
cidadão, do engenheiro Itamar Franco. Não; estamos fazendo oposição a
urna administração que é a pior de Minas Gerais em todos os tempos. As
empresas privadas, as indústrias estão se transferindo para outros Estados.
A Parmalat já está fora de Minas Gerais, porque não encontra amparo do
Governo do Estado para se desenvolver, A ltambé, que é de Belo Horizonte,
está construindo duas fábricas em Goiás. Está havendo evasão das
indústrias para outros Estados, porque não acreditam no Governo do nosso
Estado. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, gostaria, se fosse possível, que
não se colocasse o assunto nos mesmos termos em que ontem o Deputado
Durval Angelo colocou, solicitando atenção de todos os parlamentares - e eu
o adverti pela incorreção da proposta. Mas, se tivesse oportunidade de ser
homenageado pelos Deputados Amilcar Martins e Kemil Kumaira, ficaria
agradecido. Vejo que fazem parte da Oposição dois parlamentares da melhor
qualidade, com experiência vasta e que têm efetivamente contribuído para o
desenvolvimento dos nossos trabalhos neste parlamento. Mas o Deputado
Kemil Kumaira, ainda há pouco, disse nesse microfone que, eventualmente,
nós, da base de sustentação do Governo, acabamos confundindo a oposição
que se faz ao Governo com questões de caráter pessoal que se levantam
contra o Governador. Quero dizer que, em nenhum momento, faço esse tipo
de confusão. Nem tenho procuração do Governador para defendê-lo. Não
defenderia nem o Governo, porque sou simplesmente um Deputado da base
de sustentação do Governo do Estado na Casa.

Por inúmeras vezes vi, com tristeza, a Oposição, através de seus muitos e
dedicados parlamentares, fazer um revezamento naquela tribuna, para
obstruir a votação. Fazem discursos que constituem verdadeiras pérolas;
vemos parlamentares brilhantes que, às vezes, deixam de observar as suas
próprias condições, sobem à tribuna querendo fazer obstrução e não
encontram argumentação para isso.

Às vezes, não aguentando mais essa situação, deixamos o Plenário,
quando, então, pedem a recomposição de quórum ou o encerramento da
reunião. Mas, Sr. Presidente, fazem esse revezamento para obstruir o quê?
De vez em quando, nas peregrinações que faço pelos quadrantes do Estado,
ouço observações a respeito de algum parlamentar. Dizem que vêem um
Deputado falando apenas para manifestar a sua chatura, porque se vê que
não há argumentação, e indagam por que não intervimos.
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Explicamos que não intervimos para não fazer o jogo deles e,
involuntariamente, acabar somando tempo para a obstrução. Sr. Presidente,
o Deputado João Leite encontra-se presente, e estou falando com as galerias
vazias em relação ao que poderia ser no dia de ontem ou outros dias,
porque, na realidade, queria convidar a Oposição a refletir sobre essa
postura. Estão fazendo a 'obstrução do tiro no pé", a obstrução do suicídio.
Todos sabemos que a Assembléia está empanturrada de projetos nossos, de
autoria dos Deputados. Contra quem estamos fazendo essa oposição? O
Governador? Mas acabamos atingindo a nós mesmos, à Assembléia
Legislativa, e, mais do que isso, à sociedade mineira. Temos muitos projetos
de interesse da sociedade. Os Deputados de Oposição também os têm e,
certamente, gostariam que fossem aprovados. Conheço vários projetos de
autoria de Deputados da Oposição aos quais quero votar favoravelmente.

Sr. Presidente, reitero o que disse: a Oposição tem feito, até agora, a
"obstrução do tiro no pé", do suicídio político, a obstrução politicamente
incorreta e inadequada. Todos esses Deputados são muito mais inteligentes
e experientes do que eu, mas não poderia deixar de emitir a minha opinião.
Gostaria que os parlamentares de Oposição refletissem para chegar a um
entendimento e à seguinte conclusão: estão se opondo, na realidade, aos
interesses do povo de Minas Gerais. Se assim não agissem, estaríamos
votando os nossos projetos, que são extremamente importantes.

É essa a reflexão que quero deixar para a Oposição fazer, para que
desobstruamos a pauta para votar nossos próprios projetos e os projetos do
Governo. Para que possamos, de maneira mais adequada, atender aos
relevantes interesses da sociedade de Minas Gerais. Obrigado.

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

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o
Deputado Kemil Kumaira.

O Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidente, apesar do respeito que tenho
pelo Deputado João Paulo, figura ímpar que aprendi a admirar quando ainda
era Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte - acompanhei a sua
trajetória política, que sempre primou pela ética, pela moral, pelos bons
princípios, pela competência e pelo trabalho -, não posso concordar com ele
quando faz um pronunciamento lamentando a posição que nós, da bancada
oposicionista, estamos tomando no Plenário desta Casa. Na verdade, não
compreendi isso, já que o Deputado João Paulo é um democrata. Não se fala
em democracia sem oposição; não existe democracia sem oposição. O lugar
do partido único é nos países totalitários, onde há ditadura. Nós, da
Oposição, temos o direito de nos colocar com a nossa voz, com a nossa
modesta inteligência, em defesa de princípios que, muitas vezes, não são os
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mesmos daqueles que defendem o atual Governo.

O ilustre Deputado Amilcar Martins se referiu, na reunião de hoje, a uma
relação de usinas hidrelétricas cuja construção está sendo anunciada como
realização do Governo do Estado, quando, na verdade, estão sendo
construídas apenas três. A quem cabe dizer isso para o povo? Não é á
Oposição? Ou será que basta o Governo pagar a imprensa para publicar o
que quiser? Essa é a democracia que queremos no Estado?

Sr. Presidente, com todo respeito e toda admiração pelo Deputado João
Paulo, quero dizer-lhe que nós, da Oposição, mesmo criticados e mal-
entendidos, viremos sempre, com nossa voz e modesta inteligência,
demonstrar aqui nossa insatisfação com o Governo do Estado.

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

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, nesta tarde, depois do brilhante
pronunciamento do Deputado Amilcar Martins, repleto de dados,
provavelmente devido á sua formação de historiador, sempre preocupado em
acompanhar a argumentação com números que comprovem a veracidade
das afirmativas, e da manifestação de um dos Líderes da Oposição,
Deputado Kemil Kumaira, ex-Presidente da Assembléia Legislativa e homem
que teve firme atuação à época da ditadura, lutando contra os Governos
militares, assim como o Deputado Amilcar Martins, gostaria de fazer uma
reflexão neste Plenário: a lógica do parlamento é votar? Devemos sempre
votar o que está na pauta? Será que o parlamento não deve discutir?
Devemos esgotar um processo legislativo sem discussão com a sociedade
ou entre as bancadas? Essa é a lógica que deve prevalecer no parlamento?
Não.

As discussões são fundamentais. As vezes, fala-se em obstrução como
algo próximo ao crime, mas, na verdade, esse é um instrumento da
democracia que permite a participação da minoria, que deve ser respeitada
nesse sistema. Aqueles que entraram pelo caminho de desrespeito às
minorias foram responsáveis pelos momentos mais tristes da história da
humanidade. A Minoria tem que ter direito à manifestação, o qual é garantido
pela obstrução.

Discutindo, com a presença das oposições, tivemos a oportunidade de
acompanhar um projeto do Governo do Estado, que aqui chegou em
novembro de 2000, com o objetivo de extinguir o Fundo SOMMA. O PSDB, o
PFL e o PT não abriram mão de discutir e buscar melhorar o projeto, assim
como vários Deputados da base de Governo apresentaram suas sugestões.
Esse projeto foi, então, votado recentemente, mas com um texto que
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interessava à população do Estado e que, de início, extinguia o Fundo
SOMMA, uma política de saneamento básico tão importante para todos nós
neste momento de epidemias; ou seja, com o debate e a participação
conseguimos transformar o projeto em uma possibilidade de política de
saneamento básico para Minas Gerais. Lamentavelmente, ontem à noite
assistimos a como destruir um trabalho, sem parlamentar, sem discutir, sem
obstruir e sem argumentar. Isso aconteceu ao votarmos algo que 180
municípios estiveram discutindo na Assembléia Legislativa. Trata-se da
discussão de uma política de segurança para o Estado. O Deputado João
Paulo a acompanhou, juntamente com outros Deputados. Mas, ontem à
noite, perdemos todo esse trabalho elaborado junto com a sociedade de
Minas Gerais. Por isso, nego-me a aceitar que não vá mais fazer obstrução
buscando contribuir com a população, em Plenário, com relação aos diversos
projetos que tramitam nesta Casa, com todo o respeito e carinho que tenho
pelo ex-Presidente da Câmara de Vereadores, Deputado João Paulo. Esse é
o instrumento da democracia. Na Câmara, quando João Paulo era
Presidente, esse espaço da Oposição era garantido. Essa ansiedade do
Deputado João Paulo para votar não pode tirar a possibilidade de
contribuição que tem para dar e que nós, da Oposição, também temos para
oferecer. Desejamos cumprir o nosso papel. A nossa parte não foi reservada
por mim. Gostaria que meu partido tivesse vencido as eleições, mas a
população deu a vitória a outro partido. Disse ao meu partido, o PSDB:
'Vocês têm de ser oposição a todo o momento". Estamos cumprindo o nosso
papel democrático. Obrigado.

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

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

O Deputado Amilcar Martins - Obrigado. Sigo na mesma linha dos dois
brilhantes pronunciamentos anteriores, desse grande Deputado, ex-
Presidente desta Casa, Deputado Kemil Kumaira, e do meu Líder, Deputado
João Leite, que já resumiram fundamentalmente todos os argumentos. Qual o
papel da Oposição na democracia? É fundamental. O parlamentar tem a
função de elaborar e votar as leis, mas tem também a função constitucional e
o compromisso de fiscalizar o Poder Executivo, sobretudo nós, da Oposição.
O estabelecimento do contraditório é parte fundamental da democracia. Ao
Deputado João Paulo também presto homenagem como meu colega na
Câmara e amigo pessoal, que me sucedeu na Presidência da Câmara
Municipal. Tenho enorme respeito pela sua elegância e ponderação, sempre
correto em suas posições, mas não posso concordar com o que foi dito,
porque o Deputado João Paulo, que é jurista, sabe muito bem que o pilar
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fundamental da democracia e do direito é o estabelecimento do
contraditório. Temos procurado fazer isso aqui. Por isso, conseguimos evitar
que muito dinheiro público fosse desperdiçado neste Estado, quando o
Deputado João Leite e eu denunciamos a falcatrua que estava em curso na
ADEMG e quando denunciamos vários outros casos de corrupção no
Governo do Estado. Neste Governo não falta denúncia de corrupção. Não
estamos conseguindo acompanhar. Tenho três ou quatro pronunciamentos
acumulados para fazer, devido á dificuldade de espaço para ocupar a tribuna,
em vista das questões que estão sendo levantadas com relação ao atual
Governo. Temos cumprido o nosso papel, e o Deputado João Leite lembrou
que, com muita propriedade, exercemos esse nosso papel de obstruir para
que se chegasse a uma tentativa de consenso com relação ao Projeto
SOMMA, que conseguimos aperfeiçoar de maneira fundamental. Esse
aperfeiçoamento foi reconhecido pelo próprio Governo. Os técnicos do
BDMG reconhecem que o projeto mudou da água para o vinho. O primeiro
projeto, pura e simplesmente, extinguia o Fundo SOMMA, e o Governo se
apropriava do dinheiro para inteirar o pagamento do 13 0 salário dos
funcionários públicos do Estado. Da forma como está, asseguramos que esse
dinheiro reverterá para capitalizar o BDMG, a fim de que continue cumprindo
seu papel de saneamento e modernização administrativa dos municípios. O
Deputado João Paulo sabe bem disso porque foi o brilhante relator da CPI do
Fundo SOMMA.

Finalmente, Deputado João Paulo, digo-lhe que é quase uma ironia que V.
Exa. faça esse pronunciamento, em seguida a um pronunciamento meu, na
tribuna da Assembléia, em que, de maneira serena e equilibrada, apresento
dados que, volto a dizer, estão à disposição de todos, para serem criticados
ou contestados. São dados absolutamente sérios- Denunciei que o Governo
de Minas está mentindo, fazendo uma campanha de R$800.00000 para
mentir na mídia nacional. Não estão sendo construídas nove usinas
hidrelétricas em Minas Gerais. Estão sendo construídas três usinas
hidrelétricas. Não é verdade o que o Governo está falando sobre lrapé, não é
verdade que apenas Minas está investindo em geração de energia quando o
resto do Brasil nada investe. Minas Gerais, numa projeção de 2000 a 2002,
participará com apenas 2,8% do total que estará sendo acrescentado na
geração de energia elétrica. De mais de 6.000mW, Minas Gerais participa
com 172mW. Esses são os dados colocados para a análise, o escrutínio e a
critica de todos.

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

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o
Deputado João Paulo.
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O Deputado João Paulo - Aproveitando o clima de amenidade que

estamos vivenciando neste Plenário e a generosidade de V. Exa., volto para
falar que foi dito que a lógica do parlamento não pode ser a de votar. Mas sei
que a lógica do parlamento não pode ser a de não votar, e é isso que a
sociedade e os meios de comunicação estão questionando.

Foi questionada, nos primeiros meses deste ano, a postura da Assembléia,
ao não votar nada. Acusaram a base do Governo e a Mesa Diretora de estar
exercitando a ditadura, de não permitir a livre movimentação da Oposição. E
essa movimentação, essa obstrução, empurrava a Assembléia para eternizar
sua postura de indolência, de não votar, de apenas debater reiteradamente.
Acusavam-nos de praticar a ditadura da maioria, quando o que acontecia era
a ditadura da minoria, travando a pauta, com discursos repetitivos,
provocando obstrução. Ninguém nega a inteligência, a contribuição efetiva e
positiva da Oposição. Sou o primeiro a reconhecer isso e tenho uma
facilidade monstruosa para conviver com a Oposição. O Deputado Amilcar
Martins, de quem me alegro em ser amigo é um opositor de há muito, e ele
não deixa por menos. É um opositor implacável, um amigo a quem prezo
muito, respeito e que tem dado - não só ele, mas também todos os
parlamentares da Oposição - contribuição muito importante a este
parlamento.

Ontem vivemos um dia peculiar. Lancei uma pilhéria e a repito agora.
Existe um programa na TV do qual participam alguns universitários no intuito
de ajudar os entrevistados. É um programa de perguntas e respostas. Não
raramente, vemos a pessoa que participa do programa recorrer aos
universitários em busca de ajuda. A pessoa diz que, para responder a
determinada pergunta, vai precisar da ajuda dos universitários. Foi
exatamente o que ocorreu aqui. A Assembléia, ontem, teve ajuda dos
universitários e conseguiu aprovar todos os vetos que estavam na pauta.
Pessoalmente, achei que foi um exagero, a julgar pelo diapasão em que
caminhávamos desde o início do ano, sem votar muita coisa e, ontem,
votamos uma batelada de vetos. Isso ocorreu com o apoio dos universitários
da UEMG que aqui estiveram e retornam hoje e de outras categorias que
também estiveram aqui, como os Oficiais de Justiça. Pode haver quem ache
que a instituição poderia ter-se comportado melhor com relação aos vetos,
mas fizemos o que foi possível. Os vetos da UEMG estão na pauta para ser
votados oportunamente.

Caro Presidente, reitero minha posição: não se pode fazer a obstrução do
"tiro no pé". É democrático? É. Sou um democrata, vivi o tempo todo na
Oposição. É importante que haja oposição, mas é preciso que seja dirigida ao
Governo, não à sociedade. O que estávamos fazendo era oposição aos
interesses da sociedade, uma vez que a Assembléia não votava nada. Era
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um movimento suicida. A Oposição e a Situação estavam-se dando
abraço de afogado, e ninguém ganhava. Era obstrução do perde-perde. Mas
essa oposição pode ser do ganha-ganha, inclusive com obstrução.

Sou um democrata, respeito e acho que a instituição da Oposição presta
uma contribuição enorme, mas é preciso identificar o momento em que se
está exagerando, para não se dar o "tiro no pé", que gostaria que fosse
evitado. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Costa - Quero, apenas, esclarecer à opinião pública

de Minas que a Oposição esteve presente, com a maioria de seus
integrantes, em todas as reuniões deste ano. Se não houve maior número de
votações é porque a base de apoio do Governo não compareceu, como
deveria. Todos sabem que o Governo, numericamente, tem, em sua base de
apoio, mais de 50 parlamentares. Ontem, sim, sua base, talvez, tenha
recebido o apoio dos universitários para comparecer, porque, comparecendo,
a Oposição jamais impediu votação nesta Casa.

Durante esse tempo, tentamos convencer o Governo de que tinha de ter
em Plenário o número de parlamentares porque a Oposição jamais assumira
o compromisso de votar favoravelmente a nenhum de seus vetos. O
Governo, com mais de 50 Deputados, tem facilidade enorme para obter 39
votos quando quer derrubar seu próprio veto. Com menos que isso, a
Oposição se insurgia para não permitir que a votação se concretizasse sem o
número necessário. Nessas condições, como nós, da Oposição, poderíamos,
com 20 ou 25 parlamentares, derrubar um veto neste Plenário? A nossa luta
é derrubar o veto da UEMG e da UNIMONTES, que ficou para a semana que
vem, com a concordância do representante dos alunos, do Líder do Governo
e da Mesa Diretora dos trabalhos. E isso para que o Governo possa, nesses
oito dias, continuar a reflexão sobre a escola e o ensino superior no Estado.
Talvez, nos próximos dias, chegue a mensagem anunciada pelo Líder do
Governo, que disse que o Governo não concordaria com aquela proposição
no orçamento, mas enviaria mensagem regulamentando o funcionamento da
UEMG e da UNIMONTES.

Depois disso, tomamos conhecimento de uma ação de
inconstitucionalidade proposta pelo Governo contra aquela emenda
constitucional promulgada neste Plenário. Parece que ele está refletindo para
pior. Ao invés de refletir e evoluir, está retrocedendo.

Pergunto à opinião pública e à base de apoio: é certo um governo que tem
estrutura relativamente cara, nomeia o Reitor e seus auxiliares, compõe toda
uma estrutura, e, depois, não destina recursos para o funcionamento da
universidade? Para que ter estrutura de primeiro escalão, se não consegue
atingir o elemento fim, que é a educação, o estudante, a valorização do corpo
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docente da UEMG?

Enfim, a nossa preocupação consiste nisso. Não estamos aqui para
agradar ao Governo, mas à sociedade, para cobrar coerência, cumprir um
dever. Estamos hoje, estaremos amanhã, na próxima semana, no dia que for
possível, concretizando esse ideal, que é da maioria do povo.

Quero lembrar, também, que o Governo, que agora argüi a
inconstitucionalidade da proposta de emenda que destina 2%, não argüiu, no
passado, a inconstitucionalidade da disposição transitória constitucional que
criou a UEMG, já que, para cumpri-ia, nomeou Reitor, Vice-Reitor e toda uma
estrutura. Se se nomeia uma estrutura de primeiro escalão - penso -, de fato,
está-se querendo dar seqüência à escola de ensino superior.

Pesquisa, ensino e educação não devem ser ação de governo, mas de
Estado. E é isso que estamos buscando. Estaremos aqui, na próxima
semana, com a compreensão de V. Exa., com o apoio da base do Governo,
com o apoio da Oposição, numa verdadeira vitória do Poder Legislativo,
numa verdadeira vitória de Minas Gerais. A derrubada do veto não será
vitória da Oposição, tampouco a derrota do Governo, mas a vitória do povo
de Minas Gerais.

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 11, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 111512001
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Dalmo Ribeiro Silva - Geraldo Rezende - Gil Pereira - João Leite - José

Braga - Mauro Lobo - Sebastião Costa.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 9h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 14, às 20 horas.
ATA DA 382 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de abril de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto,
Ailton Vilela e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo os dois últimos aos
Deputados Amilcar Martins e Djalma Diniz, por indicação das Lideranças do
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PSDB e P56, respectivamente), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e distribui ao Deputado Aílton Vilela os Projetos de Lei n°s 1.271,
1.036, 1.130, 1.179, 1.217, 1.224, 1.239, 1.241, 1.24212000, e ao Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, os Projetos de Lei n°5 1.245, 1.247, 1.248, 1.251, 1.252,
1.259, 1.260, 1.274 e 1.28412000. Encerrada a ia Parte dos trabalhos, passa-
se à V Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.27112000 (relator: Deputado AlIton Vilela). Passa-se à Y Parte da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre matéria de
deliberação conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.036,
1.130, 1.179, 1.217, 1.224, 1.239, 1.241, 1.24212000 (relator: Deputado Ailton
Vilela) e 1.245, 1.247, 1.248, 1.251, 1.252, 1.259, 1.260, 1.274 e 1.28412000
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Amilcar Martins - Doutor Viana.

MANIFESTAÇÃO*
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, a seguinte manifestação:
de congratulações com a equipe de voleibol do Telemig Celular-Minas

Tênis Clube e seu técnico Cebola pela campanha realizada na Liga Nacional
de Vôlei Masculino (Requerimento n° 2.10112001, do Deputado Álvaro
Antônio).

* - Republicada em virtude de incorreção verificada na publicação de
111512001.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2001

ATA

ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às dez horas e quinze minutos do dia dezoito de abril de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio
Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva, 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
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 apreciar as matérias
constantes na pauta. A seguir, passa a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que apresenta á Comissão várias autoridades da área representativa
da educação, as quais trouxeram subsídios para o estudo do projeto de
reestruturação da carreira do magistério do Estado. O Presidente informa que
designou os Deputados Antônio Andrada para relatar o Projeto de Lei n°
1.34612001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; José Henrique para relatar o
Projeto de Lei n° 1.44212001, do Deputado Antônio Genaro, e João Pinto
Ribeiro para relatar o Projeto de Lei n° 1.44712001, do Deputado Paulo
Pettersen. Esgotada a matéria destinada á V Parte da reunião, o Presidente
passa à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
dos projetos que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados, em turno único,
os Projetos de Lei n°5 884 e 1.04212000, relatados pelo Deputado José
Henrique; 1.41 1/2001, relatado pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, e os
Requerimentos n°s 2.090 e 2.09112001, da Deputada Elbe Brandão. Após,
passa-se à 3a Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
três requerimentos: no primeiro, o Deputado Paulo Piau solicita seja
encaminhada à Secretaria de Estado da Educação correspondência sobre o
gozo de férias-prêmio de servidor do Etado; no segundo, pede que seja
realizada audiência pública com a finalidade de se discutir, com os
convidados que menciona, o transporte escolar na zona rural do Estado; no
terceiro, o Deputado Antônio Carlos Andrada solicita seja oficiado ao Reitor
da UEMG, para que forneça informações sobre a disponibilidade financeira
da instituição e sua aplicação para o ano de 2001. A Presidência deixa de
submeter o requerimento do Deputado Edson Rezende, recebido pela
assessoria da Comissão no último dia 3, tendo em vista o acatamento do



562
requerimento apresentado pelo Deputado Antônio Carlos Andrada.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°52911999

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado AFIton Vilela, o projeto em epígrafe dispõe sobre a
proibição da venda de cigarros e similares a menores de 18 anos. Publicado
em 219199, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu o prazo regimental para a emissão do parecer. Tendo recebido
parecer pela rejeição nesta Comissão, em 1 0 turno, o projeto foi enviado à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que também perdeu o
prazo regimental estabelecido. Enviado então, a pedido do autor, ao Plenário,
foi o projeto aprovado em 1 0 turno. Agora, vem o projeto a esta Comissão a
fim de receber parecer para o 20 turno, nos termos do art. 189, § 1 0, c/c o art.
102, XI, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Tem a Comissão de Saúde, como todas as outras comissões permanentes,

com exceção da Comissão de Constituição e Justiça, competência para a
emissão de parecer voltado para a apreciação do mérito dos projetos que se
lhe encaminham. Dessa forma, não é razoável esperar que, no âmbito desta
Comissão, sejam os projetos rejeitados em razão de questões que envolvam
a legalidade ,a juridicidade ou a constitucionalidade de seus dispositivos.

Nos termos do art. 184, § 2 0, do Regimento, a esta Comissão, neste turno
de tramitação, compete unicamente a apreciação do mérito, sem maiores
preocupações com as atribuições de competência de outras comissões da
Casa, as quais, ainda que não se tenham pronunciado, tiveram o prazo
devido para que o fizessem.

"Art. 184- .....................................................................
§ 20 - No 20 turno, a proposição retornará apenas a 1 (uma) comissão para

o exame dos aspectos relativos ao mérito, ressalvado o disposto no art. 183".
Assim, limitando-nos à avaliação de conteúdo, nada temos a reprovar ou a

remendar neste projeto. É de amplo conhecimento que o tabagismo é um dos
maiores problemas de saúde pública nos dias de hoje. Todos os dias temos
exemplos e notícias de problemas gravíssimos decorrentes da prática
reiterada do tabagismo. A partir desse entendimento e uma vez que o projeto
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de lei tem como objetivo proibir a venda de cigarros e similares a menores
de 18 anos, punindo com multa o comerciante que infringir esta regra, não há
dúvidas de que aponta para a luta contra o tabagismo naquela que é
possivelmente a camada da população mais suscetível de sucumbir ao vício -
a juventude.

O tabagismo é uma das principais causas de morte no Pais, e o vicio
começa, na maioria das vezes, quando o cidadão ainda é criança.
Entendemos que a aprovação deste projeto, com sua posterior
regulamentação, contribuirá para a melhoria da saúde dos mineiros,
diminuindo, assim, o surgimento prematuro do vicio, que tanto mal faz à
população. As estatísticas mostram índices alarmantes de mortes e de
crianças já viciadas. Como legisladores, não podemos nos omitir diante de tal
situação e deixar de trabalhar para a aprovação e a divulgação deste projeto
de lei.

Nos termos do parecer proferido, em 1 0 turno, por esta Comissão, "O Brasil
ainda investe pouco nas medidas preventivas para a conservação da saúde
dos seus cidadãos. O combate ao tabagismo, a despeito das normas
jurídicas já existentes e das campanhas de esclarecimento à população,
merece atenção redobrada de nossa parte, especialmente no que diz
respeito ao público jovem, mais vulnerável às más influências da propaganda
feita pela indústria desse setor. Assim, entendemos como muito louvável e
meritória a iniciativa do autor, uma vez que sabemos o quanto é fácil o
acesso ao produto por parte dos jovens, que não encontram barreiras para a
sua aquisição, numa clara e acintosa inobserváncia da legislação em vigor".

Todavia, ao contrário do parecer citado, que levou em conta aspectos de
legalidade e constitucionalidade e optou pela rejeição do projeto, nos
ateremos ás questões de mérito, optando pela aprovação do Projeto de Lei
n° 529199 por inegável avaliação positiva de mérito.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 529199 na forma

do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Marco Régis, Presidente - Elaine Matozinhos, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Carlos Pimenta.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2001

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 141512001
Presidência do Deputado Ailton Vitela

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

- Comparecem os Deputados:
Olinto Godinho - Ailton Vilela - Ambrásio Pinto - Dimas Rodrigues - Doutor

Viana - Geraldo Rezende - José Henrique - Marco Régis - Maria Olivia -
Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Aiiton Vilela) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.).

ATA DA 152â REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 91512001
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Bilac Pinto

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2 8 Parte (Ordem do
Dia): Questão de ordem: existência de quórum para discussão - Discussão
de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei n° 14.696: designação de relator: emissão de parecer pelo relator;
discurso do Deputado Kemil Kumaira; questão de ordem: discurso do
Deputado Kemil Kumaira; questões de ordem; chamada para recomposição
de quórum; existência de número regimental para a continuação dos
trabalhos; questão de ordem: discurso do Deputado Sebastião Costa:
questão de ordem - Encerramento.

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bená
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Ourval Angelo - Eduardo
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto-
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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 Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor
George - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Y 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 Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaríamos que fosse feita a

chamada de verificação do número regimental.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum

para votação, mas o há para a discussão da matéria constante na pauta.
Discussão de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 14.696, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento
fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimentos das
empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2001. A Comissão
Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2 0 do art. 145
do Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o Deputado
Gil Pereira e indaga de S. Exa. se está em condições de emitir seu parecer
ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Gil Pereira - Este é o meu parecer, Sr. Presidente:
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.696

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90,

VII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição
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em epígrafe, que estima as receitas e fixa as despesas dos Orçamentos
Fiscal e de Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado para o
exercício de 2001.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
17812001, publicada no 'Diário do Legislativo" de 31212001.

Vencido o prazo da Comissão Especial para emissão de parecer, foi a
proposição incluída na ordem do dia e este Deputado designado relator, nos
termos do art. 141, dc o art. 145 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 14.696 estima as receitas e fixa as despesas para

os Orçamentos Fiscal e de Investimentos das Empresas Controladas pelo
Estado para o exercício de 2001, observados os dispositivos constitucionais e
os fixados na Lei n° 13.686, de 271712000.

Na exposição de motivos, o Governador do Estado alega razões de ordem
constitucional e de interesse público para a oposição do veto parcial à
referida proposição, incidente sobre o art. 50 e seu parágrafo único e sobre os
incisos 9 a 13, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 48, 49, 50, 59 a 62, 72, 73, 75, 76, 79,
80, 82, 84, 86 a 90, 94, 95, 96, 99, 100, 107, 5, 17, 18, 19, 23, 35, 36, 40, 41
e 108, todos do Anexo VI, a que se refere o art. 80.

Concordamos parcialmente com as razões apresentadas pelo Chefe do
Executivo com base nos argumentos a seguir explicitados.

O art. 50 da Proposição de Lei n° 14.696 dispõe sobre o percentual e sobre
a base de cálculo, incluídas as transferências financeiras decorrentes da Lei
Kandir e as receitas da dívida ativa e de juros e multas de impostos, a serem
aplicados no cálculo dos valores vinculados às ações e serviços públicos de
saúde, em atendimento ao disposto na Emenda à Constituição n° 29, que
estabelece percentuais provisórios e crescentes até o ano 2004, "in verbis":

"Art. 70 - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a
vigorar acrescido do seguinte artigo:

'Art. 77- Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados
nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes:

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da
arrecadação dos im postos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que
tratam os arts. 157 e 159, inciso 1, alínea "a", e inciso II, deduzidas as
parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;'.". (Grifos
nossos.)

Assim 1 o legislador enumerou de forma exaustiva os impostos que
compõem a base de cálculo em questão, eliminando as receitas provenientes
de transferências. Dessa forma, se a vontade legislativa presente nas regras
do inciso 11 do art. 198 e do inciso 11 do art. 77 do ADCT, com a redação dada
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pelos arts. 60 e 70 da Emenda à Constituição n° 29, fosse computar os
valores provenientes das transferências, teria de ser adotada a mesma
técnica de redação utilizada no art. 212 da Constituição da República, que
trata da vinculação de receitas para a manutenção e desenvolvimento do
ensino, no qual consta a expressão "compreendida a proveniente de
transferências".

Da mesma forma, as receitas provenientes da divida ativa tributária e de
juros e multa de impostos não se caracterizam como imposto, conforme
definição estabelecida no Código Tributário Nacional, In verbis":

"Ad. 30 - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilicito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada." (Grifo nosso.)

Nesse sentido, Aliomar Baleeiro ensina em Direito Tributário Brasileiro,
atualizado por Misabel Derzi, 11  edição, p. 671:

"Tolerou-se a distinção entre multa moratória e penalidade em tempos
inflacionários, de alta instabilidade econômica, ou em tempos em que,
anomalamente, os juros de mercado são especialmente atraentes. Nessas
circunstâncias, a sanção - por meio de multas moratórias - visa a
desestimular o contribuinte que prefere captar aqueles juros de mercados,
antes de cumprir suas obrigações tributárias. Mas se já são cobrados aqueles
juros, e até aquele limite, qualquer outra sanção pecuniária mais elevada,
não importa a denominação que tenha, é penalidade, configurando uma
punição sobre o patrimônio do infrator, com vistas a coibir o comportamento
ilícito. Multa, qualquer que seja a adjetivação que lhe dê o legislador, é
sanção de ato ilícito, penalidade. Aliás, o Código Tributário Nacional não
distingue. Corretamente, chama de penalidades inclusive as multas
moratórias, conforme parágrafo único do art. 134 0 .

Ademais, interpretando-se as vinculações constitucionais para a educação
e para a saúde de forma analógica, modalidade de interpretação
expressamente admitida pelo Código Tributário Nacional, observa-se que a
única receita incluída a maior na vinculação para o desenvolvimento do
ensino são as transferências financeiras decorrentes da Lei Kandir. Em
ambos os casos, não estão computadas as receitas de juros e multas de
impostos e as receitas da divida ativa, conforme se depreende da análise dos
demonstrativos contidos no volume 1 da proposta orçamentária, páginas 121
e124.

Em que pese ao exposto, o Colégio de Líderes apresentou emendas que
distribuíram R$20.000.000,00 para ações de saúde priorizadas no orçamento
participativo, direcionando recursos para o Fundo Estadual de Saúde, para a
FHEMIG, para a HEMOMINAS e para a SETOP. Tais emendas foram
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materializadas nos incisos 20, 38, 77, 91, 92 93 e 101 a 106.

As emendas parlamentares que se converteram nos incisos 9 a 13, 16, 21,
22, 24, 25, 26, 48, 49, 50, 59 a 62, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 84, 89, 90, 94,
95, 96, 99, 100 e 107 subtraem parcelas de recursos ordinários destinados
ao Fundo de Incentivo á Industrialização - FIND - e ao Fundo de
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - FUNDIEST. Dessa forma, as
dotações orçamentárias do AND e do FUNDIEST (Programas Proe-Indústria
e Proe-Estruturação) foram reduzidas respectivamente em 74%, 44% e 19%,
o que prejudicaria significativamente a continuidade da política de
industrialização do Estado. A constatação tática da utilização do ICMS como
um instrumento extraflscal para fins desenvolvi mentistas exige que o Estado
mantenha ativos tais instrumentos a fim de concorrer de forma eficiente com
os demais Estados da Federação. Ambos os fundos operam de maneira
semelhante, ou seja, os financiamentos são liberados em parcelas mensais
equivalentes a um percentual do valor recolhido pelo beneficiário e por um
prazo definido no contrato. Cabe, então, ressaltar que a quebra do contrato,
além de ferir um ato jurídico perfeito, poderá resultar, em longo prazo, em
uma diminuição das atividades produtivas dos beneficiários e em uma
conseqüente redução das receitas do ICMS. Ademais, cumpre salientar que,
em conformidade com o art. 8° da Lei n° 12.228, de 1996, abaixo transcrito,
que instituiu o FUNDIEST, o Estado ofereceu ações da CEMIG em garantia
de determinados contratos.

"Art. 80 - Em projeto considerado de relevante interesse para o Estado, o
Poder Executivo poderá outorgar garantia de natureza real ou fidejussôria,
que assegure ao beneficiário a liberação das parcelas objeto do contrato de
financiamento".

Entretanto, discordamos do veto aos incisos 73, 75, 76, 79, 80 e 82, que
destinam recursos adicionais para a UEMG e UNIMONTES. Assim, a
proposição de lei pretende cumprir, já no exercício de 2001, o mandamento
constitucional da vinculação de recursos para as universidades estaduais,
nos termos do disposto na Emenda à Constituição do Estado n°47, de 2000.
Clara está a condição das duas universidades, especialmente a UEMG, que
sequer foi implantada e, devido á carência crônica de recursos, vive uma
situação de quase paralisação.

As emendas parlamentares que se converteram nos incisos 5, 35, 36, 86,
87, 88 e 108 cancelam recursos vinculados ou referentes a contrapartida
obrigatória do Tesouro para recursos transferidos ao Estado e,
conseqüentemente, contrariam o disposto no art. 80 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Assim, ao contrariarem dispositivo da LDO, os incisos
tomam-se inconstitucionais pelo fato de não terem obedecido o mandamento
constitucional da coordenação entre as leis do ciclo orçamentário previsto no
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art. 160, III, 'a", da Constituição do Estado.

No tocante aos incisos 17, 18, 19, 23, 40 e 41, o efetivo cumprimento da
prerrogativa parlamentar da apresentação de emendas ao projeto de lei do
orçamento encontra limites no principio constitucional da razoabilidade
presente no art. 13 da Carta mineira. Com efeito, em um contexto
macroeconômico de escassez de recursos públicos para investimento, não
seria razoável a construção de empreendimentos isolados com a
inobservância dos planos setoriais e da programação de obras que atendam
a um número maior de municípios ou com recursos da anulação de dotações
para obras urgentes e necessárias.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto à Proposição de

Lei n° 14.696, incidente sobre o art. 50 e seu parágrafo único e sobre os
incisos 9 a 13, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 48, 49, 50, 59 a 62, 72, 84, 86 a 89, 90,
94, 95, 96, 99, 100, 107, 5, 17, 18, 19, 23, 35, 36, 40, 41 e 108; e pela
rejeição do veto incidente sobre os incisos 73, 75, 76, 79, 80 e 82, todos do
Anexo VI, a que se refere o art. 80.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado Kemil
Kumaira.

O Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna para discutir o veto a Proposição de Lei n° 14.696.

Questão de Ordem
O Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma

indagação, que poderá ser respondida oportunamente, quanto ao parecer
lido pelo eminente Deputado Gil Pereira. Será que o Deputado conseguiu
assinar esse documento, já que está contundido e não tem condições físicas
necessárias para assinar com a mão direita? Um documento dessa natureza
não pode ser assinado por outro Deputado, tampouco a assinatura pode
deixar de conferir, se o Deputado assinar com a mão esquerda.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Kemil Kumaira que a
contusão do Deputado Gil Pereira não o impediu de assinar o parecer. Além
do mais, o fato de ele ter se pronunciado, fazendo a leitura do relatório, que
será publicado nos anais desta Casa, é mais do que suficiente para ficar
registrado o seu parecer.

O Deputado Kemil Kumaira - Gostaria de justificar a minha preocupação,
porque estou vendo o Deputado Gil Pereira contundido, sem condições de
escrever com o braço direito e ele é realmente o responsável pelo que está
escrito naquele papel, que é seu relatório. No meu entendimento, embora
não conheça bem os termos da lei, um papel apócrifo não tem valor. Muito
obrigado.

0 Sr Presidente - Reiterando o que já foi dito, a Presidência informa que o
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Deputado Gil Pereira apôs sua assinatura ao documento. Além do mais,
ele teria amparo regimental, pelo fato de ter feito a leitura do seu relatório,
que demonstra sua posição. Com a palavra, para continuar a discutir o veto,
o Deputado Kemil Kumaira.

O Deputado Kemil Kumaira* - Muita coisa tem acontecido na Assembléia,
principalmente no que tange à forma como a base de Governo tem se
comportado em relação às matérias que vêm do Palácio da Liberdade.

Hoje, estamos tratando de uma matéria que, aparentemente, não diz
respeito ao funcionamento da UEMG nem da UNIMONTES. As duas
pertencem a nosso Governo e precisam de recursos para funcionar bem,
para expandir seus cursos e melhorar a qualidade de ensino em suas
faculdades. Esses recursos foram votados pelos Deputados na elaboração
do orçamento para 2001.

O veto do Governador do Estado, relativo a 2% aprovados pelos
Deputados, evidentemente prejudicará matérias subseqüentes que
discutiremos exaustivamente, com a presença de inúmeros universitários e
professores convidados pela Oposição para cobrar do Governo do Estado
uma posição condizente com as exigências do momento, para o
fortalecimento das universidades brasileiras. Sem estudo qualificado, sem a
profissionalização do jovem, não progrediremos, não nos desenvolveremos e,
como homens públicos, não poderemos criar melhores condições para que
os jovens tenham perspectivas de futuro e contribuam com o
desenvolvimento da sociedade brasileira. O nosso Governador, numa
demonstração de insensibilidade, opôs veto a essa matéria tão-somente pelo
fato de entender que esses recursos devem ser colocados à disposição de
outros setores da vida do povo mineiro. Subestima S. Exa. a importância que
nós, do PSDB, temos dado, através dos nossos governos, à causa da
educação e também à causa dos universitários mineiros.

Sabemos que o Governador do Estado tem sido omisso em relação a
vários setores da administração pública, haja vista a situação da segurança
pública, da saúde, dos transportes, da habitação. Não se pode dar ao atual
Governo de Minas Gerais nenhuma congratulação por algum feito brilhante,
pois ele tem tão-somente o compromisso de levar o seu nome à midia
nacional como candidato à Presidência da República.

Ainda hoje, consternados, assistimos ao Governador de São Paulo,
Geraldo Alkimin, censurar o Governo de Minas em relação à participação da
CEMIG na concorrência para adquirir a empresa que controla a energia
elétrica no Estado do Paraná, a CESP. E todos sabem da situação caótica
por que passa o Tesouro mineiro. O Governo não consegue sequer pagar a
alimentação dos seus presos; não consegue dar ao funcionalismo público
condições mínimas de vida; faz exatamente o contrário: demonstra, em



571
âmbito nacional, que está disposto a participar de urna licitação para
adquirir um patrimônio aquém das nossas possibilidades.

O Governador de São Paulo, ao se referir à pretensão do Governador de
Minas, disse que se tratava, como, todas as suas atitudes, de mero
expediente eleitoreiro.

Nós, que fazemos parte da base oposicionista na Assembléia de Minas,
queremos discordar da atuação irresponsável do Governador, que,
realmente, está demonstrando não estar em condições psicológicas para
dirigir o nosso Estado. Todos sabemos que, ao tratar de assuntos de Minas
Gerais, o Governador o faz muito mais interessado em se colocar diante do
povo brasileiro corno uma alternativa para governar o nosso Pais a partir de
2003, quando na realidade, não tem demonstrado, nem no nosso Estado,
condições mínimas para ser um governante.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado.
Gostaria de parabenizá-lo pelas colocações e esclarecer a algumas pessoas
que nos perguntam se fazemos oposição radical que não é isso. O que
fazemos são colocações para acordar o Governo, se é que ainda há tempo
para isso, porque já se vão quase três anos, e, até agora, como V. Exa. está
dizendo, não estamos vendo absolutamente nada neste Estado, a não ser
colocações políticas Parece-nos que o Governador colocou em mente que
em Minas Gerais só ele é político, mais ninguém. Vejo chegar a Juiz de Fora
o Sr. Governador, que, aliás, não fica meio mês, 15 dias sem passar 3 ou 4
dias naquela cidade - e acho até uma boa idéia levarmos para Juiz de Fora o
Mangabeiras II, para que possa ficar em casa realmente -, e reclamar que
ainda não fizeram a desapropriação para fazer o acesso Sul, para atender
exclusivamente à Mercedes-Benz. Vejo o Sr. Governador pensar em gastar
R$45.000.000,00 para fazer um aeroporto internacional em Goianá, que fica
perto de Piau, Coronel Pacheco e Rio Novo - cidades por que temos grande
respeito -, que, na verdade, será um elefante branco, como acontece com
Confins. Tenho certeza, Deputado, de que V. Exa., com muito mais
experiência do que eu nesta Casa e como político, como parlamentar,
homem culto e letrado, por quem temos grande admiração, saberá que, com
R$45.000.000,00, poderiam ser construídas várias casas populares. Quantas
pessoas poderiam sair da miséria e começar a vida de maneira digna?
Quantas estradas do Estado poderiam ser consertadas com esse dinheiro?
Agora, pergunto a V. Exa.: Será que o aeroporto em Goianá, a 45km de Juiz
de Fora, com uma estrada que vai passar por dentro da fazenda do nosso
querido ex-Ministro Hargreaves, não é uma coincidência muito grande?

Era o que queria colocar, dizendo a V. Exa. que continuamos aplaudindo o
que é certo e criticando o que é errado, mas não podemos fazer nada se a
maioria das atitudes são erradas, se a maioria das ações deste Governo
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mostram que ele não tem nenhuma direção administrativa. Pergunto não
só a V. Exa., mas também a todos os que nos acompanham pela TV
Assembléia: Qual é o plano de governo deste Governo? Onde está a direção
para a educação? Onde está a direção para as obras no Estado? Para a
segurança?

Dizem que a Polícia Militar ganhou um monte de carros novos. Isso é muito
bonito - colocam todos na Praça da Liberdade, para serem vistos pelo povo.
Ai os carros rodam por 15 dias; nos outros 15 dias do mês ficam parados,
fazendo ponto-base, porque não há gasolina. É bom que vocês que nos
assistem saibam que, quando observarem 15 ou 20 policiais parados,
fazendo "blitz", aquilo não estava programado; podem ter certeza. O fato é
que não há gasolina para os carros rodarem. Aí vão de ônibus fazer a tal
"bliV. E salve-se quem puder, porque não tem gasolina. Ou fazem "blitz" ou
ficam andando a pé. Aconselho-os até a comprar bicicletas. Aliás, já
inventaram isso - há bicicletas e cavalos... Aliás, não há mais nem capim
para dar aos cavalos; não vemos mais patrulhamento da policia montada.
Isso nos mostra que há uma desorganização total.

Longe de mim ser inimigo do Dr. Itamar Franco. Quero que tenha muita
saúde e uma vida política que vá, pelo menos, até o ano que vem. Sabemos
que sua intenção é ser Presidente da República, mas acho que será dificil
isso acontecer novamente, porque será difícil aparecer um novo Fernando
Collor para puxá-lo para Vice, numa época em que nem para Senador se
elegeria mais, para que, sendo Vice, com seus pensamentos positivos e com
uma estrela que não tem tamanho - ou tinha, acredito -, conseguir chegar á
Presidência da República, com a cassação do primeiro Presidente da
República a ser cassado no mundo, que foi Fernando Coilor de Mello.
Agradeço muito, Deputado, a gentileza de me ceder alguns minutos para
tratar desse assunto, dizendo-lhe que continuo sendo profundo admirador da
lucidez de V. Exa., que, com os pés no chão, segue nos ensinando coisas
maravilhosas. Obrigado.

O Deputado Kemil Kumaira* - Obrigado, Deputado Alberto Bejani. Antes de
conceder aparte, também com muita honra, ao Deputado Amilcar Martins,
gostaria tão-somente de agradecer a intervenção do Deputado Alberto
Bejani, que, evidentemente, veio enriquecer esse nosso pronunciamento, e
dizer a S. Exa. que todos sabem de nossa responsabilidade. Faz parte de
nossa vida política a responsabilidade com o povo mineiro, com as coisas de
Minas. Dedicamos praticamente toda a vida na defesa de seus maiores
interesses e sabemos dos direitos que temos de ter um Governo à altura do
povo mineiro, desse povo altaneiro, trabalhador, um povo que luta, sofre e
quer continuar a ter esperanças. Esse Governo de Itamar Franco é
exatamente o oposto, voltado para as causas mirabolantes. Não está com os
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pés no chão exatamente porque está sonhando com a volta à Presidência
da República, como se fosse uma obsessão pessoal, manipulada pelo seu
Governo para torná-lo um nome em condições de disputar a Presidência da
República.

Gostaria de dizer que tudo que V. Exa falou está de acordo com o nosso
trabalho de Oposição. V. Exa., tão brilhantemente, tem defendido o povo de
Minas, as grandes causas mineiras, haja vista o problema das multas. Em
meu entendimento, Deputado Alberto Bejani, o Governador de Minas deveria
dar pelo menos uma palavra para dizer que não concorda com essa
espoliação do povo mineiro cometida por uma empresa que, todos sabem,
não é habilitada para fazer a fiscâlização do trânsito nas nossas rodovias. No
entanto, não existe uma única palavra do Governo, de nenhum setor do
Governo-

Estamos nós, da Oposição, chamando a atenção do Governo. A nossa
missão não é criticar o Governo tão-somente por sermos da Oposição. É
para mostrar ao Governo a sua responsabilidade, já que ele não quer
assumi-la. Como disse V. Exa., o Governador Itamar Franco não assumiu o
Governo de Minas até hoje. Não tem sequer uma obra realizada em seu
Governo, até mesmo essa vontade de construir um aeroporto na bela cidade
de Juiz de Fora, que merece todas as obras que um governo possa levar. É
uma cidade que merece pelo seu passado, pelos homens públicos que já
produziu.

O que não pode é querer construir um aeroporto que irá tão-somente
satisfazer a sua vaidade pessoal, numa demonstração de grandeza para com
o povo de Juiz de Fora, mas com as mãos enlameadas, porque vai favorecer
a fazenda do Secretário Hargreaves. Isso ninguém sabe.

Aí está a corrupção. A corrupção desse Governo é a omissão. Ele enxerga
onde está o erro, mas não coloca a sua responsabilidade para cobrar a
punição dos que estão prejudicando os interesses maiores do Estado.

Deputado Alberto Bejani, parabenizo-o como representante de Juiz de
Fora. V. Exa. é um homem independente, sabe os limites do seu trabalho,
mas sabe a responsabilidade que detém ao representar Minas Gerais por
Juiz de Fora, pela Juiz de Fora independente que sabemos respeitar.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Caro Vice-Líder da nossa
bancada, Deputado Kemil Kumaira, quero cumprimentar V. Exa., que mais
uma vez sobe a essa tribuna, trazendo-nos a palavra do homem que tem a
experiência do parlamento, o conhecimento adquirido na luta cotidiana em
defesa dos interesses do povo de Minas Gerais, do homem que, ao longo de
tantos anos, como um dos mais nobres e dignos representantes do povo de
Minas Gerais, tem trazido sempre a sua palavra de ponderação, de
sabedoria, enfim, tem trazido a todos nós os ensinamentos de uma vida



574
ilibada, de uma vida marcada por prestar serviços à causa pública, e que
agora vem com uma palavra importante e grave de alerta ao povo de Minas
Gerais: o que acontece hoje em nosso Estado, o desgoverno, o descomando,
o absurdo, o sucateamento da administração pública estadual, o desmonte
do Governo Estadual, do Poder Executivo por obra e graça de um homem
que, em mau momento, os mineiros entenderam por bem eleger seu
Governador.

Concordo com toda a análise que V. Exa. faz da irresponsabilidade, da falta
de compromisso do Governador e de sua equipe.

Entretanto, peço vênia a V. Exa. para discordar apenas de um ponto:
quando se refere ao Governador como um homem que eventualmente não
estaria no pleno gozo de suas faculdades mentais. Devo dizer que durante
algum tempo essa foi também a visão que tive do Governador. Os
descalabros, os absurdos da administração, os chiliques, os ataques de
nervos, essa história de "ficar de mal" dos outros, as coisas que não
acreditamos que um homem investido da função de Governador pudesse
fazer eram de tal ordem, que eu também achava que o Governador não
estava bem. Cheguei a avaliar a possibilidade de um exame de sanidade
mental, porque talvez o Governador precisasse de um repouso para reflexão.
Mas, infelizmente, Deputado Kemil Kumaira, conhecendo a vida pregressa do
Governador, descobri a trágica verdade, que é muito pior que um Governador
desequilibrado. É mais grave, porque essa é a natureza do Governador, ele é
assim, não está fora do seu juízo. Ele tem é um mau juizo, essa é a verdade.
Quando foi Prefeito em Juiz de Fora, brigou com toda a Câmara Municipal da
cidade. Teve o apoio, em algum momento, apenas de dois Vereadores da
Câmara. Ele era conhecido como o doidivanas de Juiz de Fora exatamente
pela falta de compromisso com seus companheiros de partido, seus aliados.
E a sua trajetória política é essa. Veja, V. Exa., que ele foi do MDB e do
PMDB, ao qual deixou para ser candidato ao Governo de Minas pelo PL, sem
conhecer a bandeira, o estatuto do PL, o significado do partido, sem nenhum
compromisso com a legenda. Apenas usou o partido para ser candidato ao
Governo de Minas. Perdeu, na disputa mais vergonhosa de que temos noticia
na recente história republicana de Minas, para o hoje Vice-Governador
Newton Cardoso. Foi a campanha mais desrespeitosa da história
republicana. O Vice-Governador Newton Cardoso só não chamou o
Governador Itamar Franco de bonitinho, de homem razoável, honrado,
porque todo o resto foi utilizado, inclusive palavras de baixo calão, e hoje eu
não deixaria o meu filho de 12 anos assistir a um programa eleitoral dessa
época, tal o nível de desrespeito da disputa. Os panfletos que circularam em
Belo Horizonte insinuavam coisas sobre a honradez e a conduta pessoal do
Governador Itamar Franco. E isso foi feito pelo hoje Vice-Governador Newton
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Cardoso.

No entanto, hoje, ao lado de Orestes Quércia, que é símbolo da corrupção
no Brasil! Newton Cardoso é o grande baluarte, o grande companheiro de
Itamar Franco- Vejam que trinca temos e, lembrando sempre, sob a sombra
sempre poderosa de ColIor de Mello, que foi o homem que ressuscitou um
cadáver insepulto, que era o hoje Governador Itamar Franco. Era um homem
que não se elegeria síndico do seu prédio. Mas Collor de Mello queria um
candidato a Vice-Presidente de Minas Gerais. E Itamar não era a sua
escolha. Vários nomes mineiros foram convidados, Hélio Garcia, Márcia
Kubitschek, que me contou pessoalmente ter sido convidada por ColIor de
Mello para ser candidata a Vice-Presidente. Eles não aceitaram porque
conheciam a trajetória de Collor de Mello. Itamar Franco, nessa sua trajetória
errática, nessa falta de compromisso com os partidos, com o povo, com
qualquer compromisso de qualquer natureza, como aventureiro que é,
aceitou prontamente ser candidato a Vice-Presidente e começou,
imediatamente, a trabalhar contra o homem a quem ele devia lealdade, o
Presidente da República. Ele não renunciou ao mandato de Vice-Presidente.
Ele usufruiu o cargo de Vice-Presidente, ele devia lealdade a ColIor de Mello
e, como Brutus, que traiu César, Itamar Franco não hesitou em apunhalar
ColIor de Mello e o fez para virar Presidente da República.

Essa é a história recente do Brasil, e desafio qualquer pessoa, a começar
do próprio Governador e qualquer um dos seus correligionários, da sua
"entourage" que é grande em pessoas honradas e corretas, a discordar
desta versão que estou dando.

Então, é dessa forma que Itamar Franco volta à vida política brasileira, por
um partido inventado por Colior de Mello, para se eleger Presidente da
República, um partido chamado, na época, PRN. Usou CoIlor, usou o PRN e
virou Presidente da República. Depois, quando isso já não convinha, largou
esse partido e voltou a se filiar ao PMDB. Usou o PMDB para se eleger
Governador de Minas Gerais, porque foi o PMDB que lhe deu tempo na
televisão, estrutura política no Estado inteiro, possibilidades de aliança e uma
trinca de apoiadores, Armando Costa, Anderson Adauto, o ex-Presidente da
Assembléia Legislativa, e um terceiro nome, de que não me lembro agora,
para viabilizar a sua candidatura. Foram esses homens que bancaram,
dentro do PMDB, o nome de Itamar Franco. Eleito Governador, a primeira
providência que toma é descartar os seus apoiadores, rompeu com Armando
Costa, humilhando-o publicamente, não hesitou em fazer isso- Saiu do
PMDB, rompeu com Genésio Bernardino, rompeu com outras lideranças
políticas do PMDB, porque não quiseram obedecer a ele no Congresso
Nacional, e rompeu com Anderson Adauto, que foi um dos seus baluartes,
um dos maiores defensores da sua candidatura. Ele rompeu com o Deputado
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Anderson Adauto de forma absolutamente desrespeitosa, e quem assistiu
à posse do Presidente Antônio Júlio nesta Assembléia Legislativa, viu o
tratamento que o Governador Itamar Franco dedicou ao nosso colega, ao
Deputado Anderson Adauto. Ele se recusava, ele não queria subir, enquanto
o Deputado Anderson Adauto estivesse presente, mas, como não havia jeito,
pois o Deputado Anderson Adauto iria passar o comando da Casa ao
Deputado Antônio Júlio, ele teve que conviver com essa situação, mas não
lhe dirigiu a palavra nem o cumprimentou. É dessa forma que o Governador
age. Existe uma fábula que explica esse tipo de comportamento. É da
natureza dele. A fábula é a do sapo que deu carona a um escorpião para
atravessar um rio. O escorpião não sabe nadar. Então, o sapo aceitou dar a
carona, mas, no meio do rio, o escorpião lhe disse: "Vou picá-lo". E o sapo
lhe respondeu: "Se você me picar, vamos morrer os dois. Você não sabe
nadar, e eu vou morrer envenenado". Mas o escorpião lhe disse que não
tinha escolha, que fazia parte da sua natureza, teria de picá-lo, só sabia fazer
isso. O Governador Itamar Franco é o escorpião dessa fábula. O saudoso
Presidente Trancredo Neves já dizia que Itamar Franco guarda ódio na
geladeira. São palavras proféticas e históricas do grande Presidente
Tancredo Neves. Itamar Franco guarda ódio na geladeira. Temos visto isso.
Ele tem demonstrado isso fartamente.

Portanto, digo tudo isso porque o que está havendo em Minas já não me
surpreende. O descaso com a administração pública, no momento em que
Minas tinha um surto de febre amarela, ameaçando a população do Estado,
na região Centro-Oeste, foi enorme, O Governador ignorou solenemente isso,
viajando pelo País inteiro e cuidando de sua campanha à Presidência da
República. Foi preciso que o Govemo FedeiaI viesse a Divinópolis lançar
uma campanha de vacinação para dar tranquilidade aos lares mineiros. O
Governador mostra agora enorme falta de sensibilidade e compromisso com
as questões sociais. Basta ver os vetos que opôs a projetos, muitos deles de
iniciativa de sua própria base governista. Se ele tivesse grandeza, não olharia
o nome do autor nem o seu partido. Não interessa se o projeto é do
Deputado Mauro Lobo, do Deputado Miguel Martini, do nobre Deputado Dinis
Pinheiro, o que importa é o conteúdo, se o projeto favorece Minas Gerais. O
gesto de grandeza seria sancionar o projeto. Ontem, a Deputada Maria Olivia
subiu a essa tribuna em lágrimas, tratando de um projeto que era seu sonho.
O Governador alegou vício de origem. Isso significa que a iniciativa deveria
partir do Poder Executivo. O vício de origem, V. Exa., como jurista, sabe
melhor do que nós, pode ser corrigido com a sanção do Governador. É uma
covardia o que o Governador está fazendo contra o povo de Minas Gerais,
por uma única razão: sua vaidade pessoal. Ele quer, ele encasquetou, ele
está obcecado com a idéia de ser Presidente da República. Por essa razão,
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ele ignora tudo. Nunca um Governo mineiro foi alvo de tantas denúncias
de corrupção; nunca, nem mesmo no Governo Newton Cardoso, que havia
sido recordista nacional. Agora, a todo o momento há denúncias,
telefonemas, denúncias anônimas, etc. Enfim, nunca se viu isso. Ele é como
Pôncio Pilatos, lava as mãos. O máximo que faz é afastar as pessoas sem
apurar nada. Se não fosse a ação corajosa da Oposição nesta Casa, a
situação seria bem pior. Conseguimos impedir que milhões de reais do povo
de Minas Gerais fossem para o ralo. Lembro-me dos episódios da ADEMG,
da FHEMIG, da FUNED e de tantos e tantos outros. Foram denúncias que
surgiram nesta Casa e impediram que muito dinheiro fosse para o ralo. Mas o
Governador não quer saber de nada, porque só tem uma idéia na cabeça.
Ele só pensa naquilo. Então, caro Deputado, quero cumprimentar V. Exa. e
dizer que já não me surpreendo com nada que possa ocorrer em Minas.
Enquanto tiver esse Governador, Minas viverá uma situação de crise
permanente e de desrespeito às instituições: desrespeito ao parlamento,
desrespeito ao Poder Judiciário. Ele não cumpre as decisões judiciárias e já
mostrou isso mais de uma vez. Desafia tudo e a todos porque só quer criar
factóides políticos e usar o dinheiro do povo em sua campanha pessoal,
como usou na campanha do dia 21 de abril, na da Usina de lrapé, e na de 10
de maio. Por essa razão, somente na semana passada, dei entrada a três
representações contra ele no Ministério Público. E muitas mais virão, seja no
Ministério Público, seja diretamente na justiça, com ações populares. Não
vamos compartilhar isso nem aceitar que esse desrespeito possa levar o
Governador Itamar Franco a impedir que a juventude de Minas Gerais estude
na UEMG. Não vamos admitir que ele continue com a ADIN, contestando a
legalidade do esforço para conseguir recursos para a Universidade do Estado
de Minas Gerais e para a UNIMONTES.

Estamos atentos e, nessa luta, felizmente, temos do nosso lado Deputados
de vários partidos. Vejo neste Plenário pessoas comprometidas com a causa
pública, que têm esse compromisso e que saberão mostrar isso no momento
de votar o veto do Governador. Várias bancadas já se manifestaram nesse
sentido. Estou vendo o Deputado Dinis Pinheiro e conheço seus
compromissos, assim como os do Deputado Ambrósio Pinto, do Deputado
Alencar da Silveira Júnior e desse grande Deputado, desse símbolo da
democracia, que é o Deputado Luiz Menezes. Sei que na hora de votar,
todos eles, assim como o Deputado Doutor Viana, o Deputado Marco Régis,
o Deputado Sávio Souza Cruz, o Deputado João Batista de Oliveira e tantos
outros, têm compromisso com o povo de Minas e com os jovens daqui.
Vamos dar o troco ao Governador democraticamente, dizendo-lhe que Minas
já não aceita isso. Basta. Chega de descalabro. Se o Governador tem essa
natureza, temos a nossa também e saberemos dar o troco no momento
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oportuno. Muito obrigado. Desculpem-me, se me prolonguei um pouco.

O Deputado Kemil Kumaira - Agradeço o brilhante aparte do Deputado
Amilcar Martins. Gostaria apenas de, a respeito de sua fala, comentar que
todos nós acompanhamos atentamente esse desgoverno, que tem
comprometido os legítimos interesses do povo de Minas Gerais.

Com relação a esse dispositivo em que ele veta os recursos para a UEMG
e a UNIMONTES I gostaria de dizer, não somente aos meus colegas, mas
também aos universitários da UEMG, que tive a felicidade de estar na
Presidência da Assembléia e também da Assembléia Constituinte mineira,
quando foi criada, por lei, a UEMG. Tive a oportunidade de assinar o termo
de criação na qualidade de Presidente do Poder Legislativo na ocasião.

Ocorre, no entanto, que não basta a criação de um órgão tão importante
como esse. Também é necessário que o Governo do Estado, diretamente
ligado à causa da educação pública, demonstre sua vontade política de dar
condições para que a universidade saia do papel e se transforme em agente
de desenvolvimento econômico e social do Estado.

Nós, que vivemos analisando o comportamento do atual Governador,
estamos conclamando os universitários para que nos auxiliem a derrubar o
veto do Governador. A Oposição nesta Casa é constituída de três bancadas,
PT, PSDB e PFL, e 25 Deputados, número insuficiente, porque precisamos
ter 39 votos para derrubar o veto do Governador. Por isso, precisamos
conquistar pelo menos 14 votos de Deputados da base do Governo, que já
demonstraram, nos corredores desta Assembléia, que, no dia da votação,
estarão dispostos, com a consciência da avaliação que fazem desse veto, a
votar a favor dos universitários.

Acreditamos que existe urna diferença entre o comportamento do
Governador e dos Deputados que lhe dão sustentação nesta Casa. Nem
todos concordam com tudo aquilo que o Governador quer impor à
Assembléia.

É com esse propósito que quero fazer aqui, neste instante, um pedido, em
nome dos universitários de Minas: que dêem oportunidade a esses jovens de
poderem também acreditar que existe perspectiva de futuro para eles
concluírem seus estudos e entrarem no mercado de trabalho, conquistando
seu espaço como cidadãos mineiros.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Acho que todo esse
processo democrático tem de acontecer, como a obstrução. Quem ganha
com isso é o pessoal das universidades. Já foi dito pelo Governador a esta
Casa, através de sua Liderança, que ele vetou esse projeto porque pretende
ajudar mais, além dos 2%.

Temos de ganhar tempo, porque derrubar um veto é dificil. Quem sabe
neste espaço de tempo o Governador não manda a esta Casa uma
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mensagem? Um homem que quer ser candidato à Presidência da
República, que tem experiência, que sabe que isso vai dar um desgaste
muito grande, pode tentar, agora, sair por cima.

Faço um apelo ao Governador: se for realmente verdade que o senhor tem
interesse em ajudar e em mandar uma mensagem, que a envie antes da
votação desse veto, porque, assim, poderemos pensar duas vezes.
Aprovaremos a mensagem do Governador se for melhor para os estudantes;
se não for, continuaremos trabalhando.

O Estado está quase parado. O Vice-Governador vem fazendo algumas
obras. O Secretário da Educação, tenho acompanhado seu trabalho, tem
feito grandes obras pela educação em Minas Gerais.

Durante o pronunciamento do Deputado Amilcar Martins e, agora, do
Deputado Kemil Kumaira, meu celular não parou de tocar. São os
telespectadores da TV Assembléia - esta TV que criamos há cinco anos e
que, hoje, manda para o Estado os debates que se travam neste Plenário -
cobrando dos Deputados da Oposição uma palavra em defesa do
Governador. Será que ninguém vai defendê-lo? Será que o Deputado Sávio
souza Cruz, que foi Secretário, não vai contestar a fala dos Deputados
Amilcar Marfins e Kemil Kumaira? Será que aqueles mais ligados ao Palácio
da Liberdade não irão se insurgir?

Essa resposta precisa ser dada não só ao telespectador, mas sobretudo ao
Governador, porque, afinal, se tem aliados nesta Casa, que estão
conseguindo as pequenas obras, que estão conseguindo escola, isso e
aquilo, estes têm de defendê-lo. A maioria da base do Governo não está
conseguindo nada. O telespectador pergunta: será que a Minoria não vai se
mostrar agora? Será que o Governador não vai perguntar por que essa meia
dúzia que ele ajuda não o defende quando dele falam mal na tribuna? Já está
na hora de os que estão colhendo frutos mostrarem sua cara. Na hora de
obter regalias do Palácio da Liberdade, apresentam-se e as recebem, mas,
no momento de esclarecer a opinião pública da TV Assembléia e os
estudantes que aqui estão, calam-se todos. Viajar com o Governador,
acompanhá-lo para inaugurar pequenas obras, mamar nas tetas do Governo,
tudo isso fazem sem inibição, mas, para defendê-lo, não se apresentam.

Segundo a Liderança, o Governador pensa em dar suporte maior à
educação. Derrubar veto é difícil. Até o que tem sido negociado não está
sendo cumprido, porque Deputados há que, definitivamente, não votam
contra o Governador. Nem pedido do Líder estão atendendo. A Oposição não
está ganhando.

É verdade que pequenas obras estão sendo feitas pelo Vice-Governador
Newton Cardoso. Tem prometido muito, mas tem feito alguma coisa. É
verdade que o Secretário da Educação está beneficiando a área da
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educação, e é verdade também que Deputados que mamam nas tetas do
Governo não o defendem no momento necessário para esclarecer a opinião
pública.

O Governador tem de parar, coçar a cabeça e pensar que alguma coisa
está errada. O Deputado Amilcar Martins disse que ele brigou com todo o
mundo em Juiz de Fora e no Congresso. E, nesta Casa, será que só tem
inimigos também? Será que vai continuar protegendo meia dúzia e deixar o
resto insatisfeito? E hora de pensar que o Estado tem de andar, que eu tenho
de fazer alguma coisa, porque o meu eleitor cobra isso. Afinal, recebi 43 mil
votos em 357 cidades do Estado. Estamos, com toda razão, sendo cobrados.
A Oposição é rnu!to boa. Fala que não está fazendo porque é oposição.
Quem é Governo fala que não está fazendo porque o Governador falou que
ia fazer. Mas está atendendo meia dúzia que fica mamando. Fica difícil, Ou o
Governador pensa em fazer uma base do Governo e esclarecer a opinião
pública, ou começa a colocar o Governo para andar, ou vai ficar nesse
descrédito. Está na hora de o Governador se preocupar e mandar fazer uma
pesquisa, até mesmo nesta Casa, sobre o que está acontecendo. Muita
gente que votou nele para o Governo de Minas não vota mais, porque
tiveram esperança de receber algo, de ter alguma melhoria, e não estão
conseguindo.

Quero deixar claro que o Vice-Governador Newton Cardoso e o Secretário
Murilio Hingel estão fazendo das tripas coração. Onde está a base do
Governo? SÓ mamar, no popular, ganha. Mas não vai ganhar quando
chegarem as eleições. Muito obrigado.

O Deputado Kemil Kumaira* - Ilustre Deputado Alencar da Silveira Júnior,
parabenizo-o por suas colocações, embora discorde de algumas assertivas
que tentou ao defender o Governo. Quando V. Exa. fala que o Governo tem
feito alguma coisa, V. Exa. falou, "en passant , que, na área da educação,
Murilio Hingel tem feito alguma obra. Na verdade, as obras do Governo são
imperceptíveis.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado, só para
completar, não temos nada. Se conseguimos alguma migalha, temos de falar
que é muita coisa. Se estamos esperando muita coisa, mas não estamos
tendo, pelo menos uma coisa pequena na área da educação está
acontecendo.

O Deputado Kemil Kumaira* - Gostaria de dft; ?ustre Deputado Alencar
da Silveira Júnior que nós, que somos da Opc:-;c, gostaríamos, realmente,
de contribuir com o Governo, de dar suporte político e administrativo para que
pudesse realizar uma melhor obra em beneficio do povo mineiro. Mas, de
acordo com sua fala, o Governador briga com todo o mundo, inclusive com
seus companheiros e Deputados.
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Que existem alguns mamando não posso afirmar, até por uma razão

muito simples. A base do Governo na Assembléia é muito grande. Nós, da
Oposição, devemos entender que o Governo deve estar liberando recursos e
obras para os Deputados que lhe dão sustentação na Assembléia, porque
são mais de 50. Um Governo ruim como esse não deveria ter 5. Tem 10
vezes mais que o número de Deputados que deveria ter. Acredito que seja
em razão da expectativa de que o Governo melhore. Evidentemente,
raciocinando dessa forma, sua base de sustentação está coesa para dar
esse Governo ruim para os mineiros.

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Deputada Kemil Kumaira,
cumprimento-o pela maneira tranqüila e serena com que está conduzindo seu
pronunciamento, própria de quem está em paz com sua consciência, porque
está cumprindo seu dever cívico.

Compreendo a ansiedade dos estudantes que aqui estão. Em nome do
meu partido, já que exerço a Liderança, quero dizer aos estudantes da
UEMG e da UNIMONTES que o PFL, juntamente com o PSDB, com o PT e
com grande parte da base de apoio ao Governo, tem consciência da
necessidade da derrubada do veto, para que o Sr. Governador receba, uma
vez mais, o recado de que a Assembléia Legislativa quer o ensino público
gratuito no interior e na Capital do Estado. Quero também, ilustre Deputado,
ressaltar uma questão até filosófica. Os estudantes entendem muito bem
disso. Há governos que se preocupam muito com a obra física: com o muro,
com a porta, com a varanda, com alguma coisa em que possa colocar uma
placa alusiva à inauguração. Mas mais importante do que isso é a formação
da consciência dos jovens que ai estão, ansiosos par ter oportunidade. Essa
sim, seria a verdadeira marca, não a marca física, mas uma marca na
consciência de uma geração que está se formando hoje, naturalmente, para
dirigir o Estado e o País num futuro muito próximo.

Por isso, quero ressaltar o pronunciamento de V. Exa. e dizer aos
estudantes e aos seus representantes que a fala do Deputado Kemil Kumaira
dessa tribuna, a exemplo de outros, é para dar um tempo maior para que o
Governador possa remeter a esta Casa a mensagem que o seu Líder
anunciou da outra vez, quando os jovens aqui estiveram, ou seja, que o
Governo estaria disposto a encaminhar mensagem a esta Casa, destinando
recursos à UEMG e à UNIMONTES. Isso não ocorreu até esta data. A notícia
que temos é que foi argüida em Brasília a inconstitucionalidade da Emenda à
Constituição n° 64, promulgada nesta Casa, destinando 2% do orçamento do
Estado para a UEMG, ao contrário da mensagem alvissareira, aquela
promissora. Se isso de fato ocorreu, volto a repetir, é desrespeito de um
Governo que quer economizar recursos para pensar, pelo menos, em fazer
obra física, já que ainda não fez. E se o fizer, que seja para colocar uma
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placa, a melhor de todas as placas, para quem pensa educação como
filosofia, dando formação e oportunidades iguais a todos os cidadãos. Essa é
a minha preocupação e a do meu partido, o PFL, e, tenho certeza, é a
preocupação de V. Exa. e a de seu partido, o PSDB.

Quero agradecer a V. Exa., mais uma vez, o aparte e dizer que o PFL
estará aqui para votar a favor da derrubada do veto, porque queremos a
UEMG e a UNIMONTES fortes, os estudantes com esperança e as
comunidades crescendo. Muito obrigado.

O Deputado Kemil Kumaira* - Agradeço a interferência de V. Exa., que
demonstrou, como sempre o faz, a sua sensibilidade para com um problema
que aflige a todos e que nos preocupa enquanto homens públicos. Temos de
lutar até o último momento, redobrar as nossas forças, convocar a população
e sensibilizar os Deputados do Governo para que, realmente, façamos um
ato válido no momento atual, criando uma perspectiva de futuro para as
nossas universidades.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Deputado Kemil Kumaira, externo
a minha palavra não pelo fato de ser do Governo ou da Oposição, de ser ou
não beneficiado, como disse o Deputado Alencar da Silveira Júnior- Ela tem o
caráter meramente explicativo e esclarecedor.

Há muito tempo a Assembléia Legislativa não vê, principalmente por parte
de Deputados altamente experientes e de notória presença na vida pública, a
realização de uma discussão vazia, que traz poucos resultados para os
jovens estudantes, para o povo mais carente, para a nossa querida Minas
Gerais. Observamos aqui os Deputados externarem críticas e mais criticas -
a meu ver, parece até uma obsessão pessoal por parte dos Deputados Kemil
Kumaira e Amilcar Martins - não ao Governador, mas a sua pessoa, a sua
imagem, a seu caráter, a ele como ser humano.

Mas todos conhecem sua trajetória e sua vida pública gloriosa. O Deputado
Amilcar Martins, ingenuamente, chega a dizer que o Governador estava
sepultado politicamente em 1986. Será que não conhece a riqueza da vida
política de qualquer homem, de qualquer cidadão? Em política, já perdi e já
ganhei. Será que, apesar de seus 50 anos de vida pública, não sabe que a
política é como nuvem: muda a todo instante? Então, o que Minas ganha, o
que ganham esses jovens estudantes com essa discussão que se pauta
simplesmente na ofensa à pessoa do Governador de Minas Gerais? O
Deputado Kemil Kumaira, por exemplo, quis fazer, ontem, uma comparação
entre Governo do Estado e o Governo Federal. Ora, o Governador do Estado
procura coibir e impedir de todas as formas a corrupção; jamais fez um gesto
sequer para impedir algum instrumento de apuração de alguma irregularidade
que tenha ocorrido em seu Governo. No âmbito federal, Deputado Kemil,
todos estamos vendo a luta incansável do Governo para impedir a instalação
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de uma CPI para apurar a corrupção, que tanto machuca, principalmente,
os jovens que aqui se encontram.

Portanto, como jovem Deputado, com uma vida muito ligada ao ensino e à
educação, digo a vocês, jovens estudantes, que apóio, sim, o pleito de vocês.
Reconheço e sou admirador do trabalho da UEMG e da UNIMONTES. Mas,
queridos jovens, estamos ouvindo pronunciamentos de diversos Deputados
do PSDB, que ficaram por diversos anos no Governo. Pergunto-lhes, então:
O que fizeram para melhorar o ensino da UEMG e da UNIMONTES?

Hoje, temos à frente da Secretaria da Educação um educador, um mestre
da educação, que, como disse o Deputado Alencar, percorre municípios e
municípios e reestruturou a educação, tendo como fim não a riqueza pessoal
ou a busca de recursos financeiros, mas, pura e simplesmente, levar o saber
e uma educação de alto nível às nossas crianças e aos nossos jovens.

Nas regiões do Jequitinhonha e do Mucuri, onde o Deputado Kemil
Kumaira, há mais de 30 anos, tem gloriosa vida pública, o Governo do
Estado, por meio do talentoso e brilhante Secretário Murilio Hingel, fez uma
obra social maravilhosa, com a implantação da bolsa-escola, atendendo
diversas crianças. Na semana retrasada, Murilio Hingel esteve em nossa
região, visitando cidades e mais cidades, inaugurando, construindo e
aperfeiçoando o sistema educacional. É louvável. Temos de aplaudir e
reconhecer o esforço e a dedicação do Governo. Se os Deputados realmente
querem auxiliar a nossa juventude e colaborar com Minas e com o Brasil que
façam criticas, sim - porque cada pessoa, cada político, têm sua
interpretação -, mas de maneira séria, serena, correta e decente. É natural
que o Governador Itamar Franco, por ser um grande brasileiro, seja
convocado a emitir sua respeitável opinião e para proceder a palestras por
todo o Pais. É Minas ajudando o Brasil. E Minas ajuda o Brasil pela grandeza
de seu povo e pelos valores de seus lideres. Juscelino Kubitschek assim fez
há muitos anos, Tancredo Neves percorreu o Brasil, elevando o nome de
Minas, melhorando a vida do Brasil. O Governador Itamar Franco não pode
levar a sua mensagem 1 o seu currículo, a sua vida para servir o Brasil?

E questão de solidariedade, é questão de patriotismo. Se o Brasil chamar o
Deputado Wanderley Âvila para percorrer os nossos Estados, que vá! O
Deputado Kemil Kurnaira, o ex-Governador Eduardo Azeredo, qualquer um
de nós.

Minas sempre foi vanguarda da política nacional, é o seio da política
nacional e é natural que outras lideranças, que outros Estados chamem o
nosso Governador para emitir a sua opinião. Portanto, respeito todos os
pronunciamentos aqui externados, mas discordo, com serenidade, mas com
muita firmeza, dos pronunciamentos do Deputado Kemil Kumaira e do
Deputado Amilcar Martins.
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O Deputado Kemil Kumaira* - Gostaria de dizer ao ilustre Deputado

Dinis Pinheiro que a sua fala tão terna, tão cândida, tão simpática, tão
amorosa em relação ao Governador Itamar Franco se justifica pela avaliação
otimista que faz um jovem Deputado que na verdade ainda não pode
entender em que o Governo deve ter prioridade para atuar.

Sr. Presidente, até digo que não tenho muito que falar, porque nós, da
Oposição, teremos todo o tempo necessário para brigarmos, na acepção
correta da palavra, em defesa dos interesses dos estudantes, dos
universitários de nosso Estado.

Para concluir, quero dizer que a tala do Deputado Dinis Pinheiro falha
exatamente quando coloca a posição do Deputado que está na tribuna, assim
como a posição do Deputado Amilcar Martins, como tipo de obsessão, de
crítica à figura do Governador, da sua figura como ser humano. Isso não é
verdade. Em momento algum falei sobre Itamar Franco, a não ser com
relação a seu Governo. Itamar Franco entrará na história de Minas Gerais,
tenham a certeza disso, como o pior Governo que já se viu na história do
Estado.

Questões de Ordem
O Deputado Eduardo Hermeto - Sr. Presidente, percebendo que não temos

quórum suficiente para a continuação dos trabalhos, solicitamos o
encerramento de plano da reunião, para que na parte da tarde possamos
votar.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, em respeito à presença dos
estudantes, gostaria que fosse analisada a possibilidade de recomposição do
quórum, para que pudéssemos prosseguiras nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Eduardo Hermeto) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados, que, somados

aos 8 em comissões, perfazem o total de 31 presentes, número suficiente
para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Mais uma vez, volto a este

microfone para lembrar que a base do Governo nesta Casa é formada de 56
Deputados. Onde estão os Deputados da base do Governo? Onde estão os
Deputados para esta Casa começar a andar, para votar, para fazer? O
pessoal das galerias, a meninada, os nossos estudantes devem falar com
cada Deputado, olhar no seu olho e perguntar se podem contar com ele.
Homem tem que ter palavra. Se ele der a palavra, se vocês somarem, vocês
têm o direito de cobrar. Agora, se vocês não fizerem isso, vão perder mais
um veto aqui. Conversem com cada Deputado e peçam sinceridade. Façam
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as contas. Se der para votar desse jeito, então votem, porque, fora isso,
não deixem votar porque o veto vai cair. Prestem atenção no que estou
dizendo: olhem no olho e peçam a palavra da cada um. O meu voto será
dado de acordo com a minha bancada, estamos conversando, e haverá 5
votos da Bancada do PDT. Estamos analisando. Então, olhem para cada um,
conversem e peçam sinceridade. Perguntem a todos, Oposição e tudo mais.
Se não for assim, não deixem votar, porque perdem. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado
Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados
estudantes que aqui comparecem, senhores e senhoras que acompanham as
atividades parlamentares por meio da imprensa e da TV Assembléia.

A nossa participação se dá, como disse quando intervim no
pronunciamento do Deputado Kemil Kuimara, porque estamos defendendo
uma nova filosofia de governo, ou seja, que este se preocupe menos com as
obras físicas e passe a se preocupar mais com as pessoas. Há dias, fiz
menção a uma intervenção do Governador do Estado do Paraná, Jaime
Lemer, do nosso partido, o PFL, que, ao comentar as questões econômicas
do Brasil, deu a seguinte definição: "Gostaria que o Estado brasileiro fosse
pensado a partir das pessoas para a moeda, não a partir da moeda para as
pessoas". Essa filosofia, na minha visão, aplica-se muito ao caso que
estamos discutindo. No Estado de Minas Gerais, bom seria que o Governo
passasse a pensar a educação a partir das pessoas para os prédios, não dos
prédios para as pessoas. Quando alguém da base do Governo comemora
que determinado Secretário de Estado está percorrendo o Estado,
inaugurando obras físicas, construção de prédios, aquilo que se faz com
concreto, com ferragens, com mão-de-obra 1 fico preocupado. O que estamos
querendo e defendendo é que o Governo passe a pensar o ensino superior
do Estado, representado hoje por duas unidades de ensino que se
espalharam pelo interior de Minas, a UEMG e a UNIMONTES. Quando faço
menção à UEMG, reporto-me à unidade que esse estabelecimento tem em
Carangola, prestando um relevante serviço à região, mas que espera, como
as outras, uma ação concreta: que o Governo resolva, de uma vez por todas,
o destino da UEMG. Procurei esclarecer aos telespectadores que a
participação do PFL nesta tribuna não tinha o objetivo de ficar adiando,
retardando ou impedindo votações de alguns vetos. O que tínhamos era a
preocupação que ora se concretiza, de que chegaria o momento de enfrentar
o resultado do veto em que o Governo do Estado opõe-se aos interesses da
UNIMONTES e da UEMG. Compreendi em parte quando S. Exa. disse que
não poderia tirar recursos de fundos para transferi-los a unidades de ensino.
Ao nos aprofundarmos um pouco mais nesta matéria - estamos falando
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exatamente para o público de estudantes que tem capacidade de
discernimento e para o corpo docente das unidades -, pude ver que quem
pode mais pode menos. Naturalmente, o Governo pode suplementar o fundo
de onde seriam subtraídos os recursos para viabilizar o funcionamento da
UEMG e da UNIMONTES.

Também, dentro da consciência e da sinceridade que temos, é preciso
esclarecer aos estudantes e ao corpo docente de cada unidade que a
destinação de 2% não estará solucionando de vez todos os problemas das
unidades, nem resolvendo em definitivo o problema das mensalidades. Mas
pode estar amenizando, subsidiando, oferecendo bolsas ou descontos para
permitir o acesso de um maior número de pessoas com menor poder
aquisitivo aos bancos das universidades de nosso Estado.

Portanto, se o Estado de Minas Gerais estivesse sendo pensado dentro da
filosofia do Governador do Paraná, ou seja, partindo das pessoas para as
coisas, naturalmente um veto dessa natureza não teria acontecida Dessa
forma, o Governo retarda, sacrifica, inviabiliza em parte, tira o estimulo e
ofusca as aspirações de muitos estudantes do ensino superior de Minas
Gerais. Enquanto os Estados brasileiro e mineiro - unidade ou ente federado
- estiverem sendo pensados a partir das coisas para as pessoas, as
condições continuarão sendo essas. Ë preciso que o Estado brasileiro e
sobretudo Minas Gerais coloquem como filosofia precipua de Governo que a
economia é fundamental, que a situação econômica e financeira do Estado é
importante, mas como ficam as pessoas? Tudo isso poderia ser pensado a
partir das pessoas para as coisas.

Essa é a preocupação que o PFL vem demonstrando durante esses dias
em que estamos passando por esta tribuna. Queremos uma visão nova de
governo. Como disse, queremos que o Estado seja considerado dentro de
seus três elementos - território, povo e governo - mas, nesta ordem: povo,
território e governo. Se assim fosse, os estudantes estariam sendo atendidos
em suas pretensões. A saúde pública também estaria sendo atendida em sua
reivindicação maior: ter uma destinação do orçamento do Estado para se
integrar de uma vez por todas no SUS Hoje, o SUS recebe recursos do
Ministério da Saúde e um recurso adicional da maioria dos municípios de
Minas Gerais. A emenda apresentada ao orçamento do Estado criava
condições e mecanismos para que o Governo do Estado também pudesse
participar dessa solução compartilhada, enfrentando o problema da saúde
pública.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nossa preocupação era
procedente. Não retardamos a votação como alguns disseram. Apenas
resistimos um pouco mais para permitir que, nesse período, o Governo se
manifestasse. Na outra audiência pública com os estudantes das unidades da
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UEMG, o Governo, através de seu Líder, disse que estudava a
possibilidade de encaminhar uma mensagem a esta Casa para contemplar as
universidades, sem a necessidade de enfrentarmos esse veto com a
disposição com que estamos hoje. Daqui , a pouco, concederei aparte à
Deputada Elbe Brandão e tenho certeza de que, com a visão que tem e com
sua preocupação com as questões sociais, dará grande contribuição ao
nosso pronunciamento. O mesmo ocorre com o Deputado Rêmolo Aloise, a
quem concederei a palavra logo após a Deputada Elbe Brandão. O Deputado
Rêmolo Aloise, além de ser meu companheiro de partido, tem sido defensor
intransigente das questões do ensino superior nesta Casa e, com certeza,
tem grande contribuição a trazer ao nosso pronunciamento.

Estava dizendo que o relator da matéria que, com muito sacrifício físico
conseguiu emitir esse longo parecer, teve a sensibilidade e foi o porta-voz
dos sentimentos das bancadas desta Casa ao opinar pela rejeição dos vetos
incidentes sobre os incisos LXXIII, LXXV, LXXVI, LXXIX, 1-XXX e LXXXII.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Agradeço o aparte. Gostaria que
nossa reflexão sobre o tema fosse ampliada. Ouvi e li o relatório do Deputado
Gil Pereira; os números e os incisos são tantos que precisaríamos estudá-lo
melhor. Quando os Deputados vão votar contra ou a favor de um relatório,
tenho absoluta certeza de que nem o próprio relator tem conhecimento pleno
do que lê.

No decorrer desse relatório, ele cita pelo menos 70 números. Fala inciso
LXXIII, que inciso é esse? Como vamos ter condição de votar um relatório do
qual não temos conhecimento profundo?

Acho fundamental que o que V. Exa. fala possa ser ouvido pelos colegas,
por isso gostaria que continuasse à tarde, porque com sua postura a favor da
UEMG e da UNIMONTES convencerá muitos a estar junto com a bancada, já
nem diria de Oposição, porque sei que há Deputados da base do Governo
que não podem e não devem, em sã consciência, votar contra o ensino
universitário e o desenvolvimento econômico.

Gostaria de refletir até sobre o orçamento. Quando o Governador veta um
projeto como esse, será que não sabe que está previsto investimento para o
hospital universitário de Montes Claros; que ele presta serviço para a
população e de boa qualidade? Será que ele sabe que ao vetar a ampliação
das obras que abrigarão o laboratório da Faculdade de Agronomia de
Janaúba, que o Governo implantou, os alunos não terão seu curso
reconhecido e não serão diplomados se não houver o término dessa
construção?

Fico feliz de ver a juventude se posicionando, vindo aqui, principalmente
estando presente hoje, representantes de Diamantina. Estão presentes
também os alunos da UNIMONTES nesta Casa hoje. Quando vocês
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discutem a gratuidade do ensino, estão discutindo não só a formação de
vocês, enquanto cidadãos, mas também o custo-benefício para a sociedade.

Será que o povo de Minas Gerais não vai querer médicos, professores e
sociólogos formados? Não estamos falando de uma pessoa, mas no retorno
que sua qualificação pode significar para o Estado.

Esquecem-se de que o trabalho de extensão das universidades leva ao
campo saúde, consciência, cidadania e fomento à produção e à geração de
emprego.

Que pudéssemos, Deputado Sebastião Costa, deixar para a reunião da
tarde o avanço desta discussão, para podermos esmiuçar o que o relator,
Deputado Gil Pereira, que é de Montes Claros e que tem e deve ter
compromisso com a (JNIMONTES, quis dizer com os números que citou:
LXXII, LXXI, LXIX, XXIII. Está sendo contra ou a favor de quê? Os números
passam, e não temos noção do que querem dizer. E preciso esclarecer tudo
isso. O relator está sendo contra ou a favor da melhoria do campus de
Diamantina, de Janaúba, ou de tantas outras cidades que a UEMG abraça?

Não estou penalizando o Deputado Gil Pereira, mas um relatório que vem
sustentado em discussão com o Governo. Respeito o colega, como base de
apoio ao Governo Itamar Franco, mas é preciso lembrar que apoiar não é ser
subserviente, tampouco acatar um texto já posto.

Agradeço o aparte que me foi concedido e estarei com V. Exa. na parte da
tarde, para mostrarmos à sociedade mineira, conceitualmente, o que as
universidades representam: não apenas a formação dos jovens, mas avanço
nas áreas de pesquisa, saúde, agricultura e do fomento ao emprego e à
geração de renda em Minas Gerais. Que vejamos tudo de forma mais clara,
de forma que os 77 Deputados possam votar com consciência e liberdade-

0 Deputado Sebastião Costa - Agradeço à Deputada Elbe Brandão pela
intervenção. Tem razão quando diz que a pesquisa e a extensão são
assuntos a serem tratados de forma conceitual e entendidos não como ação
de Governo, mas como ação de Estado.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Ouvi atentamente o
pronunciamento de V. Exa. e o aparte da Deputada Elbe Brandão, que vem
bravamente lutando em prol do desenvolvimento da sua região, o Norte de
Minas.

Ao ver estampada a faixa na galeria com os dizeres "O Vale do
Jequitinhonha cansou de ser curral eleitoral", registro o quanto lamentável é
presenciar, nesta Casa, um verdadeiro curral eleitoral diante de um veto do
Governador do Estado.

A matéria que estamos discutindo é da maior importância. Conhecemos o
valor da Emenda n° 49, do Deputado Paulo Piau, que destina à universidade
2% do orçamento, chegando à casa dos R$150.000.000,00, para que fosse



rsl

589
viabilizada a universidade que é cria desta Casa O Piauí, por exemplo,
tem RS400.000.000,00 no orçamento para sua universidade estadual. A
importância fala acima dos interesses de todos. Peço a V. Exa. que faça uma
reflexão profunda.

Regimentalmente, V. Exa. tem, no período da tarde, os 38min 46s que o
painel acusa para usá-los quando o Plenário tiver quórum suficiente para
discutirmos de maneira mais ampla essa grave questão das universidades
estaduais.

Jovens estudantes, tenham a certeza de que, desde o primeiro momento, o
PFL esteve interessado na questão da UEMG. A Emenda n° 49 foi iniciativa
de todos nós desta Casa.

Quando o Deputado Alencar da Silveira Júnior aqui vem e usa de suas
prerrogativas, dizendo que alguns Deputados estão mamando nas tetas do
Governo, lamentamos essa terminologia, que não cabe numa discussão tão
profunda como a questão educacional. Pais nenhum se desenvolve se não
for por uma questão cultural. Obrigado.

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço o Deputado Rémolo Aloise, que,
desde o inicio, abordou muito bem a posição do PFL com relação a essa
questão- Durante a discussão dessa matéria na Casa, a maioria dos
Deputados do PFL esteve presente aos debates, consciente de que é preciso
fortalecer a educação. A formação das pessoas é uma questão muito mais
relevante e deve ser vista não como uma questão de Governo, mas como
uma questão de Estado. É uma necessidade, não apenas uma vontade do
govemante.

Sr. Presidente, como a maioria dos parlamentares desta Casa,
necessitamos de oportunidade para prosseguir a discussão. Estaremos aqui
à tarde, à noite ou em qualquer horário designado pela Presidência para
prosseguir na defesa intransigente dessas questões de interesse social.
Nossa visão é que só se modifica o futuro preparando-se o presente.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Costa - Verificando a inSistência de quórum para

prosseguir nossos trabalhos, solicito o encerramento da reunião, para que
possamos utilizar o tempo que temos na parte da tarde e continuar o debate
sobre esse importante tema. Fico muito contente com a expressiva
participação do PFL durante os debates na reunião desta manhã, com a
presença de V. Exa., dos Deputados Eduardo Hermeto, Rêmolo Aloise,
Alberto Bejani, Sebastião Navarro Vieira e Paulo Piau, que não está em
Plenário porque encontra-se na Comissão de Educação, presidindo uma
audiência pública.

Encerramento
0 Sr. Presidente (Deputado Bilac Pinto) - A Presidência verifica, de plano, a
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inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e 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
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2001

ATA

ATA DA 242a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 151512001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Ivo José, Carlos Pimenta e Dalmo

Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura -? Parte: ? Fase (Expediente): Atas

- Correspondência: Ofícios - 21 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1534 a 1.537/2001 - Projeto de Resolução
n° 1,53812001 - Requerimentos n°s 2.211 a 2.22612001 - Requerimento da
Comissão de Política Agropecuária e dos Deputados José Milton e Alvaro
Antõnio e outros - Proposições Não Recebidas: Projeto de lei da Deputada
Maria José Haueisen e requerimento do Deputado João Batista de Oliveira -
Comunicações: Comunicações da CPI do Fundo SOMMA e dos Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Maria Olivia e Marcelo Gonçalves - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, João Paulo, Luiz
Tadeu Leite e Edson Rezende - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura
de inscrições - Comunicação da Presidência - Decisão da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados José Milton e Alvaro Antônio e outros; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimento n° 1.815/2000; questão de ordem; leitura do
requerimento; votação do Substitutivo n° 1; aprovação; verificação de
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; questão
de ordem; chamada para recomposição de quórum: inexistência de número
regimental para votação - Requerimento do Deputado Márcio Cunha;
deferimento; discurso do Deputado Márcio Cunha - Requerimento da
Deputada Elaine Matozinhos; deferimento; discurso da Deputada Elaine
Matozinhos - Requerimento do Deputado João Pinto Ribeiro; deferimento;
discurso do Deputado João Pinto Ribeiro - Requerimento do Deputado
Alberto Bejani; deferimento; discurso do Deputado Paulo Piau - 2 a Fase:
Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Torres - Wanderley Avila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrõsio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - 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
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Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqúinio - Irani
Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen
- Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado 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 0-Secretário, para proceder à leitura
das atas das três reuniões anteriores.

i a Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 20- Secretário, procede à leitura das atas

das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Ambrósio Pinto, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Marcus Vinícius Pratini de Moraes, Ministro da Agricultura,

agradecendo o envio de cópia do Requerimento n° 1.91112001, do Deputado
Paulo Piau.

Do Sr. Antonio do Valle, Deputado Federal, encaminhando cópias dos
ofícios enviados aos Ministros da Fazenda, da Agricultura e do
Abastecimento nos quais informa o conteúdo do Requerimento n°
1.88112001, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Eliseu Resende, Deputado Federal, agradecendo voto de
congratulações pelo recebimento do título de Engenheiro do Ano, consignado
nos anais desta Casa por solicitação do Deputado Doutor Viana feita no
Requerimento n° 1.83912000.

Do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira. Procurador-Geral de Justiça do
Estado, agradecendo voto de congratulações consignado nos anais desta
Casa por solicitação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva feita no Requerimento
n°2.040/2001.

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado (2),
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encaminhando o relatório de atividades dessa Corte referente ao primeiro
trimestre de 2001 e comunicando a impossibilidade de comparecer a reunião
no Plenarinho IV. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Cel. PM Paulo Duarte Pereira, Presidente do Tribunal de Justiça Militar
do Estado, agradecendo convite para participar do debate do Projeto de Lei
n° 1.43912001. (- A Comissão de Justiça.)

Do Sr. Francisco José de Oliveira, Secretário de Indústria e Comércio,
indicando o Sr. Marcus de Lamounier Bicalho como representante dessa
Pasta na reunião da Comissão do Trabalho, em 151512001. (- À Comissão do
Trabalho.)

Do Sr. Murilio de Avaliar Hingel, Secretário da Educação, em atenção ao
Requerimento n° 1.98912001, do Deputado Arlen Santiago, informando que
as contratações realizadas pelos órgãos estaduais devem obedecer à Lei no
8.666, de 1993.

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública, em
atenção ao Requerimento n° 1.97312001, do Deputado Geraldo Rezende,
esclarecendo que, de acordo com a Lei n° 13.720, é vedado a essa Pasta
construir estabelecimento prisional.

Do Sr. Nilton Gomes Oliveira, Secretário da Saúde do Espírito Santo, em
atenção ao Oficio n° 22712001/DLE, encaminhando cópia de documentos que
constam na programação fornecida pelo Ministério da Saúde para o Estado
em 1999 e 2000, bem como formulários de entrega de medicamentos. (- À
CRI da Saúde.)

Da Sra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da Justiça (2),
informando, em atenção ao Requerimento n° 1.99912001, do Deputado
Durval Ângelo, que, segundo a coordenadora do PROVITA-MG, o caso em
questão já está em processo de triagem junto á Comissão Técnica do
Programa, que mantém contatos permanentes com o Promotor do caso, e,
em atenção ao Requerimento n° 2.04612001, da Comissão de Direitos
Humanos, que a Casa de Detenção António Outra Ladeira é administrada
pela Secretaria da Segurança Pública, sendo o assunto, portanto, pertinente
a ela.

Do Sr. Frederico. Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
informando que, após análise técnica do assunto tratado no Projeto de Lei n°
1.32112000, a matéria foi encaminhada à Secretária da Casa Civil, conforme
o disposto no Decreto n° 40.348, de 1999. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.32112000.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, em atenção ao
Requerimento n° 2.02712001, do Deputado Arlen Santiago, informando que o
assunto tratado nesse requerimento foi encaminhado à Secretaria de
Administração, para exame.
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Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde, em atenção

ao Requerimento n° 1.94012001, do Deputado Aden Santiago, fazendo
considerações sobre o sistema de saúde nos pequenos municípios.

Da Sra. Vera Lúcia Gomes, Secretária da Saúde do Município de
Guarulbos, SP, informando, em atenção ao Oficio n° 41112001/DLE, que a
Prefeitura de Guarulhos não faz distribuição do medicamento Didanosina, (-
À CPI da Saúde.)

Do Sr. Raimundo Dantas dos Santos, Chefe do Gabinete do Ministro dos
Transportes, em atenção ao Requerimento n° 1.82412001, do Deputado João
Batista de Oliveira, informando que o DNER executou uma operação
emergencial de tapa-buracos na BR-135, no trecho trevo de Curvelo-Montes
Claros, em parceria com o DER-MG.

Do Sr. Ademir Lucas, Prefeito Municipal de Contagem, solicitando à Casa
informação de existência de lei estadual que aprova a modificação dos limites
das cidades de Contagem e Ribeirão das Neves.

Do Sr. Sebastião Pimenta, Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros, agradecendo convite para participar de reunião realizada nesta Casa.

Do Sr. Crispim Elias Campos Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Ipatinga, encaminhando a relação dos Vereadores a essa Câmara que
comporão a Assembléia Metropolitana do Vale do Aço.

Dos Srs. Antônio César Siqueira e Juscelino Batista Borges, Prefeitos
Municipais de Divisa Nova e Claraval, respectivamente; dos Srs. Carlos
Roberto Bastos, Sílvio Antônio Cintra e João Batista Silva, Presidentes das
Câmaras Municipais de Divisa Nova, Claraval e Alfenas, respectivamente, e
dos demais Vereadores a essas Câmaras, manifestando apoio ao Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Sérgio Ferrara, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
enviando, em atenção a requerimento do Deputado Miguel Martini,
encaminhado por meio do Ofício n o 70812001/DLE, cópia de ata de reunião
da Comissão de Administração Pública dessa Casa.

Do Sr. José Nogueira Costa, Presidente da Câmara Municipal de
Montalvânia, solicitando informações sobre a tramitação do Projeto de
Resolução n° 754199, que aprova acordo entre os Municípios de Montalvânia
e Juvenilia para modificação de limites territoriais. (- Anexe-se ao Projeto de
Resolução n° 754199.)

Dos Srs. Djalma da C. F. Coelho, Presidente da Câmara Municipal de
Diamantina, Márcio da Silveira, Presidente da Câmara Municipal de São
Sebastião do Paraíso, Wanderson Paiva Rocha, Presidente do Diretório
Acadêmico Prof. Aluísio Pimenta da Faculdade de Educação da UEMG,
Nelson de Andrade Horta, Secretário do Rotary Divinópolis Leste, José Alves
Capanema Júnior, Adalto Leite Nunes e outros,. Katia Resende, Antônio
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Celso de Matos Filho, Emerson Moreira de Andrade, estudantes, e da
Câmara Municipal de Oliveira, solicitando a rejeição do veto a dispositivos da
Proposição de Lei n° 14.696. (- Anexem-se ao Veto à Proposição de Lei n°
14.696.)

Dos Srs. Elmar Humberto Goulart, Presidente da Câmara Municipal de
Uberaba; Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro e outros, da Associação dos
Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais; Sandra M. Silvestrini
de Souza, Presidente do SERJUSMIG (2); Marcelo Leonardo, Presidente da
OAB-MG; Luís Antônio Lira Pontes, Presidente da OAB-MG-133 Subseção;
Denise Martins Pinheiro e Altamiro Araújo Carvalho Neto, Delegados do
SERJUSMIG em Curvelo e Unai, respectivamente; de serventuários da
justiça lotados nas Comarcas de Ouro Branco, Itumirim e Mutum,
respectivamente, solicitando o empenho dos Deputados na derrubada do
veto à Proposição de Lei Complementar n° 66. (- Anexe-se ao Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar n° 66.)

Do Sr. Ronaldo Perim, Presidente da COHAB-MG, em atenção ao
Requerimento n° 2.09312001, do Deputado Geraldo Rezende, prestando
informações referentes à Lei Federal n° 10.150.

Do Sr. Jarbas Medeiros, Presidente da Fundação João Pinheiro,
agradecendo a participação do funcionário desta Casa Luiz Femandes de
Assis no "workshop" Educação Patrimonial, organizado por essa Fundação-

Do Sr. Edimar Antônio Godinho Pimenta, Diretor-Geral da CODEVALE,
encaminhando à Casa sugestão de projeto de lei que cria o Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.42212001.)

Do Sr. Flávio de Lemos Carsalade, Presidente do IEPHA-MG, solicitando a
indicação dos representantes desta Casa no Conselho Curador do referido
Instituto.

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG, em
atenção ao Requerimento n° 1.68912000, da Comissão de Fiscalização
Financeira, encaminhando cópia de contratos e quadro contendo informações
sobre o andamento das obras no Município de Caratinga financiadas com
recursos do Fundo SOMMA.

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
Econômica Federal (2), dando ciência da liberação de recursos financeiros
destinados à COPASA-MG e ao Estado de Minas Gerais. (- Distribuídos à
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Roberto Meira de Almeida Barreto, Superintendente Estadual do
Banco do Brasil, em atenção ao Oficio n° 730120011DLE, informando o não-
comparecimento à audiência pública em 91512001, convocada para discutir o
Convênio n° 63198, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado e o Banco
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do Brasil, e ressaltando que esse convênio se encontra "sub judice", razão
pela qual, salvo melhor juízo, é inócua qualquer discussão a seu respeito, em
outro foro. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Élcio S. Monteze, Chefe do 60 Distrito Rodoviário Federal do
DNER (2), informando, em atenção aos Ofícios n os 644 e 64712001/DLE, que
a solicitação foi encaminhada à Diretoria de Concessões e Operações
Rodoviárias do DNER, à qual devem ser solicitadas quaisquer outras
informações sobre o assunto. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Marcelo de Araújo Rodrigues, Diretor dos Correios em Minas Gerais,
em atenção ao Requerimento n° 59199, do Deputado Carlos Pimenta,
informando a agência dos Correios de Engenheiro Navarro não foi desativada
pela ECT.

Da Sra. Maria do Rosário Caiafa Farias, Ouvidora da Policia, em atenção
ao Requerimento n° 2.05512001, informando que o órgão já instalou
monitoramento da denúncia apresentada, com encaminhamento da
documentação à Corregedoria da Policia Civil, para providências, e, em
atenção ao Oficio n° 73412001/DLE, indicando representante do órgão para
comparecer a reunião conjunta das Comissões de Justiça, Administração
Pública e Direitos Humanos.

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral
de Justiça, em atenção ao Oficio n° 15812001/DLE, encaminhando cópia do
Oficio enviado ao órgão pela Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos,
respondendo as indagações da CPI da Saúde no que diz respeito ao
Ministério Público. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Tarcísio José Martins Costa, Juiz de Direito da Vara da Infância e da
Juventude, em atenção ao Requerimento n° 1.97812001, da Comissão de
Direitos Humanos, que encaminhou pedido da Sra. Lucicélia Ribeiro de
Souza, informando que esta deve procurar a Defensoria Pública do Estado.

Do Sr. Péricles Viana de Oliveira, Chefe de Gabinete do Presidente da
Assembléia Legislativa da Paraíba, agradecendo o envio do relatório de
atividades desta Assembléia relativo ao período de 1999 a 2001.

Do Sr. Márcio Heli de Andrade, Corregedor-Geral do Ministério Público do
Estado, comunicando a apreciação e o arquivamento do Requerimento n°
2.04712001, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marcelo Resende de Souza, Superintendente Geral Fundiário da
Secretaria do Planejamento, encaminhando relação dos processos de
legitimação de terras devolutas a serem legalizados pela Superintendência. (-
À Comissão de Política Agropecuária.)

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silvera, Coordenadora-Geral de Convénios
da Fundação Nacional de Saúde, encaminhando cópias de documentos
referentes ao Convênio n° 2.30512000. (- A Comissão de Fiscalização
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Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100,
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Karam, Superintendente de Organização Penitenciária (2),
informando, em atenção ao Requerimento n° 2.05312001, da Comissão de
Direitos Humanos, que o preso Fabiano Ferreira Dias não pode ser
transferido agora e, em atenção ao Requerimento n° 2.05412001, da mesma
Comissão, que ainda não recebeu documentação referente ao preso Aderci
das Dores de Jesus.

Do Sr. Eugênio Cota Guimarães, Superintendente Substituto da
Superintendência Regional da Receita Federal da 6 a RF, em atenção ao
Ofício n° 47712001/DLE, informando que a Secretaria da Receita Federal está
impedida de atender a pedido de informações protegidas por sigilo fiscal feito
por CPIs estaduais, por falta de previsão legal. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. José Giovani de Carvalho Andrade, Chefe da Seção de Fiscalização
do Trabalho da DRT-MG, em atenção ao Requerimento n° 2.10012001, da
Comissão do Trabalho, informando que os dados contidos no referido
requerimento são insuficientes para a localização do assunto no sistema da
DRT-MG.

Do Sr. Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças
Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, solicitando à Casa a rejeição
do veto à Proposição de Lei Complementar n° 64. (- Anexe-se à Proposição
de Lei Complementar n°64.)

Do Sr. Paulo Antônio da Silva, Presidente do SINTIBUR (2), confirmando
presença em audiência pública da Comissão do Trabalho e solicitando apoio
a 873 ex-trabalhadores da empresa União Industrial de Borracha S.A., os
quais estão tentando receber seus direitos trabalhistas. (- Distribuídos à
Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Cássio Parin Pinto, Presidente do Sindicato Rural de Delfinópolis,
manifestando apoio ao IMA. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Adeinilson Pereira de Souza, Coordenador-Geral do Sind-UTE,
agradecendo convite para participar de reunião da Comissão de Direitos
Humanos. (-À Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Ana Maria da Maila Machado Diniz, Coordenadora do Centro de
Memória da Justiça do Trabalho, encaminhando cartazes referentes ao
lançamento do Projeto Leis e Letras. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Hugo W. Braga, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da
Fazenda, acusando o recebimento do Oficio n° 462120011DLE, por meio do
qual foi encaminhado requerimento da Comissão de Política Agropecuária.

Das Sras. Olivia de Fátima Braga Meio e Maria Amélia da Silva, Titular e
Adjunta da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher,
respectivamente, agradecendo voto de congratulações consignado nos anais
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da Casa a pedido da Deputada Elaine Matozinhos.

Da Sra. Maria Rosa Lima de Sousa Aguiar e outros, servidores da área da
educação, sugerindo modificações a serem feitas no Projeto de Lei n°
1.37212001. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.37212001.)

Do Sr. Warmillon Fonseca Braga, Presidente da Associação dos Municípios
do Médio São Francisco, agradecendo a colaboração de equipe desta Casa
na realização do Seminário Administração Pública Competente no Município
de Pirapora.

Do Sr. José Arnaldo Cardoso Penna, Presidente da Associação dos
Suinocultores do Estado de Minas Gerais, manifestando sua posição
favorável a reivindicações dos funcionários do IMA. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. Renato Barras, Diretor da Coordenação Sindical e Coordenador da
Frente contra a Destruição dos Serviços Públicos de Minas Gerais,
solicitando à Casa apoio, junto ao Governador do Estado, à não-efetivação
da demissão da servidora em função pública Maria Satumina P. da Silva. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Da Associação Vida Esperança, solicitando à Casa que apóie o Projeto de
Lei n° 694199. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 694199.)

Do Sr. Rinaldo Campos Soares, Diretor-Presidente da Usiminas, em
atenção a requerimento da Comissão de Transporte, encaminhando relação
com informações sobre as transportadoras credenciadas a realizar a
transporte de bobinas de aço da Usiminas e sobre a origem e o destino das
cargas.

Do Sr. José Luiz Gattás Aalak, Diretor de Clientes Consumidores da
Telemar, em atenção a requerimento do Deputado Djalma Diniz, informando
que consta na programação dessa empresa a instalação de novos terminais
telefônicos convencionais e públicos no Município de Águas Vermelhas.

Do Sr. Cássio José de Paula. Diretor da Biblioteca da PUC-MG,
agradecendo à Casa o envio de obra para compor o acervo dessa biblioteca.

Do Sr. Ivan Ribeiro de Oliveira, Diretor Superintendente da Telemar, em
atenção a requerimento da Comissão de Administração Pública, informando
sobre o plano de expansão dessa empresa em Minas Gerais.

Do Sr. Miguel Angelo T. Teixeira, Diretor Executivo da Lumen, enviando o
relatório anual referente ao Plano Estadual de Qualificação Profissional de
Minas Gerais. (- À Comissão do Trabalho.)

Da . Sra. Rita Valente, Chefe do Gabinete da Presidência do Banco do
Nordeste, em atenção ao Requerimento n° 1.87912001 da Comissão de
Política Agropecuária, informando que esse Banco esta à disposição para
atender às necessidades do Município de Almenara e da região do vale do
Jequitinhonha, independentemente de instalação de agência bancária.
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Do Sr. Guilherme Zambarda Leonardi, solicitando à Casa a investigação

de denúncia de violência policial contra participantes de comemoração do Dia
do Trabalho. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. João Batista Almeida Queiroz, apresentando dúvidas a respeito do
teor da Lei Complementar n° 59. (- Anexe-se ao veto à Proposição de Lei
Complementar n° 66.)

Do Sr. Hélio Coelho do Nascimento, solicitando o apoio da Casa a abaixo-
assinado dirigido ao Governador do Estado, cuja cópia envia anexo. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Maria do Socorro Dias, solicitando auditoria no Projeto SOMMA na
cidade de São Gotardo. (- A CPI do Fundo SOMMA.)

? Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - 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° 1.53412001

Dispõe sobre o acesso às informações relativas às receitas do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado assegurará amplo acesso às informações relativas aos

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF.

§ 1 1 - O acesso às informações relativas às receitas do FUNDEF se fará
mediante a divulgação de:

- recursos creditados pela União e utilizados na forma da Lei Federal n°
9.424, de 24 de dezembro de 1996;

II - transferências efetuadas pelo Estado em favor dos municípios;
III - recursos próprios do Estado destinados ao FUNDEF;
IV - resultados das aplicações financeiras relativas aos recursos do

FUNDEF;
V - despesas efetuadas com recursos do FUNDEF.
Art. 21 - A divulgação a que se refere o "caput" terá por base os registros

contábeis dos repasses do FLJNDEF e comporá um quadro demonstrativo
mensal, em que constarão, de forma discriminada, as seguintes informações:

- a data e o valor do crédito;
II - a data e o valor da retenção;
III - o montante utilizado conforme os objetivos do Fundo;
IV - a data e o valor das transferências aos municípios;
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V - o resultado mensal das aplicações financeiras;
VI - os totais mensais e os totais acumulados do exercício.
Art. 30- A divulgação do quadro demonstrativo da movimentação de

recursos do FUNDEF será feita da seguinte forma:
- publicação no diário oficial dos Poderes do Estado, até o décimo dia útil

do mês subseqüente;
II - afixação, em lugar visível, na sede de cada uma das superintendências

regionais e em cada unidade de ensino da rede pública;
III - disponibilização na Internet
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2001.
Agostinho Silveira
Justificação: O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - foi instituído pela
União com o objetivo de assegurar a universalização do atendimento do
ensino fundamental e a remuneração condigna do magistério. De natureza
meramente contábil, o FUNDEF é composto por 15% da parcela do ICMS, da
parcela do IPI e dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios. Neste período de crise, em que faltam
recursos ao Estado para cumprir suas obrigações, os recursos do FUNDEF,
se repassados regularmente pelo Governo Federal e bem administrados pelo
Estado, poderão atuar complementarmente na solução de um problema que
já se tornou crônico: a remuneração do pessoal do magistério. Assim, a
publicação da gestão dos recursos do FUNDEF é primordial para a
credibilidade de qualquer governo que se pretenda transparente, sobretudo
quando o diploma de criação do Fundo impõe um conjunto de condições que,
evidentemente, implicam em despesa. Esta deve estar claramente exposta,
de modo a assegurar o conhecimento pleno de todos aqueles que se
interessam pela matéria.

Por esses motivos, contamos com os nobres pares para a aprovação desta
matéria.

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

PROJETO DE LEI N°1.535/2001
Declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários de Combate ao

Câncer de Uberaba - AVCCU -, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Voluntários

de Combate ao Câncer de Uberaba - AVCCU -, com sede no Município de
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Uberaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2001.
Anderson Adauto
Justificação: A citada Associação tem ações voltadas para a assistência

médica, o amparo moral e a proteção às pessoas portadoras de câncer.
Entre seus principais objetivos, está a captação de recursos técnicos e
humanos para os núcleos de apoio à oncologia e suas diversas
especialidades.

Além do mais, vale dizer que a entidade preenche os requisitas legais para
ser declarada de utilidade pública, título que se lhe pretende conceder por
meio desta proposição, em reconhecimento aos bons serviços prestados à
comunidade.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres colegas
ao projeto ora submetido ao exame desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso, 1,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.53612001
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo - ASVP -, com

sede no Município de Carbonita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo -

ASVP -, com sede no Município de Carbonita.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2001.
Ermano Batista
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo é uma entidade assistencial sem

fins lucrativos que presta apoio a idosos carentes, oferecendo-lhes moradia,
alimentação, vestuário, assistência médica e lazer. Nasceu do espírito
caridoso de visionários sensibilizados com a situação vivida pelos idosos da
comunidade, que, como em grande parte de nossos municípios, não podem
contar com o apoio de familiares e acabam se vendo sós no fim da
existência.

O Asilo, pelo trabalho desenvolvido há meia década, tem histórias
concretas para relatar, além do respeito e do reconhecimento da população
local.

Por ter a associação grande conceito na comunidade em que opera e por
cumprir as exigências da Lei n° 12.972, de 27/7198, submeto a presente
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proposição à apreciação dos nobres pares desta Casa e espero sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.53712001
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Otávio Kelly, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Otávio Kelly,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2001.
Márcio Cunha
- 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 RESOLUÇAO N° 1.53812001
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição

do Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV,

da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas
nos termos do anexo desta resolução, observada a enumeração dos
respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2001.
Comissão de Política Agropecuária

ANEXO
Superintendência-Geral Fundiária do ITER

Relação dos Processos Encaminhados à ALEMG
* - O quadro referente ao Anexo foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 17.05.2001.
Total de processos encaminhados: 23 Área total em hectares dos

processos encaminhados: 3.857,6436
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

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

REQUERIMENTOS
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N°2.211/2001, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Grupo de
Teatro de São Gonçalo do Bação, do Município de Itabirito. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.21212001, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas a que se conceda ao Sr. Djalma Bastos
Morais o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais, em reconhecimento
pelos relevantes serviços prestados ao Estado. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

N° 2.21312001, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado ao
Presidente do COPAM pedido de informação sobre o licenciamento
ambiental e o relatório de impacto ambiental da unidade da empresa
Monsanto em funcionamento no Município de Uberlândia.

N° 2.21412001, do Deputado Márcio Cunha, solicitando sejam
encaminhados ao Comandante-Geral da PMMG e aos Secretários da
Segurança Pública e da Justiça pedidos de informação sobre as medidas de
segurança que serão adotadas no Estado em decorrência do racionamento
de energia elétrica. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.21512001, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Presidente da CEMIG com vistas a análise e
adoção de políticas de estímulo à implantação de usinas PCI-ls, em parceria
com o empresariado. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

N° 2.21612001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado aos Deputados Federais e Senadores cópia de documento
assinado pelo Presidente da Associação dos Trabalhadores Aposentados do
Estado de Minas Gerais em que se posiciona contra a política de redução
dos proventos dos aposentados praticada pelo Governo Federal. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 2.21712001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações à Câmara Municipal,
ao Poder Judiciário e ao Ministério Público de Itabira pela instauração da CPI
que apurou torturas ocorridas na CVRD e pela condenação dessa
Companhia em primeira instância.

N° 2.21812001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas à
transferência da Delegacia de Furtos e Roubos das dependências do
Sindicato Rural para outro imóvel.

N° 2.21912001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas à apuração
de denúncias contra policiais da delegacia de Alfenas.

N° 2.22012001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
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formulado apelo aos Promotores de Justiça da Comarca de Manhuaçu
com vistas a que envie cópias dos inquéritos a respeito de agressões
cometidas contra presos da cadeia pública da cidade. (- À Mesa da
Assembléia.)

N° 2.22112001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de repúdio pelo não-
comparecimento do Coronel Sebastião Paulino Neto, Comandante do 180
Batalhão da PMMG em Contagem, a audiência pública dessa Comissão.

N° 2.22212001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante do 180 Batalhão da PMMG em Contagem
com vistas a que sejam dadas explicações sobre denúncia de violência
policial contra professores municipais em 81512001. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.22312001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Instituto Mineiro de Agropecuária com vistas a que se
proceda à análise técnica dos medicamentos constantes em lista anexa ao
requerimento.

N° 2.22412001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a que se agilize a
implementação do PROALMINAS.

N° 2.22512001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que sejam
tomadas providências para se verificar o descumprimento do Estatuto da
Criança e do Adolescente no Município de Tumiritinga.

N° 2.22612001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo à Juíza de Direito da Comarca de Conselheiro Pena com
vistas a que reveja sua decisão relativa ao prazo solicitado pela
Superintendência Regional do INCRA em Minas Gerais para que as famílias
de trabalhadores rurais assentadas às margens da Ferrovia Vitória-Minas
permaneçam no terreno.

Da Comissão de Política Agropecuária, solicitando sejam realizados, pela
Assessoria da Casa, estudos sobre o processo de desapropriação de terras
na Fazenda Águas da Prata, localizada no Município de Tumiritinga. (- A
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados José
Milton e Álvaro Antônio e outros.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do

Regimento Interno, as seguinte proposições:
PROJETO DE LEI

Altera a Lei n° 12.729, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a
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legislação tributária do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 11 de Lei n° 12.729, de 30 de dezembro de 1997, passa a

vigorar acrescido dos seguintes § 1° e 20:
"Art. 11 - Fica concedida isenção do ICMS em operação interna realizada

com energia elétrica destinada ao consumo residencial de até 9OkWh
(noventa quilowatts-horas) por mês.

§ 10 - A isenção de que trata este artigo será aplicada ao excedente de
arrecadação decorrente do aumento autorizado, a partir de 8 de maio de
2001, para a classe de consumo entre 9lkWb (noventa e um quilowatts-
horas) e 1 8OkW/h (cento e oitenta quilowatts-horas).

§ 2 0 - O ICMS, de que trata a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
não incidirá sobre eventual sobretarifa ou congênere criada em face de
racionamento de energia elétrica que vier a ser instituído.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2001.
Maria José Haueisen
Justificação: O aumento concedido pela ANEEL, da ordem de 15,94%, com

vigência a partir de 81512001, representa um pesado ónus para os
consumidores de energia elétrica, principalmente para aqueles de baixa
renda. Tais consumidores foram vitimas de duas reclassificações tarifárias,
que ensejaram aumentas de 35% a 2.150% em suas contas de luz, fora os
aumentos anuais autorizados pela mesma ANEEL. Em muitos casos, o
reajuste total, de 1994 até hoje, soma 847%.

Portanto, consideramos justo que, sobre o valor decorrente da aplicação
dos novos índices de reajuste, que terão vigência a partir da presente data,
não haja incidência do ICMS, medida que traria alívio para os consumidores
da referida faixa.

Nossa proposta não resulta em redução da receita estadual, por isso não
ofende nenhum dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na hipótese do § 1°, o Estado deixará de arrecadar apenas o ICMS
decorrente do aumento da receita, continuando a recolher o tributo, na
alíquota de 30%, para aquela faixa de consumidores.

Quanto ao § 2 0, o que se pretende evitar é que o cidadão seja duplamente
penalizado, caso o Governo Federal decida, de alguma forma, implantar
penalidades para aqueles consumidores que não reduzirem seu consumo de
energia.

Muito embora o Governo tenha anunciado que não pretende mais adotara
sistema de multas, há possibilidade de essa medida voltar a ser cogitada,
motivo pelo qual mantivemos nossa proposta de garantir em lei a isenção do
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ICMS sobre multas que venham a ser impostas.

Portanto, à luz dos argumentos acima relacionados, esperamos contar com
o apoio dos nobres Deputados ao projeto que ora apresentamos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Luiz
Menezes.

Requerimento
Do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando se consigne nos anais da

Casa voto de congratulações com a Associação Mineira de Criadores de
Zebu pela realização da 58 a Exposição Agropecuária Industrial de Curvelo. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor
Viana.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da CPI do Fundo

Somma e dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Maria Olivia e Marcelo
Gonçalves.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada Maria Olivia, senhoras e senhores presentes nas galerias, amigos
e amigas trabalhadores desta Casa, representantes da imprensa; quero
iniciar as minhas considerações fazendo um apelo, mais do que um apelo,
uma veemente solicitação ao Governador do Estado: Governador Itamar
Franco, deve se lembrar de que, quando assumi a Secretaria da Saúde, num
determinado momento, nós nos reunimos no Palácio da Liberdade e falamos
sobre proposta de emenda à Constituição que tratava de um mínimo de
recursos para a saúde. Determinou a mim que tomasse as providências
necessárias para colocar o Estado em primeiro lugar na luta de conquista
dessa emenda constitucional. Foi em função desse encontro que saiu
manchete no 'Estado de Minas". Quero chamar a atenção de V. Exa., com
toda a fraternidade, mas com toda a franqueza: não imaginava que, depois
que a Constituição brasileira fosse acrescentada da Emenda n° 29, que
estabelece o mínimo para a saúde, o "Estado de Minas" viesse estampar, no
ano seguinte, manchete dizendo que o Governo não cumpre com a
determinação constitucional.

Sabe, como todos sabemos, que Minas Gerais constitui um dos mais
vexaminosos resultados de pesquisas na área de desnutrição e mortalidade
infantil. A situação da saúde no Estado precisa de profundas modificações e
de mais recursos. Sem eles, não conseguiremos fazer as transformações
necessárias, desejadas e exigidas pelo povo.

V. Exa., como Governador, antes de esperar os resultados dos seus
Secretários, deve determinar que, em Minas Gerais, a Constituição brasileira
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seja cumprida em favor dos mais necessitados, em favor da saúde. É uma
vergonha para nós, todos os mineiros, estar diante dessa manchete:
Governo desvia dinheiro da saúde". Diria que o Governo não aplica os

recursos constitucionalmente determinados na saúde.
Sr. Governador, há gente morrendo, desnutrida, e há crianças morrendo

antes da hora. Estão faltando leitos e uma intensa atuação na saúde do
ponto de vista da aplicação de recursos e de planejamento do Estado. Quero
que essas palavras não tenham intermediação para que possam chegar aos
seus ouvidos. Com o maior respeito que tenho por V. Exa., não posso estar
aqui apenas criticando. Estou aqui para solicitar, exigir, convocar o seu amor
á Pátria e a Minas Gerais a fim de que cumpra a Constituição do Estado, a
Constituição brasileira.

Quero, também, me dirigir aos companheiros e companheiras da
Assembléia Legislativa para dizer que não é só isto. Lamentavelmente - e por
isso mesmo -, estamos fazendo análises e estudos mais aprofundados a fim
de acompanhar, de perto, "pari passu" , Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a
execução orçamentária do Estado. Tenho ouvido V. Exa. defendendo
bravamente o Governo de Minas - e por muitas razões -; compreendo,
entendo e até aplaudo a sua determinação em defendê-lo.

Mas estou diante de alguns dados que queria apresentar, sabendo da sua
amizade e proximidade com o Governo Itamar Franco com o fim de chamar a
atenção desse Governo, para que esteja bem informado ou nos informe de
maneira mais adequada, porque, até hoje, não consegui informação diferente
desta. Não estou aqui como dono da verdade, mas estou com dados muitos
preocupantes, Deputado Amilcar Martins, que mostram que o Governo de
Minas não cumpre a Constituição Federal em relação à saúde. Não se trata,
apenas, de questão do Governo Itamar Franco, mas também dos governos
anteriores, dos Srs. Hélio Garcia e Eduardo Azeredo. Não se justifica isto:
porque os outros não cumpriram.

Não estou aqui para defender ou justificar. Estou, apenas, querendo
mostrar que lamentavelmente Minas está ficando para trás, porque não
cumpre determinação estabelecida por esta Casa na constituinte - a
destinação dos recursos para a ciência e tecnologia, sucessiva e
sistematicamente. O paradoxo é que o Governador Itamar Franco decretou o
ano 2000 como o da ciência e da tecnologia.

Vamos analisar a aplicação dos recursos em ciência e tecnologia. Não está
cumprindo. Não chega à metade do que manda a Constituição do Estado.
Como fica isto? Vai continuar assim? Vai continuar o discurso passando,
anoitecendo e escurecendo as práticas? Não é possível. Isso não é
concebível.

Vou dar um dado mais importante ainda e estarrecedor para nós,
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Deputados. Quando vamos às bases, o que nos pedem os Vereadores,
Prefeitos e a população em geral? Perguntem isso a qualquer Deputado, á
Deputada Elaine, ao Deputado João Paulo, ao Deputado Marco Régis. 'O
que você trouxe para o nosso município?", como se a nossa função fosse
levar alguma coisa para lá. Quero dizer, Deputados e Deputadas, que
podemos levar muito mais, não somente para as bases, como também para
todos os 853 municípios deste Estado, se exigirmos deste Governo que
cumpra as leis e as Constituições do Estado e do Pais. Basta isso. Talvez
seja isso que precise ser realizado aqui.

Fiz uma análise - ainda não tive uma resposta diferente - dos repasses
constitucionais para os municípios da receita corrente do Estado. E o que
descobrimos? Que o Estado não está repassando o que deveria ser um
repasse imediato. Não precisaria o Deputado Dalmo Ribeiro pedir ao
Governador, pela amizade que têm, para levar alguma coisa para Ouro Fino.
Basta exigirmos que o Governo determine para Ouro Fino, Uberaba, Montes
Claros, Juiz de Fora, para qualquer cidade deste Estado, que cumpra a
Constituição e as leis, passando para os municípios o que elas determinam.

O repasse está sendo reduzido. Não foi equivalente á determinação
constitucional e legal das receitas correntes de 1999, não foi de 2000 e está
sendo pior agora, em 2001. Isso não pode acontecer. Estou dizendo e quero
repetir. Posso até estar errado nos meus cálculos. Se estou errado, é por um
defeito deste Estado, que não nos informa adequadamente o que está
fazendo com os recursos públicos. Sempre batalhei - esta Casa precisa dar
um salto de qualidade para batalhar também - para que os recursos
arrecadados no Estado sejam do nosso conhecimento, para sabermos como
são aplicados. O cálculo que fizemos, se tivesse cumprido a Constituição e
as leis, no ano passado, é que o Governo teria de repassar para os
municípios mais R$85.000.000,00. Para este ano, a sonegação em relação
aos municípios está próxima de R$100.000.000,00. Pode? Eu penso que
não.

Estou trazendo essas questões porque penso que todos devemos estudá-
las, entendê-las e compreendê-las. Vou passar, na quinta-feira, para a
imprensa, para que possamos acompanhar de perto o que significa o
Governo de Minas Gerais, a fim de que assuma, definitivamente, a sua
função constitucional, o seu dever constitucional, a fim de minorar o
sofrimento, atender às necessidades do povo de Minas e respeitar o que
determinam a Constituição e as leis.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Obrigado, Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Quero cumprimentar V. Exa. pelo seu pronunciamento, pela
gravidade e importância das denúncias que V. Exa., nesta tarde, traz ao povo
de Minas Gerais. Essas denúncias, sabemos, são verdadeiras. Tem sido o
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nosso esforço, ao longo desses anos, denunciar ao povo de Minas Gerais
o que vem acontecendo no âmbito do Poder Executivo em nosso Estado.
Quero dizer a V. Exa. que é rigorosamente verdadeiro tudo isso que está
denunciando.

Infelizmente, o Governador Itamar Franco não descurnpre apenas a
Constituição, o que é umcrime grave, porque é crime de responsabilidade,
que poderia ou poderá até gerar um processo de « impeachmenr do
Governador. Ele não cumpre obrigação menores e mais simples, a mais
básica de todas, que é estar presente em Minas, assumindo, efetivamente, a
sua condição de Governador do Estado.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Governador Itamar Franco não está
determinando a seus auxiliares que façam isso ou aquilo, por uma razão
muito simples: ele não tem estado em Minas. Ele ignora, desconhece e
despreza as questões maiores do povo de Minas Gerais, porque está
cuidando apenas de sua campanha á Presidência da República. Nos últimos
dias, denunciou-se que, no último trimestre, o Governador Itamar Franco
gastou R$3.500.000,00 em propaganda pessoal, como candidato. Por isso,
não está cumprindo as suas obrigações mínimas com o Estado e
desrespeitando o povo.

Quando vivemos a ameaça da febre amarela em Minas Gerais, o
Governador não estava presente, sendo preciso que o Ministro José Serra
viesse a Divinópolis para tomar as providências, a fim de que se iniciasse
efetivamente o processo de vacinação. Ontem, ele estava de fuxico no Rio de
Janeiro, articulando sua candidatura, e, hoje, já não sei onde está. Tive a
informação de que, nos últimos 30 dias, ele fez 13 viagens para fora do
Estado.

Assim, cumprimento V. Exa. e coloco-me a seu lado na tarefa de fiscalizar
o Executivo e de exigir que o Governador tenha decência e juízo, para que
possa começar a cumprir efetivamente suas obrigações constituicionais.
Muito obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Muito obrigado, Deputado Amilcar
Martins. É importante que saibamos que nenhuma propaganda prevalecerá
sobre a realidade administrativa do Estado. Se o Governador não assumir,
definitivamente, a condição de coordenador do Executivo, aplicando
adequadamente os recursos públicos e fazendo valer os princípios que
sustentam sua resistência contra o projeto neoliberal e que combatem a
corrupção, através de uma administração transparente, clara e voltada para
os interesses sociais, essa propaganda será enganosa. E o povo estará
percebendo tudo isso.

Para concluir, trago mais um dado para discutirmos posteriormente: o
PASEP é recurso do trabalhador, que a ele deve se destinar,
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proporcionando-lhe formação e qualificação. Pois bem, o Governo do
Estado, nessa mesma linha de não repassar os recursos aos municípios e de
não atender aos interesses da saúde, está retendo o dinheiro do PASEP em
benefício próprio. A Secretaria da Fazenda está recolhendo recursos, de
acordo com a Lei n° 13.220, os quais deveriam destinar-se à qualificação
profissional e à geração de emprego e renda, e desviando-os para outras
despesas. Isso não pode acontecer, pois a obrigação do Governo é cumprir a
orientação constitucional, promovendo as boas práticas da administração
pública.

Portanto quero registrar minha indignação e preocupação com relação à
falta de compromisso do Estado para com as questões sociais mais
relevantes e agudas. Espero que as informações trazidas possam mobilizar
todos os setores governamentais no sentido de retomar um caminho de
respeito à Constituição e à legislação do Estado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Paulo.
• Deputado João Paulo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, visitantes que ocupam as galerias, profissionais da imprensa,
telespectadores da TV Assembléia, volto à tribuna na tarde de hoje, para
debater e refletir a respeito de uma matéria que, cada vez mais, tem ganhado
maior importância frente à sociedade brasileira: o Código e as multas de
trânsito.

No mês de fevereiro, estive nesta tribuna com a mesma inspiração de
promover um debate a respeito desse tema, que tem adquirido dimensão
maior a cada dia.

Temos percebido que a indústria de multas tem funcionado a pleno vapor.
Antes mesmo de o Código de Trânsito entrar em vigor, já denunciava essas
indústrias que seriam constituídas pelo Brasil afora. Cada município constitui
a sua fiscalização própria com o propósito de arrecadar mais e mais
recursos. A arrecadação de multas tem sido muito superior ao valor do IPVA.
Os Prefeitos e os Governadores de muitos Estados estão se aproveitando
desse Código de Trânsito e do pleno funcionamento da indústria de multas
para fazer caixa e aplicar esses recursos por meio do caixa único. Esses
municípios deveriam estar sendo aplicados na melhoria da sinalização e da
fiscalização e em campanhas educativas. Mão tenho visto publicidade e
nenhuma campanha educativa que não seja aquela desenvolvida pelo
Governo Federal que, aliás, foi muito bem feita. Mas o Governo Federal não
é o único ente público a arrecadar recursos originários da aplicação de
multas de trânsito, já que essa competência é compartilhada com os Estados
da Federação e com os municípios, que passaram a ter esse direito a partir
da aprovação desse Código, que já completou 3 anos de vigência. Não
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temos dúvidas de que esse Código veio para espoliar, achacar e sacrificar
o cidadão brasileiro, drenando recursos dos motoristas e proprietários de
automóveis, para resolver as pendências e os saldos vermelhos dos caixas
de muitos entes públicos do Brasil, para não dizer de todos. Veio com o
pretexto de diminuir os acidentes de trânsito e as mortes nas estradas.
Faremos um questionamento com relação a esse assunto também. Nesta
manhã, estivemos reunidos, no Colégio de Lideres, com o Presidente desta
Casa, Deputado Antônio Júlio. Foi proposto aquele requerimento efetivado no
mês de fevereiro deste ano, da instalação de uma CPI. Por proposta do
Presidente, o requerimento de instalação de CPI foi convertido em solicitação
de instalação de uma Comissão Especial, que, certamente, atuará em sua
plenitude e dará resposta à população mineira, que tem buscado uma
solução, em função dos desmandos que se instalou nessa área. Não
sabemos como estão sendo empregados os recursos arrecadados com a
aplicação dessas multas.

Estou com o Código de Trânsito em mãos. Dispõe, de maneira inequívoca,
em seu art. 256: "A autoridade de trânsito, na esfera das competências
estabelecidas neste Código e dentro da sua circunscrição, deverá aplicar ás
infrações nele previstas as seguintes penalidades. 1 - Advertência por
escrito". Essa é a primeira penalidade que deveria estar sendo aplicada, em
vez da multa automática. Percebo que o Código tem de ser observado por
nós, da iniciativa privada, mas os entes públicos não o estão observando
como deveriam.

O Deputado João Pinto Ribeiro (em aparte) - Cumprimento o nobre
Deputado João Paulo por seu trabalho sério e lúcido, pelo exame profundo
que faz sobre assuntos de interesse da população. Observamos os abusos
praticados em Minas Gerais, seja nas áreas urbanas, seja nas estradas
mineiras, inclusive com aparelhos escondidos atrás de árvores, não na
tentativa de multar, mas na de arrecadar, à força, dinheiro da população
mineira. Esse Código, ao ser elaborado, tinha a finalidade de reduzir as
mortes nas estradas e ruas. É certo que alguma finalidade tenha sido
alcançada, mas já estão abusando das normas, existentes no Código, para
arrancar dinheiro da população. Todos temos que nos unir para encontrar
soluções, solicitando ao Congresso Nacional que proceda a alterações no
Código, a fim de inibir a ação dos que dele querem se utilizar para tirar
dinheiro da população mineira e brasileira. Parabéns a V. Exa. pelas sábias
colocações.

O Deputado João Paulo - Obrigado, Deputado João Pinto Ribeiro, pelo
aparte, que, seguramente, valoriza meu trabalho. V. Exa. aborda com muita
propriedade a questão do elemento surpresa de que o Estado tem se valido
para arrancar dinheiro do cidadão. Essa surpresa é rebatida pela própria
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Resolução n° 79 do CONTRAN, que diz que, no lugar onde estiver
instalado o radar, tem que haver sinalização prévia a cada 300m. A resolução
do CONTRAN integra as normas a serem observadas não só pelo cidadão,
mas, principalmente, pelos entes públicos.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o, Deputado João
Paulo, pelo tema que apresenta, não só pelo interesse que desperta em toda
a população, mas pela oportunidade com que aborda a questão do CTB e o
roubo à bolsa do povo que estamos presenciando. Precisamos moralizar
isso. Temos, nesta Casa, por meio de trabalho realizado por comissão
especial, elementos mais do que suficientes para se instalar uma CPI, a fim
de que fique provado o que vem sendo feito contra o motorista e a população
mineira. Estão roubando dentro da cidade - através dos pardais instalados,
de radares fixos mal aferidos - e nas estradas. E necessário que se acabe
com o roubo e com a corrupção porque, não raras vezes, quando o motorista
é multado, oferecendo uma propina, tem sua multa cancelada. São milhões e
milhões de reais roubados da população, principalmente dos mais carentes,
que fazem de seu carro um instrumento de trabalho, e não de lazer. Esta
Casa tem o dever e a obrigação de levar adiante a Comissão Especial criada
por iniciativa do Deputado Alberto Bejani e outros, inclusive V. Exa., para que
fique patente o desrespeito ao motorista de Minas Gerais. Parabéns por seu
pronunciamento.

O Deputado João Paulo* - Obrigado, nobre Deputado Carlos Pimenta. O
aparte de V. Exa. também me estimula e valoriza meu trabalho. Quando
tomamos posse, passei a fazer o enfrentamento dos problemas relativos a
esse código da maneira que vinha fazendo anteriormente, na condição de
Vereador. Autoridades do trânsito vieram aqui, à TV Assembléia, e, de dedo
em riste, acusaram-me de estar fazendo a defesa do infrator, como se ele
não pudesse ter defesa, e de estar trabalhando contra a sociedade. Estava
fazendo a defesa do cidadão escorchado, espoliado.

Tinha um projeto meu, que está tramitando até hoje, e seguramente será
aprovado, quando vieram aqui me acusar de estar defendendo o infrator.
Hoje, a realidade é outra. Onde estão essas autoridades que me acusaram?
Não estão mais nos postos de comando desses órgãos, e o povo continua
sendo achacado.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Agradeço. Quero dar uma noticia
em primeira mão. Recebi um oficio que vem cair justamente no que V. Exa
está falando. "Oficio n° 265101. Sr. Deputado, gostaria de parabenizá-lo pela
preocupação que V. Exa. vem demonstrando com a questão dos radares,
principalmente por defender a necessidade de continuarmos coibindo o
excesso de velocidade nas estradas, mas sem usar critérios puramente
arrecadatórios com radares escondidos e a participação dos fornecedores da
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tecnologia com um percentual da multa.

Esclareço que, em Belo Horizonte, jamais aceitamos essa participação nas
multas e priorizamos as implantações de radares nas vias com travessia de
pedestre.

Aproveito para informar que ninguém tem conseguido 'pegar' a BHTRANS,
conforme declarações de V. Exa., porque tudo que fazemos é totalmente
dentro da estrita legalidade, seguindo todas as leis existentes.

No caso da contratação dos radares sem licitação, é uma questão
provisória". O próprio Diretor-Presidente da BHTRANS, Dr. Ricardo
Mendanha Ladeira, assina, dizendo que não tem licitação. O senhor fere, Dr.
Ricardo, as Constituições Federal, Estadual, a Lei Orgânica e a Lei n° 8.666,
em seu art. 23.

Gostaria de informar ao Or. Ricardo Mendanha que será o primeiro a ser
convocado a prestar esclarecimentos na CPI das Multas e do IPEM e que o
senhor, com certeza, terá os sigilos bancário, fiscal e telefônico quebrados.
Muito obrigado.

O Deputado João Paulo* - Nobre Deputado Alberto Bejani, V. Exa. tem
desenvolvido um trabalho brilhante nessa área, foi recebido pelo Vice-
Presidente da República, levou a ele as preocupações de Minas Gerais, que
são muito grandes.

Aqui está o requerimento da CPI que fizemos no mês de fevereiro deste
ano. Informo a V. Exa. e aos demais pares que, na reunião do Colégio de
Líderes havida hoje de manhã, o Presidente desta Casa entendeu propor
que, ao invés de se constituir a CPI, já de plano, deveríamos intensificar
ainda mais os trabalhos nas vias de uma comissão especial que será
novamente constituída para alcançarmos os demais desdobramentos da
aplicação do Código de Trânsito em Minas. Certamente essas irregularidades
irão aflorar, e daremos uma resposta â sociedade, mostrando que esta Casa
está preocupada e em sintonia com as aspirações do povo, mostrando-se
solidária. E nunca foi diferente com as mazelas do Poder Executivo na
aplicação desse Código de Trânsito. Essa questão tem de ser revertida. A
população não pode continuar submetida aos desmandos de quem acha que
deve aplicar penalidade a torto e a direito, deixando de observar o Código de
Trânsito e todas as demais normas relativas a ele.

Está proposta e será constituída comissão especial. Até pediria a V. Exa.
que dela fizesse parte porque, certamente, terá muitos elementos a trazer
para contribuir com esse trabalho que será encerrado com chave de ouro.

Mais uma vez, estaremos mostrando solidariedade e resposta á população
mineira, que - repito - não pode continuar subjugada aos desvarios e
desmandos das autoridades que se assentaram no comando dessa atividade
de multar e arrecadar.
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O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Falou-se que a CPI que está

sendo montada por nós não foi acatada e que seria constituída uma
comissão especial. Gostaria que o nobre Deputado que assume a
Presidência neste momento me desse, pelo menos, 30 segundos para dizer
que isso é uma vergonha. Será que não temos provas suficientes para
montar-se uma CPI, com todo esse desmando do DNER, com essa atitude
incorreta da BHTRANS? O povo está sendo multado a torto e a direito por
radares escondidos no meio do mato. Isso é uma vergonha. Será que já
existem também Deputados desta Casa participando desse esquema dos
radares escondidos? Não admito isso.

O Deputado João Paulo* - Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
• Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores que nos acompanham pela TV Assembléia, minhas
senhoras, meus senhores, esta Casa implantou uma experiência vitoriosa: a
TV Assembléia.

A TV Assembléia já é considerada uma das poucas no Brasil que tem uma
programação de altíssimo bom gosto, informando com seriedade as
atividades desta Casa. Por isso, inclusive, está servindo de exemplo para
outras Assembléias no Brasil, que também estão com a intenção de
implantar, em seus Estados, a sua tevê.

Uma idéia vitoriosa como essa nos sugere acrescentar ao seu bom
funcionamento a instalação de uma rádio educativa. O custo operacional de
uma emissora de rádio da Assembléia seria o mínimo, uma vez que a
programaçáo.da própria tevê poderia ser retransmitida, inclusive ao vivo, e
completaria o espectro de comunicações desta Casa. Sabemos que muitas e
muitas pessoas não podem acompanhar a programação, os debates, as
reuniões desta Casa, por meio da televisão, como, por exemplo, os
motoristas, os taxistas, os porteiros e toda uma população que ainda não tem
tevê em casa. Então, esses, por meio do rádio, poderiam acompanhar o que
está se passando, sendo isso, sem dúvida alguma, Sr. Presidente, um
grande beneficio, uma grande contribuição para o aperfeiçoamento da
democracia do nosso Estado.

Em vista desses argumentos, Sr. Presidente, estou apresentando um
requerimento à Mesa desta Casa solicitando providências para a instalação
da Rádio Assembléia Tenho certeza de que até mesmo o Ministério das
Comunicações, que tem à frente um mineiro, o Ministro Pimenta da Veiga,
poderia viabilizá-la, porque traria um grande beneficio à nossa comunidade a
implantação dessa Rádio Assembléia.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, já se disse, muitas vezes, que o Brasil é
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um país abençoado; já se cantaram loas enaltecendo o País, que não tem
tufão, não tem terromoto, não tem maremoto, não tem vulcão. A seca existe,
mas convivemos com ela. Portanto, é um país que não tem grandes
problemas naturais. O frio não é tão intenso, e, do mesmo modo, o calor não
é tão insuportável. Enfim, já se falou muito sobre essa terra abençoada, que
tem todas as condições para ser um grande país.

Apesar de ter tudo isso de bom, tem Fernando Henrique Cardoso, para
contrabalançar. Tudo o que de bom temos da natureza começa a nos causar
problemas quando um Governo neoliberal, do PSDB e de outros partidos da
mesma laia, acaba por provocar, por pura irresponsabilidade, o chamado
racionamento de energia.

E o que nos espanta, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que o próprio
Fernando Henrique Cardoso, com a maior cara-de-pau que nunca se
imaginou tivesse um Presidente, na hora que vem o problema, em primeiro
lugar, diz que a culpa é dos governos anteriores, chegando a culpar o
Govemador Itamar Franco, que ficou apenas dois anos e meio à frente da
Presidência da República. Ele, FHC, que está há seis anos e meio, não se
sente responsável pela falta de energia que o Pais sofrerá nos próximos dias.
E, numa outra forma de cara-de-pau explícita, ainda ontem declara
candidamente que foi tomado de surpresa pelo racionamento. Pode um
Presidente da República, que tem agências de inteligência para apurar
quaisquer fatos, que é bem informado sobre quaisquer episódios, dizer que
não estava sabendo, que foi pego de surpresa? Agora, o Brasil está pagando
e vai pagar caro a imprevidência.

Lembro-me muito daquela história que nos contavam, quando crianças, da
formiga e da cigarra. A cigarra cantava, cantava, voava, voava, mas não
cuidou de fazer sua casa na época da seca. Depois, na época da chuva,
lamentava-se por não tê-la construído. A formiguinha, caladinha, cuidou de
fazer a sua para que, na época da chuva, pudesse abrigar-se. Pois bem;
Fernando Henrique Cardoso, para o povo brasileiro, é essa cigarra, que voa,
voa, viaja, viaja, conversa, conversa, ri e sorri, mas diz que foi pego de
surpresa ante esse grave problema que temos à vista em nosso país, o
chamado racionamento de energia.

Nesse ponto é que se deve fazer uma comparação com o Governador do
nosso Estado. Talvez, num rasgo de inteligência, estando apenas há dois
anos no comando do Governo de Minas, foi previdente, cauteloso, soube
prever o que haveria de acontecer. Enquanto o Governo Federal não está
construindo nenhuma hidrelétrica, o Governo de Minas está construindo cinco
ou seis por meio da CEMIG. Minas Gerais, que já é chamada caixa d'água do
Brasil, será, muito em breve, considerada, tida e havida como a fonte da
energia do Brasil, através das hidrelétricas que estão sendo construídas pela
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coragem e pelo sentimento de previsão do Governador Itamar Franco.
Essa comparação é muito clara. O Governo Federal, de forma irresponsável,
não deu resposta à sociedade quando devia dar, não construiu hidrelétricas
quando devia construir; ao contrário, está querendo privatizar Furnas, neste
momento em que a energia elétrica passará a ser artigo de primeira
necessidade. Querem privatizar Furnas.

E o pior, Deputados, é que o dinheiro da privatização do Governo Federal -
ao que parece, arrecadaram bilhões e bilhões de dólares - não serviu para
ser utilizado dentro do nosso pais para gerar energia elétrica, emprego,
melhores condições de saúde, de educação. Todo o dinheiro da privatização
foi enviado para pagar os juros da dívida externa. Isso é uma falta de
patriotismo. Isso é que faz o Brasil chegar aonde está chegando. Nos
próximos dias, teremos um inédito racionamento de energia. Os cidadãos
que não têm culpa vão ter que conviver com os apagões, com os problemas
decorrentes da falta de energia elétrica.

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Nobre Deputado Luiz Tadeu Leite,
curiosamente, gostaria de voltar a esta tribuna, amanhã ou depois, para dizer
exatamente o que V. Exa. vem dizendo esta tarde. Não poderia deixar de
fazer um aparte de convergência com tudo que fala V. Exa. Não tenho dito
mais que o Governõ Federal é neoliberal. A caracterização mais precisa que
encontrei para definir o modelo por ele empregado é o modelo neocolonial.

Se antes éramos colônia de Portugal, hoje o somos do FMI, de forma ainda
mais dramática, porque esse Fundo suga mais recursos do Brasil que
Portugal, naquela época. Achamos que temos Governo próprio, achamos que
elegemos o nosso Presidente da República, mas ele não trabalha para nós.
Conforme V. Exa. disse, ontem, por meio dos veículos de comunicação, ele
disse que foi tomado de surpresa, o que me deixou com medo e revoltado O
fato de o Presidente da República desconhecer, desde a sua posse, que o
volume de água dos rios e lagos está mais baixo devido à escassez das
chuvas é muito perigoso. Além disso, durante a entrevista, gaguejou e falou
mal o português, sua característica marcante. Sabe falar muito bem o
francês. Não sei falar o francês, mas percebo que ele fala muito essa língua.
Também sabe falar bem o inglês. Durante sua conversa com o Presidente
dos Estados Unidos, que, por ser texano, fala um inglês muito enrolado, saiu-
se muito bem, como pude perceber pela CNN. Fala bem o espanhol, mas fala
mal o português. Ontem, veio gaguejar mais uma vez, Deputado Luiz Tadeu
Leite. Como não tem muita identificação conosco, fala mal a nossa língua. A
sua identificação é com o exterior, porque morou fora do nosso Pais.
Exatamente por isso, percebo que não trabalha para nós. Foi o responsável
pela duplicação da nossa dívida externa. É o emissário do FMI no Brasil.

Deputado Luiz Tadeu Leite, V. Exa. está de parabéns por essa abordagem.
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Receba o meu apoio, a minha solidariedade e o meu apreço. Manifesto
também a minha tristeza diante desse quadro dantesco, que irá piorar muito,
com pessoas presas em elevadores, com o aumento da criminalidade, com
panes nos hospitais, nas empresas de informática e de telefonia.
Experimentaremos uma situação nunca vista neste Brasil. Parabéns, mais
uma vez, Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço ao Deputado João Paulo.
Concluindo esse assunto, lembro que, felizmente, Minas está dando o
exemplo, construindo hidrelétricas, obras que muitas vezes não são
divulgadas, não têm grande apelo popular, mas serão mais que necessárias,
serão vitais para o desenvolvimento do Pais.

Todos conhecem a minha ligação umbilical com a querida cidade de
Montes Claros, onde fui Prefeito por duas vezes e Deputado majoritário nas
últimas eleições. A minha grande preocupação diz respeito à falta de
segurança nessa cidade. A outrora tranqüila Montes Claros, de um povo
confiante, infelizmente, nos últimos anos, tem sido vítima de ações de
vândalos, de criminosos, o que tem colocado em grande inquietude sua
população. Aproveito esta oportunidade para fazer um apelo ao Comandante-
Geral da Polícia Militar para que intervenha em Montes Claros, por meio de
uma presença maior dessa gloriosa Polícia, a fim de que a população dos
bairros e da zona rural fique mais tranqüila, segura e livre desse grande
tormento que toma conta dos lares.

Durante o meu segundo mandato como Prefeito, foram doados dez
veículos e cinco motos para a Policia Militar, para serem usados
exclusivamente no policiamento dos bairros e da zona rural. Como, de lá para
cá, esses veículos foram estragados, hoje a polícia não tem meios de fazer o
policiamento necessário. Além disso, não existe um Prefeito que faça doação
de veículos, a fim de garantir a qualidade da segurança para os lares montes-
clarenses. A saída, então, é apelar ao Comandante-Geral da Policia Militar,
para que amplie os padrões de policiamento em Montes Claros, garantindo a
paz e o sossego da nossa comunidade.

O Deputado João Pinto Ribeiro (em aparte) - Nobre Deputado Luiz Tadeu
Leite, quero cumprimentá-lo pela maneira eficiente com que trata o assunto
da energia elétrica, o apagão. Quero aliar-me a V. Exa. quando se refere à
falta de cuidado das nossas autoridades com os bens naturais que temos.
Somos um dos países que mais têm produtos, tanto minerais quanto
vegetais, em grande escala. Temos água suficiente para gerar energia, mas,
por falta de eficiência por parte do Governo, passamos a ter problema de
energia. Parabéns a V. Exa. por abordar tão bem esse assunto que interessa
a toda a população do nosso Estado e do nosso País.

0 Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço ao nobre Deputado João Pinto
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Ribeiro a sua participação neste nosso debate.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, concluindo, queria trazer a esta Casa a
convenção do PMDB, que acontecerá no próximo domingo. Infelizmente, não
temos tempo suficiente para aprofundar esse assunto, mas gostaríamos de
dizer da nossa grande expectativa. Ao que parece, caminharemos para um
embate de forças que reúne dois grupos valorosos do nosso partido. Mas
quero destacar que isso mostra e prova a importância do PMDB na política
mineira e brasileira. Todos os segmentos da sociedade, na área política,
estão mobilizados para essa convenção. Infelizmente, sabemos que,
caminhando para o debate e para o embate do próximo domingo, há um
grande risco de uma desunião e - quem sabe? - de perda de uma parte do
partido. Conclamamos os homens públicos do PMDB para que tenham
capacidade de se assentarem a uma mesa e decidirem os destinos do
partido com seriedade, pensando grande, pensando, principalmente, no
futuro de Minas Gerais. Muito obrigado.	 -

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, a Comissão de Direitos

Humanos esteve, hoje, na Divisão de Tóxicos. Queria relatar a indignação
que tomou conta de todos nós, membros da Comissão, e do Conselho da
Comunidade, diante da realidade em que vivem não somente os presos, mas
também os servidores, os policiais, os escrivães e todos que trabalham
naquela instituição. Ê inadmissível que, numa cela de 4m2 estejam,
amontoados, 15 detentos. E inadmissível também, Sr. Presidente, que uma
cela dessas não tenha banheiro e que os detentos tenham que urinar numa
garrafa de plástico e evacuar nas suas marmitas, após fazer uso delas. Mais
à frente, existe um espaço de aproximadamente 40m 2, onde estão colocadas
sete celas. Nessas celas estão cerca de 35 a 40 presos. Os presos têm que
fazer três turnos para dormir, amontoados, desgraçados, desesperançados e
desesperados, já que 70% estão condenados e deveriam estar na
penitenciária, mas estão lá, com doenças respiratórias, com doença de pele,
com ferimentos, e não há sequer um médico para fazer atendimento.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, por um período de um ano e meio a dois
anos, essas pessoas estão amontoadas nesses cubículos sem iluminação,
completamente insalubres. Pasmem, o local onde tomavam sol agora está
sendo ocupado por outros detentos, porque lá já não cabe mais gente. Há
mais ou menos 20 detentos na área de tomar sol. Sr. Presidente, isso
significa que os detentos da Divisão de Tóxicos não estão tomando sol
sequer uma vez por semana. Pasmem, mais uma vez, Sr. Presidente, Srs.
Deputados e telespectadores, 40 presos, no momento da visita, como entra
para cada um desses detentos uma ou duas visitas nessa cela. Na verdade,
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os parentes ficam perfilados, um com o outro, juntamente com os presos,
para poderem conversar com eles.

Olhamos e nos desesperamos ainda mais quando vemos que se trata de
jovens de 18, 19,20 e 21 anos de idade. Qual a esperança dessa juventude?
A sociedade precisa saber que ali não se recupera ninguém e que esse
pessoal será devolvido à própria sociedade pior do que como chegou. Os
detentos estão nesse ambiente que é a escola do crime. Encontramos lá um
detento com prisão semi-aberta que não havia ainda resolvido o seu
problema. Mas de 70% desse pessoal já poderia estar nas penitenciárias.

Trata-se de um barril de pólvora que vai explodir a qualquer momento.
Quem vai ser pego primeiro nessa explosão? Serão os policiais que lá se
encontram. Depois, a sociedade que mora ali perto. E depois, todos nós.

Por isso, Sr. Presidente, a Comissão de Direitos Humanos não pode deixar
passar ao léu essa situação que é dramática. Esse modelo está falido. É
necessário que o Governo do Estado tome uma atitude. A mesma situação
ocorre na Delegacia de Furtos e Roubos, onde estivemos outro dia. Assim
também é em outros albergues do Estado. A situação é grave. 1-lá que se
adotar um plano de emergência no Estado. Porque não dá para esperar
mais.

Sr. Presidente, nós, da Comissão de Direitos Humanos, estamos pedindo a
interdição sanitária e judicial da Divisão de Tóxicos. O Ministério Público tem
que tomar uma atitude e também a Superintendência de Fiscalização
Sanitária. É uma vergonha para Minas e para o País ver essa situação. É
remontar aos tempos da Idade Média e aos calabouços.

É impossível entrar na Divisão de Tóxicos e não sair indignado. É tratar os
seres humanos pior do que porcos. Não podemos admitir isso.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Edson Rezende,
gostaria de parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. Fui autor de
requerimento na Comissão de Direitos Humanos para que fizéssemos essa
visita. Tivemos oportunidade de estar lá, juntamente com V. Exa. e a
Deputada EIbe Brandão.

Fico muito feliz, porque, pela primeira vez, a Comissão de Direitos
Humanos visita a Divisão de Tóxicos e Entorpecentes para ouvir os policiais.
Tivemos oportunidade de ver policiais que trabalham lá sendo contagiados
com doenças, com depressão, com diversos tipos de problemas. E V. Exa.
pode avaliar isso melhor do que eu, porque, além de parlamentar, é médico e
sabe o que significa aquilo para um servidor. Na qualidade de Deputado,
pode contar com o nosso apoio. Precisamos de ação imediata.

O Ministério Público Estadual da Vara de Execuções Criminais tem de se
posicionar neste momento. V. Exa., na condição de Presidente da Comissão
de Direitos Humanos, precisa fazer representação ao Ministério Público,
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solicitando, imediatamente, a interdição das celas da Divisão de Tóxicos e
Entorpecentes, porque não podemos permitir que cerca de 90% dos 259
presos que já estão condenados e deveriam estar na penitenciária estadual
fiquem lá. Não podemos permitir que um preso viva com 30cm 2 ou 40cm2,
que policiais tomem conta de presos, o que não é sua função. V. Exa.
colocou muito bem que tomar conta daqueles presos é tomar conta de um
barril de pólvora. Além do mais, temos a população ali correndo o risco de
rebelião, fato que pode ser inevitável e vir a ocorrer a qualquer momento.

Então, enquanto Deputados, estamos solidários com V. Exa., na condição
de Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, para que o
Ministério Público tome providência enérgica ou que o Governador determine
a transferência desses presos para penitenciária estadual. Obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)* - Nobre Deputado Edson
Rezende, nosso companheiro de bancada e amigo, quero, num primeiro
momento, dizer da nossa satisfação em estar vendo a Comissão de Direitos
Humanos hoje indo a Divisão de Crimes contra o Patrimônio, à Delegacia de
Furtos e Roubos, à Divisão de Tóxicos e Entorpecentes, a esses locais que a
Polícia Civil administra, e vendo a situação de penúria dos presos e dos
policiais.

V. Exa. chegou, mas saiu indignado. Imagine V. Exa. qual é a situação
emocional daqueles servidores policiais que estão ali exercendo função que
sequer é deles: o preso não é deles, é da justiça.

Quero dizer mais, Deputado Edson Rezende. A briga não é mais por turnos
para dormir. Hoje, a luta desses infelizes que estão dentro da Divisão de
Crimes contra o Patrimônio, na Furtos e na Divisão de Tóxicos e
Entorpecentes é por oxigênio. É lamentável que continuemos a ver este
Governo não dar a atenção necessária e não fazer cumprir a lei, tirando essa
cruz de chumbo dos ombros da Secretaria da Segurança Pública, porque,
hoje, há mais de 12 mil presos conosco.

Queria dizer a V. Exa. e a esta Casa também que, pessoalmente, estive
com o nosso Secretário da Segurança Pública, meu amigo, dinâmico e
corajoso Márcio Barroso Domingues. Pedi a ele que encontrasse uma forma
de suspender o convênio entre a Polícia Civil e o Ministério da Justiça, para
que a nossa Divisão de Tóxicos não fizesse mais os flagrantes de tóxicos.
Isso é competência da Polícia Federal. Mas o Secretário, homem altamente
comprometido com a causa da segurança pública, e não poderia ser
diferente, entende que ainda não é o momento. Como Delegada-Geral de
Policia, se estivesse na direção da Secretaria da Segurança Pública, tomaria
essa decisão, corno bem disse V. Exa., emergencial. Não há mais como
suportar essa situação.

Que o Governo de Minas e a Secretaria da Justiça tenham consciência
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disso, para que possamos, de uma forma ou de outra, desenvolver ações,
porque, na realidade, o que vemos são discursos, discursos e discursos. É
preciso até dizer que, nisso, a nossa Casa tem cumprido o seu papel. Ações
de Governo, para tirar essa cruz dos ombros da Secretaria da Segurança
Pública, temos visto muito poucas ou nenhuma. Obrigada.

O Deputado Edson Rezende* - Muito obrigado. Na verdade, o que se
aponta é o resultado de uma crônica anunciada. Vim até aqui para fazer outro
discurso sobre a incompleta abolição da escravatura e a questão do negro e
seus aspectos, mas, devido a esse fato recente, preferi dar ênfase a essa
questão prisional, em que também está colocada a questão dos negros,
parcela desprivilegida da população que sofre com um modelo económico de
"apartheid", que a coloca à margem da cidadania.

Comemorando o dia 13 de maio, data oficial da abolição da escravatura no
Brasil, a Comissão de Direitos Humanos, a partir de um requerimento de
minha autoria, estará realizando, no dia 23 de maio, uma audiência pública
sobre o papel do Estado na promoção da igualdade racial, para que
possamos discutir e conhecer as políticas do Governo em relação aos
negros, parcela importante da sociedade, e também as experiências da
Prefeitura de Belo Horizonte, que iniciou um processo fundamental na
promoção do desenvolvimento e da inclusão desse segmento que tanto
contribuiu para a formação da nossa nacionalidade, cultura, riqueza e tudo
que temos de belo na música, nas artes e na dança, mas que tem sido
esquecida nos momentos de decidir a constituição de nossa comunidade.

Portanto, convidamos todos os Deputados, telespectadores e os presentes
a estarem, no dia 23 de maio, às 9h30min, na Comissão de Direitos
Humanos, a fim de discutir o tema "Os negros na formação de nossa
sociedade e na construção de nosso povo, riquezas e cultura". Muito
obrigado.

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

Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à ? Parte da reunião, com a ? Fase
da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e

aprovados, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n°s 2.217 a 2.219 e 2.22112001, da Comissão de Direitos
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Humanos, e 2.223 a 2.22612001, da Comissão de Política Agropecuária.
(Publique-se, para os fins do art. 104 do Regimento Interno.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.40512001, do Deputado Gil
Pereira, ao Projeto de Lei n°1067/2000, da Deputada Maria Tereza Lara, por
guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 15 de maio de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, no exercício da Presidência.

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

apresentada nesta reunião pela CPI do Fundo SOMMA - informando a
conclusão de seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o
seguinte relatório final.

•	RELATÓRIO FINAL DA CPI DO FUNDO SOMMA
Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1 0 , do Regimento Interno

Sumário
1 - Introdução
2 - Objetivo, criação e constituição da Comissão
2.1 - Objetivo
2.2 - Antecedentes
2.3 - Constituição da CPI
2.4 - Prazo de funcionamento
3 - Caracterização do Programa SOMMA
4 - Desenvolvimento dos trabalhos
4.1 - Reuniões
4.2 - Visitas realizadas
5- Conclusões
6 - Recomendações
Anexos

- Resumo de depoimentos
II - Considerações relativas à análise da execução dos contratos
III - Fotografias das obras
Anexo 1 - Resumo dos depoimentos
Anexo II - Considerações relativas à análise da execução dos contratos

- Alpinópolis
II - Bocaiúva
III - Caeté
IV - Frutal
V - Ipatinga
VI - Itajubã
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VII - Pará de Minas
VIII - Patrocínio
IX - São Sebastião do Paraíso
X - Unaí
1 - Introdução
Concebido com a intenção de dar ao Estado um instrumento ágil e eficaz

de apoio aos municípios mineiros para o cumprimento das novas atribuições
a eles consignadas pela Constituição Federal de 1988, o Programa SOMMA -
Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios -
firmou-se, ao longo dos seus sete anos de existência, como uma das
principais políticas públicas estaduais.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, no exercício de seu papel
constitucional de fiscalização das ações de governo, encetou esforços para
dar transparência à execução do Programa SOMMA, com a instituição de
uma Comissão Especial encarregada de desenvolver estudos e avaliar o
Programa. A essa Comissão se seguiu a constituição de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, em virtude do surgimento de suspeitas de
irregularidades na administração dos recursos públicos vinculados ao
SOMMA.

A existência de indícios de irregularidades na atividade administrativa
determina a abertura de processo investigatório, que, ao seu final, deverá, se
for o caso, discriminar os fatos ilícitos, apontando a sua possível autoria, e
deles dar conhecimento às autoridades competentes, para as medidas
cabíveis.

De acordo com as Constituições Federal e Estadual, ás comissões
parlamentares de inquérito são atribuídos poderes de investigação próprios
das autoridades judiciárias. Essas comissões destinam-se à
operacionalização do controle externo das atividades da administração
pública, do qual o Poder Legislativo é o titular. Acompanhar e fiscalizar a
atividade administrativa é uma obrigação à qual o parlamento não pode se
furtar. Este relatório tem o intuito de apresentar os resultados da atividade de
fiscalização exercida pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais por
intermédio da Comissão Parlamentar de Inquérito do Fundo SOMMA.

2 - Objetivo, Criação e Constituição da Comissão
2.1 -Objetivo
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais constituída a partir de requerimento dos Deputados
membros da Comissão Especial do Fundo SOMMA e outros tem como
objetivo apurar as possíveis irregularidades na execução de obras municipais
financiadas com recursos do Fundo SOMMA.

2.2 - Antecedentes
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Decorrente de requerimento do Deputado Rémolo Aloise aprovado em

29f9199, foi instituída Comissão Especial para, no prazo de 60 dias, proceder
a estudos sobre as operações de financiamento realizadas com recursos do
Fundo SOMMA - Programa de Saneamento Ambiental, Organização e
Modernização dos Municípios. A Comissão foi composta pelos Deputados
Arlen Santiago, Amilcar Martins, Márcio Cunha, João Paulo e Rêmolo Aloise,
designados como membros efetivos; Antônio Júlio, Cristiano Canêdo, Dalmo
Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio e Sebastião Costa, designados como suplentes.

A Comissão Especial do Fundo SOMMA se reuniu pela primeira vez em
27110199, quando o Deputado Aderi foi eleito Presidente e o
Deputado Amilcar Martins, Vice- Presidente; e o Deputado Márcio Cunha foi
designado como relator. O prazo para o término dos trabalhos foi prorrogado
por 30 dias, e o relatório final, redistribuído ao Deputado Rêmolo Aloise, foi
aprovado em 221212000.

Ao longo dos 90 dias de trabalho, a Comissão Especial do Fundo Somma
solicitou documentações de 39 Prefeituras e convidou os Secretários de
Fazenda e os Presidentes das Comissões de Licitação, á época do projeto,
de Porteirinha, Araxá, Barbacena, Betim, Bocaiúva, Paraopeba, lbiá, Frutal e
São Sebastião do Paraíso. De acordo com o relatório final, apenas 11
municípios encaminharam a documentação solicitada e somente 2 enviaram
a representação conforme solicitado. Os depoimentos, segundo o relatório,
foram controvertidos, sendo que algumas suspeitas foram levantadas quanto
à lisura das licitações e da execução das obras.

Na conclusão dos trabalhos, a Comissão Especial recomendou que fossem
encaminhadas cópias do relatório final para a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Assembléia e para o Tribunal de Contas do
Estado. O relatório final sugeriu ainda que fosse instaurada uma comissão
parlamentar de inquérito - CPI - sobre o assunto, uma vez que os trabalhos
da Comissão Especial foram prejudicados pelo desencontro das informações
prestadas pelos depoentes, pela não-apresentação de documentos
solicitados e pela ausência de vários convidados. Essas dificuldades
impossibilitaram o esclarecimento de dúvidas quanto aos procedimentos
adotados nos processos licitatórios e na execução das obras, assim como de
indícios de superfaturamento e de contratação irregular para prestação de
serviços. Os poderes especiais de investigação da CPI poderiam esclarecer
os fatos que deram origem à Comissão Especial, aos quais se somaram
denúncias apresentadas por diversas Câmaras Municipais no decorrer dos
trabalhos.

No dia 231312000, o Presidente da Assembléia deferiu requerimento que
solicitava a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, assinado
pelos Deputados membros da Comissão Especial e outros.
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2.3 - Constituição da CPI
Inicialmente foram designados como membros efetivos da Comissão os

Deputados Márcio Cunha, Amilcar Martins, Rêmolo Aloise, José Milton, Ivo
José, Luiz Fernando Faria e Luiz Menezes, tendo como suplentes,
respectivamente, os Deputados Paulo Pettersen, Carlos Pimenta, Sebastião
Costa, Pastor George, Maria Tereza Lara, Glycon Terra Pinto e Marco Régis.

Os Deputados João Paulo e Irani Barbosa passaram a integrar a Comissão
antes do início de suas atividades, como membros efetivo e suplente,
respectivamente, em substituição aos Deputados Luiz Menezes e Marco
Régis. No decorrer dos trabalhos, os Deputados Anderson Adauto, Luiz
Tadeu Leite, Durval Angelo e Adelmo Carneiro Leão foram indicados para
substituir, respectivamente, os Deputados Márcio Cunha, Paulo Pettersen,
Ivo José e Maria Tereza Lara.

Foram eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Rémolo Aloise e Ivo José, este substituído pelo Deputado Durval
Angelo, e foi designado como relator o Deputado João Paulo.

2.4 - Prazo de funcionamento
A Comissão iniciou seus trabalhos em 31412000, com previsão de 120 dias

de funcionamento, devendo encerrar as atividades em fevereiro de 2001.
Em 71312001, foi aprovado requerimento do Colégio de Lideres, assinado

pela totalidade de seus membros, em que era solicitada a prorrogação do
prazo de funcionamento da CPI do Fundo SOMMA por 60 dias.

3 - Caracterização do Programa SOMMA
O Programa de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos

Municípios - SOMMA - foi instituído pela Lei n° 10.690, de 22110192 com o
objetivo de fortalecer a capacidade institucional e financeira dos municípios
para programas de desenvolvimento urbano, favorecer a descentralização
dos procedimentos de gestão urbana do Estado e financiar investimentos em
infra-estrutura urbana, beneficiando a população de baixa renda.

O Programa constitui-se de dois subprogramas: Desenvolvimento
Institucional e Infra-Estrutura Urbana. O Desenvolvimento Institucional é a
maior prioridade do Programa SOMMA, tendo como objetivos a capacitação
técnica e administrativa dos municípios para gerenciar os recursos e
implementar os projetos financiados, o aumento da capacidade de
arrecadação própria dos municípios e o aumento da produtividade e
qualidade na prestação de serviços, com a redução dos custos operacionais.
O fortalecimento do poder decisório municipal e o aumento da sua
capacidade de gestão administrativa, técnica e financeira são consideradas
condições básicas para ordenar o crescimento das cidades mineiras e
contribuir para a melhoria das condições de vida de sua população. Por essa
razão, os municípios participantes do Programa têm que participar,
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obrigatoriamente, desse subprograma.

O subprograma de Infra-Estrutura Urbana, por sua vez, financia projetos de
pavimentação de vias urbanas, extensão de redes de água, microdrenagem,
coleta e tratamento de esgoto sanitário, disposição final de resíduos sólidos e
implementação de planos integrados de manejo de microbacias, entre outros.
Esse subprograma financiou projetos em 136 municípios, com cerca de
R$180.000.000,00, dando prioridade aos projetos que apresentaram a maior
taxa interna de retorno e a melhor relação custo/benefício financeiro,
econômico e social 1 calculada com base na valorização dos imóveis afetados.

O SOMMA inclui também um componente de iluminação pública que visa á
conservação de energia nos sistemas de iluminação pública e á expansão da
rede de energia elétrica nas vias em fase de urbanização e conta com
assessoria da CEMIG. Inclui, ainda, a melhoria nos sistemas de água e
esgoto por meio dos Programas de Desenvolvimento Operacional e
Crescimento Vegetativo em municípios mineiros atendidos pela COPASA-
MG. Nestes, a própria COPASA-MG contrata o financiamento para realizar as
melhorias previstas.

Para a operacionalização do Programa SOMMA, foi criado um Fundo com
o mesmo nome, pela Lei n° 11.085, de 3014193. Para a integralização inicial,
foi feita uma operação de crédito externo junto ao Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -, no valor de US$145.000.000,00.
A esses recursos somaram-se US$85.000.000,00 do Estado, a titulo de
contrapartida, US$23.000.000,00 da COPASA-MG e US$75.000.000,00 dos
municípios.	 -

O investimento inicial feito pelo Estado no Fundo seria destinado ao
financiamento dos projetos componentes do Rograma SOMMA, na forma de
financiamentos concedidos aos municípios, com prazos de amortização que
variariam de 5 a 15 anos, incluído o prazo de carência, e juros de no máximo
12% ao ano. O Fundo SOMMA foi concebido como um fundo permanente e
de caráter rotativo, sendo prevista a inversão da composição do Fundo, que
passaria a contar somente com recursos que retornassem das operações de
crédito realizadas, dispensando novos aportes por parte dos financiadores
indiretos, ou seja, do Estado e do BIRD.

O Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG - foi
designado como executor do Programa, gestor e agente financeiro do Fundo
SOMMA, com as atribuições de efetuar análises técnicas das solicitações de
financiamento dos municípios, tanto quanto aos pré-requisitos legais e de
capacidade de endividamento como quanto à viabilidade técnica, econômica
e financeira dos projetos. Competia ainda ao BDMG a aprovação dos
financiamentos, o acompanhamento da implantação dos projetos, a
comprovação de sua execução física e financeira, a cobrança dos valores
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devidos pelos beneficiários dos financiamentos e a fiscalização dos
projetos contratados.

4 - Desenvolvimento dos trabalhos
4.1 - Reuniões
A CPI iniciou suas atividades em 31412000, com a eleição do Presidente e

do Vice-Presidente e a designação do relator. Na ocasião, as reuniões
ordinárias da CPI foram marcadas para as quintas-feiras, às 9h30min.

Foram realizadas 14 reuniões ordinárias, 5 extraordinárias e 2 especiais,
num total de 21 reuniões. Entre essas, as seguintes foram destinadas à
tomada de depoimentos de convidados, discriminados no quadro a seguir:

* - O referido quado foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
17.05.2001.

4.2 - Visitas realizadas
Diante da impossibilidade de se inspecionarem as obras realizadas nos 136

municípios beneficiários dos financiamentos do SOMMA, uma vez que os
parlamentares que integram a CPI continuaram, evidentemente, obrigados a
cumprir a agenda do Plenário, das comissões permanentes e de seus
respectivos gabinetes, decidiu-se concentrar as investigações em municípios
cuja aplicação dos recursos tivesse sido objeto de denúncias de
irregularidades ou que tivessem recebido financiamento de elevado valor.
Com base nesses critérios, foram indicados os Municípios de Alpinópolis,
Bocaiúva, Caeté, Frutal, Ipatinga, Itajubá, Pará de Minas, Patrocínio, São
Sebastião do Paraíso e Unai.

Foram elaborados relatórios individualizados analisando-se os documentos
coletados, bem como o resultado da verificação do estado das obras em
cada município, os quais integram esta peça, na forma do Anexo II.

5 - Conclusões
A análise dos documentos que instruem os processos licitatórios e a

execução dos contratos, bem como as visitas feitas a vários municípios,
revelam que houve muitas irregularidades, quer na formalização da
documentação, como falta de aditamentos, quer na elaboração de projetos
adequados que evitariam o principal problema detectado pela CPI, que é a
má qualidade das obras.

As fotografias constantes neste relatório não deixam dúvidas de que houve
omissão quanto ao dever de se fiscalizar a execução das obras.

Um ponto importante a ser salientado é a constatação de que, na maioria
dos municípios investigados, o levantamento dos quantitativos apresentados
ao BDMG não se fundamentou em projetos geotécnicos, que possibilitassem
o dimensionamento real de cada item a ser executado em uma obra de
pavimentação. Dai resultaram falhas e incorreções de grande vulto,
causando sérios prejuízos ás municipalidades. Isso porque esses contratos
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são pagos com recursos oriundos de financiamentos, o que gera dívidas
de longo prazo para os municípios.

É certo que o BDMG atribui às municipalidades a obrigação de fiscalizar as
obras, tanto que há a expressa determinação da criação da Gerência
SOMMA local, constituída por três profissionais, entre eles um engenheiro,
que tem a incumbência de supervisionar a implantação do projeto.
Entretanto, na qualidade de agente financiador, avoca para si e para o BIRD
a responsabilidade da fiscalizar, conforme cláusula contratual que
reproduzimos:

fica desde já acordado que o BDMG e o Bird fiscalizarão o inteiro
cumprimento deste contrato sem que isso constitua qualquer espécie de
responsabilidade, obrigando-se o MUNICÍPIO a permitir o acesso de fiscais
devidamente credenciados a todas as informações, documentos e registros
contábeis e administrativos e elementos julgados necessários, fornecendo,
inclusive, sempre que solicitados, esclarecimentos adicionais, e cumprir,
dentro dos prazos estabelecidos nas notificações respectivas, as
determinações que lhes forem feitas".

Não obstante haja essa cláusula contratual, em esclarecimentos prestados
pelo Presidente do BDMG, José Pedro Rodrigues de Oliveira, o
"acompanhamento dos projetos financiados pelo Fundo" não implica na
obrigação de fiscalizar as obras, mas apenas na de realizar visitas periódicas
para acompanhar o seu desenvolvimento.

Na avaliação da CPI, a fiscalização exercida pelos municípios não se
revelou satisfatória, sendo até suspeita, já que os municípios deveriam
também ter sido fiscalizados, na forma como a Comissão acabou de fazer.
Essa omissão deu margem à execução de serviços de má qualidade.

É sabido que o BDMG não dispõe de competência institucional para
fiscalizar os municípios, missão essa confiada às respectivas Câmaras
Municipais, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público.

É importante acrescentar que a recente Lei n° 13.848, de 191412001, que
extinguiu o Fundo SOMMA, entre outros, permite que o BDMG continue a
fomentar os municípios, objetivando a modernização institucional, os
saneamentos básico e ambiental e a infra-estrutura urbana, nos termos de
seu art. 80. Portanto, valemo-nos desta oportunidade para recomendar maior
cautela do referido órgão nos processos de concessão de financiamento que
vier a fazer.

6 - Recomendações
Por fim, diante dos indícios de condutas ilícitas ocorridas na administração

dos municípios onde foram constatadas irregularidades - Bocaiúva, Frutal,
Itajubá, Patrocínio, Pará de Minas, São Sebastião do Paraíso e Una! -,
propõe-se o encaminhamento de cópias deste relatório:
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a) ao Tribunal de Contas do Estado;
b) ao BDMG;
c) ao Ministério Público Federal, com a recomendação de que seja

verificado se houve afronta à legislação eleitoral na celebração de contratos
de financiamento com recursos do Fundo SOMMA nas eleições de 1998;

d) ao Poder Executivo dos municípios em que as empresas executaram
obras ou serviços que apresentam falhas ou imperfeições, a fim de que
sejam aplicadas as sanções previstas contratualmente e na Lei n° 8.666, de
1993, e, ainda, que sejam comunicados para que observem as
determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e não incorram
em delitos nela previstos ao darem prosseguimento à execução das obras
não concluídas;

e) ao Poder Legislativo dos municípios acima citados, para que, se
desejarem, instaurem também CPI5 com o objetivo de realizar investigações
mais aprofundadas;

O ao Poder Legislativo dos municípios cujos contratos de financiamento
tenham sido objeto de denúncias junto a esta Comissão, a exemplo de
Conselheiro Lafaiete, Diamantina, Ouro Fino, São Gotardo, São Lourenço,
Timóteo e União de Minas, com a sugestão de que sejam criadas comissões
parlamentares de inquérito para que sejam investigados os fatos nelas
narrados;

g) ao Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria especializada
em crimes praticados por Prefeitos Municipais, com a recomendação de que
sejam realizadas as averiguações complementares que se fizerem
necessárias e seja, finalmente, oferecida denúncia contra os Prefeitos ou ex-
Prefeitos dos municípios acima citados e, ainda, contra o Presidente e, se for
o caso, os técnicos do BOMG, em razão de omissão no dever de fiscalizar a
execução dos contratos;

li) ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, com a
recomendação de que esses órgãos verifiquem a aplicação de recursos
provenientes de convênios celebrados pelo Município de Patrocínio com
órgãos estaduais e federais no período de 1996 a 2000, para serem
conferidos com os contratos do Programa SOMMA.

i) à CPI do Crime Organizado, caso seja instalada nesta Casa.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - João Paulo, relator - Durval Ângelo - Luiz

Fernando Faria - Anderson Adauto.
Anexos

- Resumo de depoimentos
II - Considerações relativas à análise da execução dos contratos
111 - Fotografias das obras
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Anexo 1 - Resumo dos Depoimentos

Reunião ordinária - 111512000
Convidada: Vereadora Dorinha Melgaço, de Unal
Havendo número regimental, foi declarada aberta a 33 Reunião Ordinária

da CPI do Fundo SOMMA.
O Deputado Irani Barbosa encaminhou correspondência do Vereador

Leonésio Pimenta, do Município de Bocaiúva, apresentando denúncias de
irregularidades no Projeto SOMMA desse município. Foi dada a palavra à
Vereadora Dorinha Melgaço, de Unaí, que tem vários documentos que
comprovam irregularidades na execução do Projeto SOMMA. A principal
acusação refere-se à lâmina asfáltica, que não tem a espessura
regulamentar. A Vereadora afirmou ter uma escritura pública de denúncia
feita pelo subempreiteiro, em Patos de Minas, retratando a natureza do
trabalho e as diligências que teria cumprido para restabelecer a normalidade
e o cumprimento do contrato firmado com o BDMG. Além disso, informou ter
uma fita de vídeo e um jornal de Unaí contendo fotos e denúncias que
gostaria de mostrar à CPI . Acrescentou que tem um abaixo-assinado,
subscrito por várias pessoas da comunidade, pedindo providências à Câmara
Municipal, o qual teria sido abortado pelo Presidente da Comissão de
Serviços Públicos.

A Vereadora continuou seu depoimento dizendo ter entregado ao Deputado
João Paulo relatório de suas denúncias, acompanhado de provas. A seguir,
solicitou à Comissão uma visita à cidade de Unai para a constatação do
estado deplorável do asfalto. Afirmou ser importante o comparecimento de
técnicos ao local para a elaboração de um relatório da situação. Como 11
entre os 15 Vereadores da cidade são favoráveis ao Prefeito de Unai, ela não
conseguiu que tal visita fosse aprovada.

O Deputado João Paulo solicitou á Comissão que o requerimento referente
à visita às obras da cidade de Unai e à oitiva das pessoas envolvidas fosse
aprovado, bem como as visitas a vários municípios de Minas Gerais. Ao final
da solicitação, o requerimento foi colocado em votação e aprovado.

O Deputado Rêmolo Aloise fez a leitura de outro requerimento solicitando
fossem convidados todos os Vereadores à Câmara Municipal de Unai para
comparecerem, na quinta-feira seguinte, à reunião da Comissão para um
debate sobre as denúncias apresentadas pela Vereadora Dorinha Melgaço.
Ao final da leitura, o documento foi aprovado pela Comissão. Em seguida, foi
aprovado o requerimento de visitas aos Municípios de Bocaluva, Divinópolis,
Frutal, Ipatinga, ltaúna, Juiz de Fora, Nanuque, Pará de Minas, Patrocínio,
Porteirinha, São Sebastião do Paraíso e Unai, os quais receberam recursos
do Fundo SOMMA.

Reunião ordinária - 181512000
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Convidados: Srs. Getúlio Silveira Alves, José Geraldo Alves de Souza,

Vereadores Osmar Pereira Leilão, Maria das Dores Campos Abreu Lousada,
José Mário Kazrnirczak, José Maria Rimeiros, José Eustáquio de Freitas,
José Batista Araújo, José Antõnio Pereira da Costa, Danilo Emerson Corrêa,
Alberto Tadeu Martins Ferreira e Adelson Pinto de Carvalho.

A reunião destinou-se a ouvir Vereadores da cidade de Unaí em razão das
denúncias enviadas à Comissão pela Vereadora Maria das Dores Campos
Abreu Lousada, conhecida como Dorinha Melgaço.

O Presidente da Comissão concedeu a palavra à Vereadora, que informou
ter apresentado as denúncias à CPI pois não pôde apurar os fatos referentes
à obra realizada em Unai com financiamento do Projeto SOMMA. A
Vereadora acrescentou que, em Unai, o documento dos moradores com a
denúncia foi arquivado por não trazer o número dos títulos eleitorais dos
assinantes, sendo importante frisar que o Vereador Danilo Emerson,
Secretário de Obras à época, analisou a denúncia dos moradores do bairro
de Unal onde a obra foi realizada.

Segundo a Vereadora, é necessário averiguar as obras em UnS, pois o
asfalto é de má qualidade, não há grelha nas bocas-de-lobo, e os tampões de
bueiro são de concreto, quando, segundo o projeto, deveriam ser de ferro
fundido. Informou ainda que, após 90 dias da execução da obra, o asfalto
estava cheio de buracos, borrachudos e lombadas. A Vereadora acrescentou
que um engenheiro a acompanhou nessa fiscalização, tendo constatado a
péssima qualidade da base executada e da sub-base do asfalto. A Vereadora
disse que entregou à Comissão a escritura pública do Sr. Sebastião dos Reis
Batista, subempreiteiro da Construmil, na qual consta que houve
realinhamento dos preços dessa construtora e solicitou a convocação do Sr.
José Osmar da Silva, subempreiteiro da Poli Engenharia e do fiscal da
Prefeitura indicado pela empreiteira. Ao final do seu depoimento, a Vereadora
Maria da Dores pediu à CPI uma análise do CREA nas obras de Unaí.

O Vereador Danilo Émerson Corrêa informou ter sido Secretário de Obras
da Prefeitura por três anos, deixando o cargo no dia 27112199. Em relação às
denúncias, afirmou que não foi possível apurá-las, uma vez que os
moradores ingressaram com o documento da denúncia na Câmara Municipal
sem fazer constar o número do título de eleitor dos denunciantes, motivo pelo
qual este foi rejeitado.

A respeito do asfalto, o Vereador alegou que, no dia 27 de janeiro, o
engenheiro Getúlio Silveira Alves havia solicitado às empreiteiras a
recuperação da obra danificada, sem obter resposta, e que, no dia 22 de
março, o Prefeito fez uma notificação, via cartório, por meio do oficio n°
482000, tendo a intenção de tomar providências judiciais caso a empreiteira
não refizesse a obra.
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No dia 24 de março, o Prefeito recebeu correspondência da empreiteira

contendo relato dos problemas na obra e informando o início da recuperação
da Rua Frei Estêvão conforme o projeto. O Vereador acrescentou que os
recursos do Fundo SOMMA foram aplicados com muita seriedade, e que as
coisas não se passaram conforme relatou a Vereadora. Na realidade,
segundo ele, o que estava havendo era uma ação do grupo político da
Vereadora, cujo líder é o Sr. Antério Manik, que tem por objetivo denegrir a
imagem da administração do Prefeito. Segundo seu relato, a foto
apresentada é da obra já sendo recuperada, e os cidadãos e os Deputados
podem verificar todo o trabalho sendo refeito com ônus para as empreiteiras.

O Deputado Rêmolo Aloise explicou ao Vereador Danilo Emerson Corrêa
que o motivo da presença de todos é a oitiva das partes envolvidas, a
investigação das denúncias feitas pela Vereadora e também as providências
referentes à visita â cidade de Unai. Nessa oportunidade, o Deputado
perguntou ao Vereador se o agente financiador esteve presente na entrega
das obras e se o Prefeito efetuou os pagamentos com autorização,
verificando se as obras estavam em perfeito estado.

O Vereador disse que todas as parcelas eram pagas pelo BDMG, mediante
a elaboração de um relatório, com a presença dos Srs. Raimundo Vargas,
fiscal responsável do Banco, e Getúlio.

O Deputado Márcio Cunha disse que se a empreiteira estava refazendo as
obras era sinal de que alguma irregularidade existia. Sendo, portanto,
necessário saber se houve conivência da Prefeitura Municipal. Solicitou um
levantamento minucioso dos contratos assinados pela Prefeitura e pelas
construtoras e também a identificação da empresa que elaborou o projeto
executivo das obras de drenagem e pavimentação e o nome da empresa que
executou o projeto final de engenharia.

O Deputado Luiz Fernando Faria confirmou o pagamento de R$98.500,00
para a empresa e perguntou se ela acompanhou as obras de execução.

O Vereador Danilo Emerson Corrêa explicou que, quando foi conseguida a
aprovação e a liberação dos recursos do SOMMA por parte do BDMG, existia
um prazo para que fossem efetuadas as licitações. Houve dois contratos de
licitações, porque o BDMG havia informado que era melhor, para que o
contrato não se transformasse em modelo internacional (mais complexo e
mais demorado).

Segundo o Vereador, como o prazo era curto, foi contratada a empresa FR
Engenharia, de Goiânia, para fazer o trabalho de engenharia e todo o
levantamento geofisico exigido para a execução da obra. Informou ainda que
a obra não ficou danificada em 90 dias, pois nesse período ela já estava
sendo recuperada pela empresa.

0 Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de tJnai, Sr. José
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Geraldo Alves de Souza, informou que 16 empresas participaram do
processo licitatório. Foram feitas duas licitações, com o preço do metro do
asfalto equivalente a R$13,25, quando o valor do mercado estabelecia
R$22,00. O preço total da empresa vencedora foi de R$1.695.000,00, e, em
janeiro de 1999, houve solicitação de realinhamento de preços em virtude da
alta do valor do dólar.

O processo foi analisado pela consultoria da Prefeitura de Unaí, e o
Prefeito não concedeu o reajuste de 30% sobre o valor inicial solicitado pela
empresa, o que corresponderia a R$357.000,00. Porém, negociou o valor em
R$190.000,00, parcelados em 12 vezes, o que foi aceito pela empresa
responsável, a Construmil. Esse valor acordado foi pago pela Prefeitura de
Unai, e não com os recursos do Projeto SOMMA. Complementou que o valor
de R$98.500,00 foi pago à empresa FR de Goiânia para executar o projeto
de engenharia.

O Sr. Getúlio Silveira Alves , engenheiro civil da Prefeitura de Unai, disse
que os problemas nas obras de asfalto surgiram logo depois das chuvas, e as
reclamações foram feitas à construtora. O subempreiteiro foi quem sabotou a
obra, pois fez o serviço de drenagem malfeito. O grande problema foi da
Construmil, e ela mesma está refazendo o serviço.

O Vereador Adelson Pinto de Carvalho informou que, conforme a escritura
pública de Sebastião dos Reis Batista, todo o serviço foi executado pela
empresa contratante, tendo sido, até mesmo, fiscalizado por engenheiro e
fiscal da Prefeitura de Unaí. Assim, a Prefeitura tinha conhecimento da
subempreitada. Acrescentou que é importante que se convoquem essas
empresas e seus empregados, pois tudo que foi feito terá que ser arrancado,
e supõe-se que alguém tenha levado vantagem nessa situação.

Segundo o depoente, a Prefeitura foi relapsa, pois entregou a obra a seu
bel-prazer, sem fiscalizar sua execução, sendo necessário que se
esclareçam os fatos, pois a forma como a obra foi feita é questionável.

O Presidente da Comissão, Deputado Rêmolo Aloise, informou aos
Vereadores presentes que a CPI estaria em Unai para fazer uma avaliação
da questão e que havia solicitado ao Presidente da Comissão de Licitação
informações sobre a compra de 55 computadores para a Prefeitura de Unaí.
Segundo o Sr. José Antônio Pereira da Costa, os computadores foram
comprados e estão instalados, as empresas contratadas para assessoria
técnica estão executando o contrato e já houve treinamento dos servidores.

O Deputado Luiz Fernando Faria requereu a aprovação do requerimento
para convocação dos diretores das empresas Campolaine, Representações e
Informática Ltda., Construmil, Construtora e Terraplenagem Ltda., Poli
Engenharia Ltda., FR Engenharia Ltda. Requereu também o envio à
Comissão dos projetos executados das obras de drenagem e de
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pavimentação realizados no Município de Unaí com verbas repassadas
pelo Fundo SOMMA, e a convocação do Sr. Raílton Geraldo Rodrigues
Gonçalves, assessor da Cãmara Municipal.

Antes de encerrar a reunião, o Presidente da Comissão disse que não
admitirá questão política dentro da CPI, pois a finalidade é fiscalizar o
dinheiro público. E complementou dizendo que a Comissão estaria em Unaí,
no dia 23 para averiguar, In oco", o que foi denunciado e o que foi praticado.

Aprovou-se o requerimento de convocação dos Srs. José Osmar da Silva,
José Ribeiro, Sebastião dos Reis Batista e o da quebra de seus sigilos
bancários, bem como dos Srs. Getúlio Silveira Alves e Danilo Emerson
Corrêa.

Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a presença dos
Deputados e demais presentes, convocou os membros para a próxima
reunião ordinária, determinou a lavratura da ata e encerrou os trabalhos.

Reunião ordinária - 101612000
Convidados: Srs. Raílton Geraldo Rodrigues Gonçalves, funcionário da

Câmara de Unai; Mauro José de Oliveira - sócio-propriétário e Presidente da
Construmii; Rubem Luis Correia Ferreira, Diretor Comercial da P011
Engenharia: Dirceu Martins Júnior, Diretor da FR Engenharia; e Amiz
Mahana.

O Sr. Railton Geraldo Rodrigues Gonçalves iniciou seu depoimento
dizendo que veio esclarecer o motivo de ter feito, na véspera do depoimento
de Vereadores de Unai à CPI, ligações telefônicas para os gabinetes dos
Deputados Luiz Fernando Faria, Elmo Braz e Gil Pereira. Esclareceu tratar-se
simplesmente de solicitação de projetos dos referidos Deputados, para ver se
poderiam ser apresentados pelos Vereadores da Bancada do PPB de Unaí
que assessora e que, há um ano, adota esse costume. Disse que em
momento algum falou sobre a CPI ou ofereceu apoio político a qualquer
Deputado.

Em seguida, o Sr. Mauro José de Oliveira disse que a Construmil fez um
contrato de subempreitada com o Sr. Sebastião Reis Batista para serviços de
meio-fio e sarjetas e que a Prefeitura tinha conhecimento disso. Confirmou
ter-se reunido com os Srs. 1-laroldo Valadão, Manoel Messias Barros, Oscar
Barbosa e Sebastião dos Reis Batista, na Prefeitura de Unaí, para tratar de
assuntos do contrato da Construmil com o Projeto SOMMA.

Confirmou que houve um realinhamento de preços do material betuminoso
de cerca de 8%, e que um engenheiro da Prefeitura estava fiscalizando a
obra. Disse que o problema com as sarjetas foi solucionado, que todo o
serviço foi feito novamente. Acrescentou ter adquirido brita tanto da Unical,
que dista cerca de 30 km da obra, quanto da outra britadeira, que dista cerca
de 4 a 5 km. Segundo o depoente, o preço da que fica mais perto era maior,
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e a fornecedora mais distante tinha estoque, e a outra não.

Disse, ainda, não saber se as mudanças especificadas no projeta tiveram
autorização do BDMG, que não tinha conhecimento de que o Sr. Haroldo
Valadão era sócio gerente da britadeira Unical.

Foi dada a palavra ao Sr. Rubem Luis Correia Ferreira, que informou que a
Poli Engenharia subempreitou para a Construbrás todo o serviço de
drenagem e obra-de-arte complementar meio-fio, sarjeta e galerias de águas
pluviais. E que o Sr. Getúlio Silveira, engenheiro da Prefeitura e responsável
pela fiscalização, tinha conhecimento disso.

Alegou que houve troca de serviços: as bocas-de-lobo, que seriam de ferro,
passaram a ser de cimenta. Em troca, a Poli construiu um dissipador de
energia para a Prefeitura. Ele confirmou que, após as obras realizadas com
recursos do SOMMA, conquistou outro contrato com aquela Prefeitura, da
ordem de R$1.069.000,00.

Disse que para as duas obras do SOMMA adquiriu brita da Britacal, que
dista 10 km, e não 4 km. Para as obras do novo contrato, deu. preferência à
Unical, que entrega o material lavado, coisa que a Britacal não faz, sendo
esse o motivo da troca, e não o preço, que era o mesmo.

Em seguida, o Sr. Dirceu Martins Júnior informou que, quando foi
contratado para fiscalizar a obra, a partir de 201312000, as obras da
Construmil do Projeto SOMMA já estavam concluídas e que foi sua empresa
que fez os projetos daquelas obras. O primeiro contrato que ganhou em Unai
foi para elaboração do projeto, no total de 197.500m2.

Em março de 2000, participou de carta-convite, no valor aproximado de
R$80.000,00, englobando a fiscalização, a perícia técnica dos serviços
executados e mais 200.000 m 2 de projetos que ainda faltam, relativos aos
Bairros Sagarana e Jardim Primavera.

Disse que após 2013 sua empresa fez a perícia técnica e agora também
está fiscalizando. Confirmou que as sarjetas estão sendo quebradas e
refeitas, na espessura de 7 cm e na largura de 30 cm, conforme
recomendado.

Respondeu que quem fazia a fiscalização antes era o engenheiro Getúlio e
que a Prefeitura nunca teve aparelhagem nem laboratório para fazer a
fiscalização. Disse que o maior problema com as obras é a drenagem
superficial, tanto na parte de meio fio, como de boca-de-lobo. Tanto é assim,
que, hoje, após a fiscalização, já foram refeitas cerca de 150 bocas-de-lobo,
ramais e parte de sarjeta. Questionado sobre a quem ele atribui a falta de
capacitação tecnológica para fazer a análise que impedisse a deterioração da
obra, ele respondeu: È difícil, porque a construtora tem um laboratório e a
Prefeitura deveria ter uma empresa contratada para fiscalizar, o que não foi o
caso".
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Reunião ordinária - 81612000
Convidados: Vereador Diomézio Gemido Pimenta. Sr. Roberto Luiz

Botelho, Vereador Ronildo Ribeiro de Andrade, Prefeito Ricardo Afonso
Veloso, Vereador Gustavo Henrique Baeta Dumont, todos da cidade de
Bocaiúva.

O Vereador Diomézio Pimenta iniciou sua faia relatando irregularidades no
contrato que a Prefeitura fez com a empresa SEMOP - Serviço de
Manutenção em Obras de Pavimentação Ltda - I que subcontratou o SA.AE -
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, uma autarquia municipal, para realizar
serviços nas redes de esgoto, por preços menores. Relatou ainda que a
SEMOP contratou maquinária e funcionários da Prefeitura sem autorização
da Câmara Municipal.

O depoente informou que estranhou o contrato feito com a SEMOP e o
BDMG em julho e agosto, respectivamente, pelo mesmo preço. Denunciou o
vinculo entre a SEMOP e a CSD, empreiteira do Sr. Dano Rutier, que
prestava serviços paralelos de asfaltamento, no mesmo período, em
convênio, e também serviços de limpeza urbana, sem licitação.

O Vereador apontou também irregularidades nas licitações da limpeza
urbana, nas quais a PAVISAN e uma empresa de Bocaiúva foram
desclassificadas, tendo sido o contrato assinado com a SEMOP no valor de
R$500.000.00. Denunciou ainda o depoente a baixa qualidade do serviço de
pavimentação, que se estragou todo com as chuvas, e a não-realização dos
serviços de jardinagem que constavam no contrato. Ele levantou dúvidas
sobre o valor de R$1.900.000,00 para modernização administrativa recebido
pela SEMOP.

Em seguida, o Vereador apontou a falta de planilhas explicativas e de
demonstrativos de obras do SAAE e informou que há uma rua onde não foi
feito o serviço, mas que consta na prestação de contas.

O Sr. Roberto Luiz Botelho, engenheiro e representante do SAAE, iniciou
seu depoimento esclarecendo que a autarquia tem autonomia para firmar
contrato de ressarcimento de despesas com execução de obras e que não
houve subempreitada. Como não havia dotação orçamentária para a
contrapartida exigida pelo BIRD e BDMG, foi votada uma lei autorizando o
SAAE a fazer o repasse.

Sobre os custos, o depoente esclareceu que a iniciativa privada paga até
125,4% de obrigações sociais. Como o SAAE é uma autarquia com
imunidade tributaria e funcionários estatutários e mensalistas, aqueles custos
caem para 25,5%, ou quase 100% a menos que os da iniciativa privada. Dai
a diferença entre os custos da SEMOP e os do SAEE. Há ainda os custos
indiretos advindos da execução dos serviços e que não são levados em conta
na composição dos custos, e os custos financeiros, custos de transporte de
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pessoal indiretamente envolvido. Esse seria o motivo da diferença nos
custos finais das empresas. No caso de Bacaiúva, a diferença nos custos das
obras de saneamento chega a 18,71%, com a Prefeitura contratando o
SOMMA por R$575.704,35, através de licitação, e o SAAE fez uni contrato
de ressarcimento com a SEMOP no valor de R$484.949,52.

O Vereador Ronildo Andrade informou que todos os repasses feitos pelo
BDMG à SEMOP foram feitos sob fiscalização do BDMG e que o projeto foi
aprovado por 213 dos Vereadores.

Quanto à denúncia de que a empresa do Sr. Dano Routier prestou serviço
de limpeza pública, esclareceu que isso foi feito dentro das normas legais e
que foi publicado no "Estado de Minas". Enfatizou os benefícios sociais que o
povo recebeu com o saneamento básico da cidade.

O Sr. Diomézio Pimenta foi indagado sobre as providências que o
Ministério Público tomou em relação às denúncias por ele apresentadas, e
ele informou que não recebeu resposta. Tampouco o BDMG e o BIRD
tomaram qualquer providência relativa às denúncias. A Câmara Municipal
também não quis atender às suas solicitações de formação de comissão
especial para averiguar o Projeto SOMMA.

Indagou-se ao Prefeito Municipal se ele havia tomado providências contra
as acusações recebidas e este disse que tem encaminhado ações criminais
ao Ministério Público. Esclareceu, ainda, que os danos no asfalto são
pequenos e foram provocados pela cisão na rede de esgoto e que ocorreram
infiltrações de água em pequenos pontos, mas que não constituem
irregularidades, no seu ponto de vista.

O engenheiro Roberto Luiz Botelho esclareceu que o SAAE é a
concessionária do município, e, por determinação legal, só se faz obra de
saneamento em Bocaiúva com a sua autorização.

Devido às normas do BIRD, o SAAE foi impedido de participar da licitação.
Assim, apesar de ter toda a estrutura para fazer a obra, teve que exigir o
ressarcimento como forma de pagamento pela sua ociosidade.

Isso ocorreu para se evitar um prejuízo maior ao município, e esse
ressarcimento foi obtido por meio de um acordo com a empreiteira. Todos os
gastos com material e funcionários do SAAE, utilizados na execução das
obras, foram integralmente ressarcidos.

Sobre a taxa cobrada na conta de água para o fundo de ampliação da rede
de esgoto, o Sr. Roberto informou que esse fundo existe desde 1996 na
cidade, por sugestão da FUNASA, para viabilizar a implantação do Plano
Diretor de Esgoto, e que teve aprovação da Câmara. Seus recursos foram
utilizados, e o dinheiro, ressarcido, conforme documentação apresentada.

O Deputado Carlos Pimenta cumprimentou a comunidade de Bocaiúva por
seu serviço próprio de água e esgoto - uma inovação no Estado. Criticou a
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forma como foram feitos os contratos do SOMMA, que passa recursos
aos municípios mas não permite que estes participem com autarquias
próprias, como no caso de Bocaiúva, que tem de arrumar empreiteira para
executar o serviço, o que caracteriza um verdadeiro absurdo.

Por isso, segundo ele, existiu a diferença de custos, como foi explicado.
Salientou a necessidade da presença de representantes do BDMG e BIRD
para serem revistas as regras do contrato e comentou que isso deve servir de
exemplo para que o Estado reveja os futuros acordos.

Acrescentou o Deputado que considera um absurdo que 25% tenham sido
ressarcidos ao município, quando o serviço poderia ter sido executado com
um custo muito menor.

Indagou ao Presidente da Câmara se esta solicitou alguma auditoria sobre
os problemas no asfalto. Ele respondeu que o estrago no serviço feito foi de
0,5%, muito pequeno e decorrente das fortes chuvas que caíram na região.
Quanto à rede de esgoto que cedeu, como mostram as fotos, disse que não
foi por culpa da SEMOP, mas devido às chuvas torrenciais. O BDMG
constatou que as obras estão de acordo com as normas exigidas e no prazo.

A Deputada Elbe Brandão enfatizou a dignidade do trabalho executado
pelo SAAE de Bocaiúva e de seu engenheiro, que é filiado ao PT e vem
fazendo um trabalho em prol da comunidade.

Indagado pelo Deputado João Paulo, o engenheiro Roberto Luiz Botelho
esclareceu que o SAAE repassou ao município R$549.480,00, como
contrapartida do contrato, atendendo norma do BIRD. A SEMOP realizou a
obra de pavimentação, mas quem realizou a drenagem foi o SAAE.

O Vereador Diomézio Pimenta informou que o Projeto SOMMA não foi
aprovado por unanimidade na Câmara e que existem muitas denúncias feitas
também por moradores. Disse, ainda, que o Sr. Dano Routier foi favorecido
nas obras de limpeza urbana e a empresa Holus foi contratada para
assessorar a Prefeitura.

O Prefeito respondeu ao Presidente que a Holus foi contratada com
recursos próprios, e não do BDMG. A aquisição e instalação de "softwares"
está em fase de implantação, assim como a atualização e digitação do
cadastro técnico e mobiliário, e que o Plano Diretor já está em sua segunda
fase, que é a montagem de propostas. O projeto de administração tributária
já está concluído, e existem parcelas a serem pagas pelo BDMG. Disse,
ainda, que em dois meses o projeto estará concluído.

Reunião ordinária - 2211112000
Convidados: Srs. Marcos Remes dos Santos, Alcides Domelas dos Santos

e Neudon Veloso, Vereadores à Câmara Municipal de Patrocínio! e Ildeu
José Pinheiro.

0 Deputado Luiz Fernando Faria informou que os Srs. Neudon e ildeu
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foram chamados devido à necessidade de se esclarecerem as denúncias
de irregularidades e má aplicação dos recursos públicos no Projeto SOMMA
da cidade de Patrocínio.

O Vereador Alcides Domelas dos Santos informou que fez as denúncias ao
Deputado Ivo José, deixando com ele alguns documentos e também uma fita
por meio da qual se pôde constatar a forma falha como os recursos estavam
sendo utilizados. Segundo o depoente, o Sr. José Pedro, Presidente do
BDMG, também recebeu as mesmas denúncias e deixou clara que aquela
instituição não teria as mínimas condições de fiscalizar a forma de
investimento dos recursos, o que competiria ao próprio Município de
Patrocínio. Acrescentou o Vereador que o Prefeito Municipal não cumpriu a
determinação judicial para apresentar as informações relativas às aplicações
dos recursos, e, por isso, o depoente acredita que é necessário que a CPI
auxilie na apuração das denúncias.

Para o Sr. Alcides, há dúvidas quanto à qualidade do material empregado
no asfaltamento, à forma como foi executada a obra e à maneira como foram
feitas as licitações. A empreiteira Nóbrega Pimenta é responsável por
praticamente todos os recursos do Projeto SOMMA investidos no Município
de Patrocínio.

O depoente questiona se foi feita apenas uma licitação para o asfaltamento
de 294.535,10m2 e se somente a Nóbrega Pimenta venceu. Segundo ele, a
mesma empresa participou de outra licitação - Contrato 74137, para a
execução de 37.314.90m2 de asfalto e também de 95.000m lineares de meio-
fio - e depois passou o serviço para outra empresa em Patrocínio, a Casa
Grande Engenharia, cujo proprietário é irmão do ex-Secretário de Obras, hoje
Diretor do Departamento de Água e Esgoto da cidade.

O depoente acredita que deve ser analisado se o serviço de canalização foi
realmente executado, se foram cumpridos à risca os projetos, que
apresentam falhas técnicas, e também o projeto de asfaltamento e o de
informatização, pois muitos desvios de recursos são feitos por intermédio
deles.

Para o Vereador, há muitas coincidências na participação da empresa
Nóbrega Pimenta em obras, pois esta participou na execução de serviços
para pessoas ligadas ao Prefeito. Ele levantou dúvidas quanto à aquisição
dos computadores, no que se refere aos preços, pois podem ter sido
superfaturados, e é preciso averiguar se os equipamentos foram entregues.
Acrescentou que a infra-estrutura do loteamento do Bairro Morada Nova II
deve ser avaliada, pois se sabe que pelo menos o asfaltamento foi feito pela
Nóbrega Pimenta.

O Sr. Ildeu José Pinheiro iniciou sua fala dizendo que a Construtora
Nóbrega Pimenta não é exclusiva da Prefeitura e nada impede que realize
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outras obras no município. Quanto ao Bairro Morada Nova, nenhum
centavo saiu dos cofres da Prefeitura. Para o depoente, a qualidade do
serviço prestado à cidade de Patrocínio foi muito bem fiscalizada pela
Secretaria e por seus engenheiros, e, em relação à informatização, a
Prefeitura foi muito bem equipada.

O Deputado João Paulo formulou questão a respeito de denúncia relativa
ao Prefeito Municipal de Patrocínio, a qual teria sido encaminhada, após
apreciação do Ministério Público, ao Presidente da República pelo Vereador
Alcides Dornelas. Perguntou, então, por que a denúncia não tem a assinatura
do Vereador.

O Vereador Alcides Dornelas confirmou que reconhece o conteúdo do
documento, mas informou não tê-lo enviado. Mesmo assim, resolveu assiná-
lo.

O Deputado João Paulo falou a respeito do convênio com o BDMG,
explicando que nele consta como parte a Secretaria do Planejamento. Para
ele, o objeto do documento é vago, impreciso e atípico, por ser genérico,
soando como uma provável suplementação.

Em seguida, solicitou ao Sr. Neudon Veloso, assessor do Prefeito
Municipal, informações a respeito da natureza do convênio assinado em
271612000, cujo valor é equivalente a R$82.000,00 mais R$140.000,00, e
também a respeito de outros dois convênios em que o licitante vencedor foi a
Construtora Nábrega Pimenta, no valor de R$2.150.183,00 e R$885.000,00.

O Sr. Neudon Veloso disse que a parte de licitação de obras não pertence
ao serviço dele e que não poderia responder.

O Vereador Marcos Remes levantou, então, algumas dúvidas sobre uma
possível utilização de recursos do SOMMA para viabilizar loteamentos. O
Presidente solicitou que o convidado formalizasse por escrito suas
indagações.

Sobre as obras executadas no Bairro Cruzeiro, em Patrocínio, o Vereador
Marcos afirmou que foram licitados 37.314m 2 de pavimentação asfáltica e
foram realizados apenas 15.751rn 2. Existem também dúvidas relativas ao
pagamento do asfalto da Av. Elias José Abrão Neto, no trecho entre a
Portaria do Cristo até a rotatória. Por meio desse levantamento, o Município
de Patrocínio teria de repassar 25% como contrapartida, para depois o
BDMG liberar os recursos.

Nos extratos bancários consta que, das sete medições em que foram
liberados os recursos, em apenas duas delas o Município de Patrocínio
depositou a contrapartida. De um total de R$629.002,48 depositados pelo
BDMG, o Município de Patrocínio depositou apenas R$60.471,25, ferindo os
objetivos do projeto.

0 Deputado João Paulo disse que as obras de asfalto dos trechos
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mencionados pelo Vereador Alcides foram pagas, mas constatou-se que
não foram realizadas, conforme algumas fotos apresentadas à Comissão.

O Sr. Ildeu José Pinheiro explicou que a obra não foi feita, mas os recursos
que seriam dirigidos àquelas áreas foram aplicados na pavimentação de
outras ruas.

Reunião ordinária - 2911112000
Convidado: Sr. Rodrigo Irnar Martinez Riera, Presidente da Câmara

Municipal de Itajubá.
O Vereador denunciou que os serviços de drenagem e a aquisição dos

metros cúbicos de pedras, que correspondem de a 40% a 50% do valor das
planilhas, não foram executados. Disse possuir fotos que comprovam que
nem mesmo a camada de asfalto prevista no edital para as ruas foi feita. Em
estudos feitos na Câmara Municipal constatou-se que cerca de R$495.000,00
constam na planilha de pagamento da Prefeitura por serviços que não foram
realizados. Disse que causou-lhe surpresa o fato de que num simples
despacho de canto de folha o BDMG tenha autorizado a retirada da base de
brita com o cimento de algumas ruas, alterando o edital. Essa mudança pode
resultar em mais de R$1.000.000,00 em termos de obras, que estão sendo
mal feitas. Deixou em poder da Comissão fotos que comprovam que todas as
obras realizadas já estão danificadas. Afirmou que há diversas
irregularidades, como ruas planejadas para ter 9m de largura terem sido
feitas com 6m, e que a parte de drenagem lateral e de meio-fio não foi feita.

O depoente apontou também irregularidades que teriam ocorrido no ano de
1997, quando a Prefeitura conseguiu um empréstimo de R$1.000.000,00 do
BDMG para a construção de um distrito industrial no município, dos quais
foram gastos R$777.000,00. Simplesmente passaram uma máquina no local,
e nada foi feito. O local onde seria o distrito industrial transformou-se em
pasto novamente.

Acrescentou que foi formada uma comissão especial, composta pelos
Vereadores Douglas Tadeu Dória e Oscar Navarro, que é engenheiro e perito
judicial, a qual elaborou um relatório, com fotos, despachos etc., que deixaria
em poder da CPI.

Fez referência, também, a irregularidades na construção de dois ginásios
poliesportivos no Município de Ubá: a licitação foi realizada no dia 12 de
fevereiro, e o início das obras, marcado para o dia 18 de março, mas no dia
11 de fevereiro o Prefeito havia mandado pagar uma empreiteira que
participou da concorrência.

O Vereador informa, também, que o Prefeito tem pedido à população que
contribua com cimento para a realização das obras e que estudo feito pela
Câmara constatou que a quantidade de cimento exigida era superior à
necessária para cada obra. Disse que, em mais de 50% das ruas as
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canaletas e os meios-fios constantes nas planilhas não foram feitos.

Acrescentou que em alguns bairros o asfalto pode ser facilmente
arrancado, pois é de má qualidade. Relatou que, em determinado dia,
reuniram-se cinco Vereadores e foram, às 9 horas da manhã, até uma rua
onde iria ser iniciada a pavimentação. Os caminhões pararam, os
funcionários fizeram uma reunião e sumiram. Voltaram ao meio dia e ai, sim,
colocaram uma camada de asfalto.

Para finalizar, o depoente frisou que os requerimentos solicitando
informações ao Executivo não são respondidos.

Anexo II - Considerações Relativas à Análise da Execução dos Contratos
- Alpinópolis

1 - Os contratos de financiamento
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o Município de

Alpinópolis celebraram três contratos de financiamento, em conformidade
com as especificações contidas no quadro abaixo, no valor total de
R$1.094.884,00, para a realização de obras de infra-estrutura no município:

* - O quadro referente á infraestrutura foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 17.05.2001.

2 - Aspectos relativos aos processos licitatórios e à execução dos contratos
Para contratação de empresas que viriam a executar os projetos previstos

nos contratos acima descritas, foram realizadas licitações em conformidade
com a legislação federal, que resultaram nas seguintes contratações:

2.1 - Contratos BDMG 067.218 e 067.616
Contrato n° 063196
Contratada: Cadros Engenharia e Construções Ltda.
Objeto: execução dos serviços, incluindo mão-de-obra, materiais e

equipamentos necessários para a canalização do córrego Biquinha e dos
interceptores laterais de esgoto, entre as Ruas Quirino dos Reis e Belo
Horizonte, numa extensão de 520 m.

Valor: R$782.876,28
Data de assinatura: 2513196
Vigência: entrega da obra até 15111196
1 0 aditivo de 1 0110196: reajusta o valor em R$117.350,87
2.2 - Contratos BDMG 067.525
Contrato n° 100196
Contratada: Tamasa Engenharia S.A.
Objeto: execução dos serviços, incluindo mão-de-obra, materiais e

equipamentos necessários para a pavimentação de vias urbanas.
Valor R$194.656,82
Data de assinatura: 219196
Vigência: entrega da obra até 5112196
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Observações:
Considerando que foram feitas conjecturas sobre a utilização de recursos

do Fundo SOMMA para pagamento de indenizações em razão de
desapropriações no município, a Comissão examinou toda a documentação e
não comprovou as alegações.

II - Bocaiúva
1 - Os contratos de financiamento
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o Município de

Bocaiúva celebraram cinco contratos de financiamento, em conformidade
com as especificações contidas no quadro abaixo, no valor total de
R$2.295.793,42:

* - O referido qudro foi publicado na edição do 'Diário do Legislativo" de
17.05.2001.

2 - Aspectos relativos aos processos licitatórios e à execução dos contratos
Para contratação de empresas que viriam a executar os projetos previstos

nos contratos acima descritos, foram realizadas licitações em conformidade
com a legislação federal, que resultaram nas seguintes contratações:

2.1 - Resumo dos Contratos e respectivos aditamentos:
2.1.1 -Contrato BDMG 073.710
Contratada: SEMOP - Serviços de Manutenção de Obras e Pavimentação

Ltda.
Objeto: rede coletora de esgoto sanitário, drenagem e pavimentação
Valor R$1.939.996,42
2.1.2 - Contrato BDMG 073.719
Contratada: Empresa Fix Center Eletrônica Ltda.
Objeto: execução do projeto de aquisição e instalação de "hardwares" e

"softwares"
Valor R$83.292,00
2.1.3 - Contrato BDMG 073.720
Contratada: Tecsam Sistemas e Projetos Ltda.
Objeto: execução de projeto de consultoria para a atualização e a digitação

do cadastro técnico-imobiliário.
Valor. R$100.150,00
2.1.1 - Contrato BDMG 073.721
Contratada: Winners Consultores Associados Ltda.
Objeto: execução do projeto de elaboração do Plano Diretor de

Desenvolvimento do Município.
Valor R$118.235,00
2. 1.1 -Contrato BDMG 073.722
Contratada: Tecsam Sistemas e Projetos Ltda.
Objeto: execução do projeto de modernização da administração tributária
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no município.

Valor: R$54.120,00
Observações:
Considerando que a CPI não realizou visita ao Município de Bocaiúva para

verificar o estado das obras e coletar documentos, passamos a tecer os
seguintes comentários, embasados na parca documentação encaminhada e
nos depoimentos colhidos durante a reunião realizada em 81612000, nesta
Casa:

a) não existem informações relativas à elaboração do projeto executivo das
obras de rede coletora de esgoto sanitário, drenagem e pavimentação.

b) por meio de depoimentos e fotografias, pôde ser verificada a ausência
da execução de meio-fio e sarjeta em algumas ruas, bem como a baixa
qualidade do material de base, em razão da presença de vários reparas na
pavimentação asfáltica.

c) segundo depoimento do Vereador Diomézio Geraldo Pimenta, a
empresa SEMOP - Serviços de Manutenção de Obras e Pavimentação Ltda.
também pertence ao proprietário da empresa C.S.D. Engenharia e Comércio
Ltda., Dano Rutier. A primeira foi vencedora da licitação para realização das
obras de rede coletora de esgoto sanitário, drenagem e pavimentação, e a
segunda mantinha um contrato com a municipalidade, cujo objeto era a
prestação de serviços de limpeza urbana. Este último contrato teria sido
firmado com dispensa de licitação. Saliente-se que essas afirmações não
foram contestadas pelos representantes do Poder Executivo presentes na
reunião.

d) a SEMOP - Serviços de Manutenção de Obras e Pavimentação Ltda.
subcontratou uma autarquia municipal, o Serviço Autônomo de Água e
Esgoto - SAAE - para executar os serviços. O que causa estranheza é que o
município, em uma das medições, pagou à SEMOP o valor de R$575.704,35.
Pela mesma medição, o SAAE recebeu R$484.949,52, resultando numa
diferença de R$90.754,83, equivalente a 18,71%. Ora, se a autarquia do
próprio município já reunia a vocação institucional e a estrutura satisfatória
para a execução da obra, por que razão se fez a licitação?

e) esta Comissão constatou irregularidades na execução de obras de
pavimentação poliédrica em Pará de Minas, cujos serviços foram prestados
pela empresa C.S.D. Engenharia e Comércio Ltda., também com recursos do
Projeto SOMMA, conforme se verá adiante.

III - Caeté
1 - O contrato de financiamento
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o Município de

Caeté celebraram, inicialmente, em 12112195, um contrato de financiamento
no valor de R$1.740M80,95, já incluída a contrapartida do município, para a
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realização de obras de canalização do córrego Caeté e construção de
interceptores. Este contrato foi alterado para R$705.429,77, em conformidade
com as especificações contidas no quadro abaixo.

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo' de
17.05.2001.

Para contratação da empresa que viria a executar o projeto previsto no
contrato acima foi realizada licitação na modalidade Concorrência 1 conforme
determina a legislação federal.

A vencedora do certame foi a empresa PAVOTEC - Pavimentação e
Terraplanagem Ltda., com sede em Belo Horizonte, dando origem ao
Contrato n° 01.94195, de 12112195. Esse contrato foi aditado em 1214196,
quando foi alterado para possibilitar a utilização de "Colchão Renno
Revestido em substituição às paredes de concreto armado, de acordo com
as planilhas de detalhamento anexadas aos respectivos instrumentos
contratuais. Tal alteração mostra-se plenamente cabível sob o aspecto
técnico; não tem, contudo, sido fornecidos à CPI documentos relativos à
mudança efetivada no projeto executivo original, que foi elaborado pela
empresa Pavisolos e Sondag Ltda., contratada em 2219195, por meio do
Contrato n° 12195, após vencer o certame licitatório realizado sob a
modalidade convite.

Quanto ao esgoto que continua sendo despejado diretamente no córrego
canalizado, sem passar pelos interceptores, a Comissão comprovou tratar-se
de escoamento misto que inclui águas de nascentes e pluviais, cuja
interceptação não estava prevista no projeto executivo.

2 - Análise da execução do contrato
Para realizar a supervisão e o acompanhamento das obras em questão, foi

contratada, por inexigibilidade de licitação em razão "de sua notória
especialização", a Organização Mavi Ltda., no valor de R$50.496,00. Embora
solicitado, não foi apresentado à CPI o expediente administrativo no qual se
justificaria a inexigibilidade da licitação.

Não há documentos em poder da CPI nos quais se comprove que a
empresa responsável pelo acompanhamento e pela supervisão das obras, a
Organização Mavi Ltda., tenha apontado qualquer irregularidade à
municipalidade.

3 - Versão apresentada pelo ex-Prefeito e pelos representantes da
empresa PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem Ltda.

O ex-Prefeito do município Sr. Fernando de Castro, signatário do contrato
original firmado com o BDMG, compareceu, espontaneamente, à Assembléia
Legislativa para prestar esclarecimentos e entregar documentos que
entendeu necessários.

Assim, responsabilizou o seu sucessor, que assumiu o mandato em
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1 111197, pela debilitação da obra, que foi motivada pelo fato de não tê-la
concluído, dispensando, junto ao BDMG, as parcelas restantes dos recursos
financeiros contratados, além de deixar de dar manutenção e realizar a
limpeza periÓdica no trecho executado.

Alegou, ainda, que a Organização Mavi Ltda. não foi contratada com
recursos do Fundo SOMMA, escapando à competência da CPI, além de
deter a referida organização efetiva notoriedade na área de fiscalização de
obras, rebatendo denúncias levantadas a esse respeito.

Também compareceram os representantes da empresa responsável pela
execução da obra, demonstrando estranheza quanto aos questionamentos
feitos pela CPI relativos à qualidade da execução da obra, uma vez que, na
gestão do Prefeito que determinou a paralisação da obra, houve a expedição
de um atestado firmado pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, datado de 2111198, em que se listaram os serviços prestados pela
empresa no período de 1 012196 a 3019196, sem nenhum ressalva relativa à
sua qualidade.

Ressaltaram, ainda, que algumas medições, totalizando R$242.326,75,
foram pagas durante a gestão do Prefeito que suspendeu a obra, depois de
exaustivas averiguações quanto à sua qualidade, demonstrando, com isso, a
licitude do trabalho executado. Alegaram, também, que esses pagamentos, a
despeito de terem sido efetuados com razoável atraso, não foram corrigidos
monetariamente, causando prejuízos à empresa.

Por fim, informaram que, até hoje, a empresa não foi cientificada da
provável rescisão do contrato firmado com o município, situação essa que
também lhe causou prejuízos, em razão das despesas relativas aos serviços
preliminares que foram dimensionados proporcionalmente ao tamanho da
obra.

IV - Frutal
1 - Os contratos de financiamento
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o Município de

Frutal celebraram dois contratos de financiamento, em conformidade com as
especificações contidas no quadro abaixo, no valor total de R$3.728.107,00,
para a realização de obras de pavimentação e drenagem no município,
conforme demonstrativo abaixo:

* - O quadro demonstrativo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 17. 052001.

2 - Aspectos relativos aos processos licitatórios e à execução dos contratos
Para contratação de empresas que viriam a executar os projetos previstos

nos contratos acima descritos, foram realizadas licitações em conformidade
com a legislação federal, que resultaram nas seguintes contratações:

2.1 - Contrato BDMG 067.247
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Contrato n° CP 001196
Contratada: Integral Engenharia Ltda.
Objeto: execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ e PMF

com extensão de 156.565,93m2 e construção de rede de drenagem pluvial
com extensão de 5.628,05m lineares

Valor: R$2.089.929,09
Data de assinatura: 2513196
Vigência: entrega da obra até 3019196
2.2 - Contrato BDMG 067.246
Contrato n° CP 002196
Contratada: Integral Engenharia Ltda.
Objeto: execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ e PMF

com extensão de 1 57.475,88m2 em vias urbanas
Valor R$1.638.178,28
Data de assinatura: 716196
Observações:
a) A Comissão constatou, por ocasião da visita à Prefeitura, que a licitação

para contratação das obras foi realizada sem os projetos executivos.
b) Foi celebrado, em 1 016197, um contrato com a Arc Engenharia e

Empreendimentos Ltda., empresa especializada na prestação de consultaria
e supervisão técnica de obras de pavimentação asfáltica, para fiscalização
das obras que seriam executadas e das já concluídas.

c) O resultado dos ensaios geotécnicos laboratoriais e de campo, como o
de densidade "in situ", apresentado pela empresa responsável pela
fiscalização • das obras, concluiu que as obras foram realizadas
adequadamente; contudo, a Comissão verificou, durante a visita, por meio de
fotografias, que, dado o estado de deterioração do pavimento, houve falhas
na execução dos ensaios ou na fiscalização da obra.

d) Como havia rompimento do pavimento em vários locais, a base e a
espessura do capeamento asfáltico ficaram expostos. Com isso, pôde-se
notar que foi utilizado material impróprio para a execução da base ou esta foi
realizada inadequadamente e, ainda, que havia locais em que o capeamento
não chegava a atingir 2 cm de espessura. Constatou-se, também, que a
drenagem, seja a superficial, seja a profunda, é deficiente.

e) Há vários locais em que não foi executado o meio-fio, que, juntamente
com a drenagem, é importante para a conservação do pavimento. Registre-
se que houve o pagamento total às empresas que executaram a obra,
inclusive o pagamento pelo meio-fio não colocado.

V - Ipatinga
1 - Os contratos de financiamento
0 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o Município de
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Ipatinga celebraram 17 contratos de financiamento, em conformidade com
as especificações contidas no quadro abaixo, no valor total de R$
24.190.382,00; para a realização de obras de infra-estrutura no município,
conforme demonstrativo abaixo:

* - O quadro referente ao demonstrativo foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 17.05.2001.

Observação:
A CPI não levantou nenhuma irregularidade nos processos licitatõrios, na

execução dos contratos e, ainda, na qualidade das obras.
VI - Itajubá
1 - Os contratos de financiamento
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o Município de

Itajubã celebraram três contratos de financiamento, em conformidade com as
especificações contidas no quadro abaixo, no valor total de R$ 3,546.385,23:

* - O quadro das especificações foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 17.05.2001.

2 - Qualidade das obras
As licitações para contratação das obras relativas aos contratos BDMG

103.973 e 104.006 foram baseadas em um projeto executivo que não foi
precedido de um projeto geotécnico. Assim, os dimensionamentos contidos
no projeto executivo foram feitos de modo aleatório, sem que houvesse uma
justificativa para os quantitativos nele previstos.

Questionada a respeito de sua capacidade para fiscalização das execução
das obras, os representantes da Prefeitura informaram que o DER-MG
cooperou tecnicamente por meio do engenheiro responsável pela Residência
na região.

Causou estranheza à Comissão a previsão contida no item 01.03 - base de
solo com brita graduada com adição de 2,5% de cimento, por ser de elevado
valor financeiro e de difícil aplicabilidade, o que determina a necessidade de
conhecimento técnico especializado, que a Prefeitura reconhecidamente não
tem.

Em seguida, por meio do responsável pela obra da Construtora Aterpa
Ltda., engenheiro Eber Maurício de Resende Machado, na presença do
Secretário Municipal de Planejamento, engenheiro Rogério Pinto Pinheiro, a
Comissão foi informada que houve substituição da base especificada, no item
sob comento, por cascalho de boa qualidade, pois ele conhecia uma jazida, a
Cascalheira da Viúva, que já era utilizada pelo DER-MG; contudo, esse
engenheiro auxiliou a Prefeitura na elaboração da planilha de quantitativos.

Em 61412000, a Prefeitura solicitou autorização ao BDMG para substituir a
base do pavimento, com a redução de R$46,001m 3 para R$27,611m3, o que
foi atendido por meio de despacho no próprio documento.
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Há que se ressalvar que a solicitação visou ao remanejamento de

recursos contratuais, acarretando uma significativa redução no valor final da
obra, o que possibilitaria a aplicação de revestimento em outras vias do
município.

Ainda por meio do termo aditivo 8199 e comunicação ao BDMG I as
planilhas originais foram refeitas, visando a substituir a pavimentação com
CBtJQ por blocos sextavados de concreto, sob a alegação de que a presença
de rampas acentuadas em algumas ruas impossibilitava a execução de
compactação das camadas do pavimento, aliada à presença de lençol
freático muito próximo à cota final de pavimentação.

Nada disso aconteceria se o município não se tivesse eximido de executar
com eficácia a fiscalização da execução das obras, pois esta foi deixada a
cargo da própria empreiteira.

Percebe-se a má qualidade do pavimento na maioria das ruas, o qual está
rompido em vários locais, bem como a ausência de sistema de drenagem.
Onde o pavimento está deteriorado, nota-se que a base é imprópria para
receber um revestimento asfáltico de boa qualidade. Na tentativa de se eximir
de responsabilidade, a municipalidade alegou que não foi possível o
aprofundamento da execução de caixa para receber o asfalto porque há rede
de água e esgoto. Mas esse fato deveria ser conhecido antes da elaboração
do projeto.

Foi confirmada a denúncia de que a municipalidade exigiu dos moradores
de casas edificadas ao longo das vias pavimentadas, a título de parceria, a
doação de oito sacos de cimento para cada 10m 2 de via pavimentada, o que
resultou em dois sacos do material por residência.

VII - Pará de Minas
1 - O contrato de financiamento
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o Município de

Pará de Minas celebraram um contrato de financiamento, em conformidade
com as especificações contidas no quadro abaixo, no valor total de
R$2.805.550,00 (dois milhões oitocentos e cinco mil quinhentos e cinqüenta
reais), conforme o seguinte demonstrativo:

* - O quadro demonstrativo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 17.05.2001.

2 - Aspectos relativos aos processos licitatórios e à execução dos contratos
Para a contratação das empresas que viriam a executar os projetos

previstos nos contratos descritos, foram realizadas licitações em
conformidade com a legislação federal, que resultaram nas seguintes
contratações:

2.1 -Contrato BDMG 067.311
Contratada: CSD Engenharia e Comércio Ltda.
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Objeto: execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ e

PMF com a extensão de 156.565,93m2 e construção de rede de drenagem
pluvial com a extensão de 5.628,05 metros lineares.

Valor: R$2.805.550,91.
3 - Verificação das condições das obras realizadas
3.1 - Execução de rede de água e esgoto
O projeto executivo prevê, no item 4 da planilha do orçamento constante no

edital, a execução de rede de esgoto e rede de água, estimada em
R$104.492,43 (cento e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e
quarenta e três centavos). Contudo, a inclusão desse item na planilha causa
estranheza, uma vez que, no município, o saneamento básico é administrado
pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG. E isso
pode ser facilmente constatado, pois a equipe recolheu, no local em que se
pretendia realizar as obras em questão, faturas de água e/ou esgoto emitidas
nos meses de novembro e dezembro de 1993.

Por essa razão, não havia motivos para que o município realizasse licitação
para - execução de rede de água, porque se trata de serviço de
responsabilidade da COPASA-MG e as vias indicadas no processo licitatório
já contavam com o sistema de abastecimento de água.

Outro ponto que chama a atenção é a diferença entre os preços
apresentados para esse item pela empresa vencedora e os indicados pela
municipalidade em sua planilha de orçamento e pelos demais licitantes,
conforme o quadro demonstrativo abaixo:

* - O referido quadro foi publicado na edição do 'Diário do Legislativo" de
17.05.2001.

A principio, a proposta parecia bastante vantajosa para o município, uma
vez que se encontra 56,43% menor que a apresentada pela segunda
colocada, o que é muito difícil, pois, também, é significamente menor que o
valor orçado pela municipalidade, o que indica preços abaixo do mercado.

Cabe mostrar que apenas 3% dos serviços relativos a esse item foram
executados, o que corresponde a R$2.624,92 (dois mil seiscentos e vinte e
quatro reais e noventa e dois centavos). Ressalte-se que esses gastos se
referem a remanejamento, e não a execução de rede.

O que merece ser questionado em relação a esse ponto é que o município
solicitou recursos para executar rede de esgoto e de água e foi atendido pelo
BOMO, sem que houvesse a averiguação da necessidade dessa obra.

3.2 - Alteração do sub-item 1.3.4 - execução de calçamento poliédrico
Durante a execução do contrato, o calçamento poliédrico, que foi

dimensionado, inicialmente, em 69.343,00m2 (sessenta e nove mil trezentos e
quarenta e três metros quadrados) foi alterado, e constata-se que foram
executados 103.070,62m2 (cento e três mil e setenta metros e sessenta e
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dois centímetros quadrados), elevando a estimativa de R$554.744,00
(quinhentos e cinqüenta e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais)
para R$ 824.564,96 (oitocentos e vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e
quatro reais e noventa e seis centavos). A diferença é de R$269.820,96
(duzentos e sessenta e nove mil oitocentos e vinte reais e noventa e seis
centavos), superior a 48% (quarenta e oito por cento).

O que nos chama a atenção para essas alterações é o fato de o preço
apresentado pela empresa vencedora para esse item ter sido o mais elevado
entre todas as licitantes, conforme fica demonstrado no quadro abaixo:

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
17.05.2001.

Assim, a má elaboração do projeto executivo das obras resultou, apenas no
item sob comento, em um prejuízo ao erário municipal no valor de
R$88.640,74 (oitenta e oito mil seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro
centavos), caso a segunda colocada tivesse executado as obras.

3.3 - O projeto executivo
Uma vez constatado que o município incluiu a execução de rede de água e

esgoto no rol de serviços a serem realizados, a despeito de tal aparato já
existir no local, projetamos os preços unitários ofertados por todas as
licitantes nos quantitativos de serviços efetivamente realizados e chegamos
aos seguintes dados:

* - O quadro referente aos dados foi publicado na edição do 'Diário do
Legislativo" de 17.05.2001.

Com base nos dados obtidos, podemos afirmar que a empresa vencedora
do certame e que realizou as obras revelou-se a menos vantajosa para o
município. Caso o projeto executivo não contemplasse a execução de rede
de água e esgoto, a terceira colocada no processo licitatório, CCM -
Construtora Centro Minas Ltda., teria realizado a obra pelo preço de
R$2.610.746,59 (dois milhões seiscentos e dez mil setecentos e quarenta e
seis reais e cinqüenta e nove centavos). Isso determinaria uma economia de
R$194.1180,50 (cento e noventa e quatro mil cento e oitenta reais e cinqüenta
centavos).

3.4 - Aspectos atinentes às obras
3.4.1 - O projeto executivo
O projeto executivo da obra, cuja existência é condição para a realização

de licitação, está incompleto, uma vez que foi constatado que a sua
elaboração não se fundamentou em um projeto geotécnico, que é essencial
ao dimensionamento da pavimentação, seja ela poliédrica, seja asfáltica.
Assim, falta uma justificativa técnica para a elaboração da planilha de
quantitativos que integra o edital de licitação. Na mencionada planilha, são
dimensionados quantitativos nos quais se determina a execução de sub-base
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e a espessura da base, mas esse dimensionamento depende da análise
de dados constantes no projeto geotécnico.

A prova de que o dimensionamento da espessura da base foi inadequado
reside no fato de que o pavimento apresenta rompimento em diversos locais.

Há que se destacar que a ausência de um projeto executivo completo
afasta a possibilidade de se fiscalizar satisfatoriamente a obra, uma vez que
esta é feita comparativamente czn

3.4.2 - Modificação de itens do piojetu
É notório que a pavimentação em ruas que apresentam declividade foi

realizada sem a execução de drenagem superficial, do tipo sarjeta, embora
este item conste na planilha de quantitativos. Entretanto, esse serviço não
consta nas medições que foram efetivamente pagas.

3.4.3 - Preços
O Município de Pará de Minas optou pela execução de pavimento com

revestimento poliédrico tipo "pedra calçadinha".
Constata-se que a Prefeitura, ao realizar o processo licitatório, estimou o

preço desse material em R$5,00 o metro quadrado, e a empresa vencedora
orçou em R$8,00 o metro quadrado; destaque-se que a planilha inicial
indicava a execução de 69.343,0m 2, ao passo que a medição final aponta
103.070,62m1.

A CPI constatou que os preços da "pedra calçadinha" praticados na região,
segundo informação da Prefeitura, alcançam o valor de R$15,40 o metro
cúbico, que é suficiente para calçar em torno de 9m2. Então, quatro anos
atrás, foi cobrado da Prefeitura um preço 368% superior ao praticado
atualmente.

Acrescente-se que esse preço é apenas da pedra, pois a regularização do
subleito, a estabilização granulométrica da base e o transporte de todo esse
material foi cobrado separadamente, conforme se constata na planilha e nas
medições.

A titulo de comparação, a população contaria corri um serviço de melhor
qualidade, se o projeto previsse a execução de pavimentação asfáltica, uma
vez que o metro quadrado de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente) ou PMF (Pré-Misturado a Frio), com espessura de 2,5cm, custou, no
Município de Frutal, R$3,78 o metro quadrado e, em São Sebastião do
Paraíso, com a espessura de 5cm, R$4,65 o metro quadrado, nas mesmas
condições, ou seja, sem regularização do subleito e da base, porém com
transporte incluído.

Considerando-se o valor global do contrato, a pavimentação de ruas custou
à municipalidade R$27,21 o metro quadrado, sem a execução de obras de
drenagem que protegem o pavimento, ao passo que, em Frutal e Una[,
municípios visitados pela CPI, o metro quadrado de asfalto custou entre
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R$10,08 e R$13,23. Ressalte-se que ambas foram parcialmente dotadas
de obras de drenagem.

VIII - Patrocínio
1 - Aspectos preliminares
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o Município de

Patrocínio celebraram nove contratos de financiamento, em conformidade
com as especificações contidas no quadro abaixo, no valor total de
R$4.726.364,25 (quatro milhões setecentos e vinte e seis mil trezentos e
sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), para a realização de obras
de infra-estrutura e modernização administrativa no município, conforme o
seguinte demonstrativo:

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
17.5.2001.

2 - Os processos licitatórios e a execução dos contratos
Para a contratação de empresas que viriam a executar os projetos

previstos nos contratos descritos, foram realizadas licitações em
conformidade com a legislação federal, as quais resultaram nas seguintes
contratações.

2.1 - Resumo dos contratos de obras e serviços de engenharia e os
respectivos aditamentos

2.1.1 - Contrato BOMG 074.037
Contrato n° 002198
Contratada: Construtora Nóbrega Pimenta Ltda.
Objeto: execução de 37.314,90m2 de pavimentação completa em CBUQ e

95.000,Om de meio-fio em diversas vias do município.
Valor R$885.987,49.
Data de assinatura: 2219198.
Vigência: entrega da obra até 1114199.
1 0 aditivo, de 914199: prorroga por 180 dias o prazo para entrega da obra.
20 aditivo, de 919199: prorroga por 90 dias o prazo para entrega da obra.
30 aditivo, de 9112199: prorroga por 180 dias o prazo para entrega da obra.
40 aditivo, de 91612000: prorroga por 120 dias o prazo para entrega da obra.
Observações:
a) Os resumos dos quatro termos aditivos que prorrogaram o prazo do

contrato sob exame foram publicados na imprensa oficial, nos meses de
novembro e dezembro de 2000, contrariando o disposto no art. 26 da Lei n°
8.666, de 1993, que estabelece que o retardamento motivado da execução
de obra deve ser publicado na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como
condição para eficácia dos atos.

b) A análise das medições da obra revela que, na 11a medição, o valor do
contrato foi alterado para R$1.045.720,91 (um milhão quarenta e cinco mil
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setecentos e vinte reais e noventa e um centavos), em razão de
acréscimos nos quantitativos inicialmente previstos, resultando em um
aumento de R$159.773,50 (cento e cinqüenta e nove mil setecentos e
setenta e três reais e cinqüenta centavos). Embora os acréscimos não
tenham ultrapassado os 25% permitidos pela Lei de Licitações, não constam,
na documentação encaminhada a esta CPI, o termo aditivo e o respectivo
processo que fundamentam essa alteração. A falta de formalização do
processo caracteriza-se como afronta à norma contida no art. 60 da
mencionada lei federal.

2.1.2 - Contrato BDMG 074.038
Contrato n°01/98
Contratada: Construtora Nóbrega Pimenta Ltda.
Objeto: execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, em

diversas vias do município.
Valor: R$2.150.1183,76.
Data de assinatura: 2119198.
Vigência: entrega da obra até 1014199.
1 0 aditivo, de 914199: prorroga por 180 dias o prazo para entrega da obra.
20 aditivo, de 919199: prorroga por 90 dias o prazo para entrega da obra.
30 aditivo, de 9112199: prorroga por 180 dias o prazo para entrega da obra.
40 aditivo, de 91612000: prorroga por 120 dias o prazo para entrega da obra.
Observações:
a) A publicação dos resumos dos quatro termos aditivos também se deu

extemporaneamente, em situação análoga à comentada anteriormente.
b) Consta na medição n° 8, relativa ao período de 1118199 a 1319199, que os

recursos provenientes do Contrato BDMG 74.497 seriam incorporados ao
valor previsto. Com isso, o valor inicial foi acrescido de R$84.071,17 (oitenta
e quatro mil setenta e um reais e dezessete centavos).

Ressalte-se que a descrição do projeto relativo ao Contrato BDMG 74.497
é "aquisição e instalação de equipamentos de informática e canalização de
175m do córrego da Av. José Armando de Queiroz", e o valor mencionado foi
aplicado em pavimentação asfáltica.

Ainda em relação a essa alteração, não há registro de celebração de termo
aditivo entre a municipalidade e a contratada para formalizar o acréscimo nos
quantitativos.

2.1.2 - Contrato BDMG 074.038
Contrato n° 01198
Contratada: CAEMGE Carvalho Alvim Engenharia Ltda.
Objeto: execução de drenagem e canalização da Avenida José Armando

de Queiroz, com execução de duas pontes.
Valor: R$783.047,51.
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Data de assinatura: 715199.
Vigência: entrega da obra até 15111199.
l O aditivo, de 2216199: altera quantitativos de forma a elevar o preço em

R$1193.908,60 (cento e noventa e três mil novecentos e oito reais e sessenta
centavos), passando o valor total do contrato para R$976.956,11 (novecentos
e setenta e seis mil novecentos e cinqüenta e seis reais e onze centavos) O
prazo para entrega da obra foi dilatado para 15112199.

Observações:
a) Este contrato não foi executado na totalidade, tendo a contratada

recebido, pelos serviços executados até sua rescisão, R$608.843,40
(seiscentos e oito mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).
Contudo, não constam, na documentação encaminhada a esta Comissão, a
justificativa da rescisão e as circunstâncias em que esta ocorreu.

b) Com a rescisão dos contratos, foi realizado novo processo licitatório para
conclusão da obra; a empresa vencedora ofertou o preço de R$499.729,19
(quatrocentos e noventa e nove mil setecentos e vinte e nove reais e
dezenove centavos). Essa medida elevou o preço, que seria de
R$976.956,1 1 (novecentos e setenta e seis mil novecentos e cinqüenta e seis
reais e onze centavos) para R$1.106.496,00, acarretando um prejuízo de
R$129.452,89 ao erário municipal. Esse aumento no valor da obra poderia ter
sido evitado se a municipalidade tivesse se valido da prerrogativa contida no
art. 24, Xl, da Lei n° 8.666, de 1993, que autoriza a contratação de
remanescente de obra em conseqüência de rescisão dos contratos, "desde
que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as
mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao
preço, devidamente corrigido". Contudo, não foi localizado nenhum
documento comprobatório de que a municipalidade tenha envidado esforços
nesse sentido.

Para a conclusão da obra foi contratada, após a realização de nova
licitação, a Construtora Nóbrega Pimenta Ltda., cujos termos contratuais são
os seguintes:

Contratada: Construtora Nóbrega Pimenta Ltda. Objeto: execução 385
metros lineares de canalização da Av. José Armando de Queiroz, com

:	execução de duas pontes. Valor. R$783.047,51. Data de assinatura:
21312000. Vigência: entrega da obra até 5/712000.

Observação: Embora pudesse ter-se valido da faculdade de convidar as
empresas que participaram da Concorrência n° 001199 para concluírem a
obra em questão nas mesmas condições da licitante vencedora, a
municipalidade desencadeou novo processo na modalidade convite. Cabe
salientar que, nos termos dos § 1 0 e 20 do art. 23 da Lei de Licitações, por

g•	se tratar de parte de uma obra, a modalidade a ser utilizada para o objeto em
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licitação deve ser preservada. Vale lembrar que, ainda assim, o limite para
realização de convite, quando se trata de obras e serviços de engenharia é
de R$150.000,00.

2.2 - Alterações não previstas nos contratos
As obras de pavimentação de algumas ruas não foram realizadas, embora

contempladas em edital de licitação e no próprio contrato firmado com a
Construtora Nôbrega Pimenta Ltda.

Segundo informações do Prefeito, o objeto da licitação e do contrato foi
alterado para permitir a pavimentação de outras ruas que proporcionariam
maior retorno social, em face do maior número de pessoas beneficiadas.

Destaque-se, contudo, que essas alterações não foram objeto de termos de
aditamento em que se demonstrasse, entre outras coisas, a similaridade do
perfil geológico entre as ruas substituídas e as substitutas, contrariando,
ainda, o preceituado nos arts. 3 0 e 60 da Lei n° 8.666, de 1993, uma vez que
a administração não deu publicidade das alterações do objeto licitado.

Esta CPI recebeu denúncia de membro da Câmara Municipal, a qual
transcrevemos na íntegra:

!! Patrocinio 19 de abril de 2001.
Exmo. Sr.
Durval Angelo
DO. Vice Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Projeto

SOMMA
Sr. Vice Presidente!
Os abaixo assinados Vereadores Alcides Dornelas dos Santos e o ex-

Vereador Marcos Remis dos Santos vêm através deste encaminhar a V. Exa
cópia de uma fita cassete e matéria divulgada pela imprensa escrita, relativa
a inspeção realizada "in loco" pelo relator da CPI, Deputado João Paulo, com
objetivo de apurar irregularidades na aplicação de recursos do Projeto
SOMMA em Patrocínio.

A Rádio Difusora de Patrocínio, aproveitando de entrevista concedida pelo
Deputado João Paulo, montou um informe publicitário de interesse da
administração em que um locutor apresenta um texto alegando que está tudo
correto com a aplicação de recursos do SOMMA e, no final, usa, de forma
maliciosa e direcionada, uma parte da fala do Deputado João Paulo, que
encaixa no texto anterior. O referido informe foi divulgado de 15 em 15
minutos por vários dias, durante as diversas programações da emissora.

Nesta oportunidade, enviamos-lhes cópia de alguns semanários locais, que
publicaram matérias relativas a inspeção realizada pela CPI do Fundo
SOMMA, que, tendenciosamente, dão como encerrada e sem restrições a
aplicação dos recursos do Projeto SOMMA em Patrocínio, antecipando o
relatório final da CPI, que será divulgado oficialmente no próximo dia
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23/4/2001.

Comentários Sobre o Convênio 002198
Contrato n° 074.038
Objeto: Exceção de 294 535, 10 m de pavimentação compostagem CBUQ

em diversas vias do município.
Comentários
1 - Tomando por base as referidas licitações dos contratos 074.038 e

074.037 e analisando as ruas entre os trechos relacionados para receberem
a pavimentação e meio-fio, constatamos diferenças entre o executado e o
licitado, sendo que o executado é menor que o licitado.

2 - Durante visita do Deputado João Paulo a Patrocínio para apurar as
possíveis irregularidades apontadas no item anterior, o Sr. Prefeito Municipal
apresentou sua justificativa, onde a diferença de mais ou menos de
48.300,00m2 de pavimentação e 10.239,00 metro linear de meio-fio
encontrada no levantamento dos Vereadores é justificável pois o pavimento e
o meio-fio foram executados parte nos locais referendados nos contratos
074.038 e 074.037 e parte em locais da cidade não referendados nos
contratos em questão.

O Sr. Prefeito, justificando sua defesa, apresentou sua planilha de
execução (em anexo), da qual está de posse o Deputado João Paulo,
demostrando os locais que receberam o pavimento (ruas constantes dos
contratos e ruas não constantes). A planilha apresentada pelo Sr. Prefeito
não possui timbre da prefeitura, assinaturas ou rubricas.

Averiguando sua veracidade constatamos:
3.0 - Comparando o comprimento das ruas, de acordo com as licitações

dos contratas 074.038 e 074.037 referentes ao Projeto SOMMA com a 2
planilha apresentada pelo Sr. Prefeito, concluímos que as ruas aumentaram
de tamanho.

3.1 - Comparando o comprimento das ruas nas planilhas conforme as
licitações a planilha apresentada pelo Sr. Prefeito concluímos:

3.1.1 - Ocorreu um aumento do pavimento executado pela prefeitura em
relação ao licitado pelos contratos 074.038, 074.037, ou seja, a área
pavimentada foi maior que as ruas.

3.1.2 - A Rua Vereadora Ismene Mendes trecho entre BR-365 até a rua 3
foi pavimentada pela planilha do contrato 074.038. O mesmo trecho consta
da planilha apresentada pelo Sr. Prefeito onde aparece com o nome de
acesso ao Bairro Congonhas (que é a mesma rua referenciada como
Vereadora Ismene Mendes).

3.1.3 - A Av. Éneas Ferreira de Aguiar, Bairro Serra Negra, foi pavimentada
pelo contrato 074.038 com 6.348,00 m 2 (pista dupla). Como o mesmo trecho
de pista dupla pode apresentar 11.076,00 m 2, medida esta constante da
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planilha da prefeitura?

3.1.4 - A Av. Padre Matias, no Bairro Santa Terezinha, com trecho
pavimentado pelo contrato de 74900 m 2. A mesma rua, o mesmo trecho é
apresentado coma pavimentado na planilha da prefeitura com 1.946,76 m2
como explicar?)

3.1.5 - O mesmo ocorre com as Ruas Cecilia Maria da Cunha, Serra Negra,
Miguel Coelho Marra e várias outras marcadas na planilha do Sr. Prefeito (em
anexa).

3.1.6 - As ruas sem nome em vários bairros não foram encontradas para
serem fiscalizadas

3.1.7 - A Rua Rasa Brandão, na Cruzeiro da Serra, possui 200m de
extensão, enquanto na planilha do Sr. Prefeito a rua apresenta 594m de
extensão, o que acarretara um aumento considerável na área pavimentada.

Para justificar as ruas não pavimentadas nos contratos 074.038 e 074.037
as ruas pavimentadas pelo Sr. Prefeito sofreram um aumento em seus
comprimentos (só no papel e, conseqüentemente, nas áreas pavimentadas).

Além das irregularidades acima mencionadas, há indícios de o Sr. Prefeito
ter usada de obras de pavimentação asfáltica realizadas com recursos de
convênios firmadas entre o município e a Secretaria de Assuntos Municipais,
através da intermediação do Deputada Romeu Queiroz do período de 1996 a
1999.

Nesta oportunidade solicitamos de V. Exa. que requeira junto à Sub-
Secretaria de Assuntos Municipais cópia das licitações convênios e contratos
celebrados entre o município de Patrocínio e a antiga Secretaria de Assuntos
Municipais no período de 1996 a 1999, cujo objeto segue pavimentação
asfáltica (apresentar documentos que comprovam as origens das despesas e
o planilha de execução das obras).

Atenciosamente
Vereador Alcides Dornelas dos Santos
Ex. Vereador Marcos Remis dos Santos
* - O quadro dos dados foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de

17.05.2001.
Roberto Queiroz do Nascimento, Prefeito Municipal - Eng. Luiz Antônio de

Paula - CREA MG 34.264/O, Secretário Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente".

3 - Qualidade das obras
Quanto à qualidade das obras, a Comissão constatou o rompimento da

pavimentação em várias ruas, principalmente no Bairro Serra Negra.
A Prefeitura contratou a empresa Sanag Engenharia e Saneamento Ltda.

com o objetivo de projetar aproximadamente 1.000m de avenida sanitária,
dimensionar os interceptores de esgoto no trecho objeto do projeto da Av.
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José Armando de Queiroz e as redes de drenagem no Bairro Serra Negra.

Nota-se que no objeto do contrato não se trata de "projeto geotécnico", nem
existe outra empresa contratada para tal fim.

No Bairro Serra Negra, a CPI constatou a presença de erosão no
pavimento asfáltico de várias ruas, com destaque para as Ruas Japão,
Cândido Dias e Portugal, provocada por enxurradas em virtude da
impropriedade do projeto de drenagem, que não previu a execução de
sarjetas, nem dimensionou adequadamente a drenagem profunda.

IX - São Sebastião do Paraíso
1 - Aspectos preliminares
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o Município de

São Sebastião do Paraíso celebraram quatro contratos de financiamento, em
conformidade com as especificações contidas no quadro abaixo, no valor
total de R$3.785.965,91, para a realização de obras de infra-estrutura no
município.

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
17.05.2001.

Para contratação de empresas que viriam a executar os projetos previstos
nos contratos acima relacionados, foram realizadas licitações na modalidade
Concorrência, conforme determina a legislação federal.

A Construtora Almeida Neves Ltda. foi a vencedora do processo relativo ao
Contrato n° 074.899, e a empresa Leão e Leão Ltda. com  sede em Ribeirão
Preto, SP, foi a vencedora dos demais processos, dando origem aos
Contratos n°s 1198, de 2419198, 2198, de 1619198, 3198, de 2419198, 2199, de
2415199, e 3199, de 261412000.

2 - Os processos licitatórios e a execução dos contratos
2.1 - Contrato n°073.954-Canalização do córrego Rangel
a) inobservância do disposto no art. 48 da Lei Federal n°8.666, de 1993:
Ao se analisar a documentação que instrui o processo licitatório, percebe-

se que o valor da proposta vencedora (R$1.061.161,98) é muito inferior ao
orçamento inicial da municipalidade (R$1.963.963,22) e as demais propostas
ofertadas. Com isso, não se alcançou o valor correspondente a 70% da
previsão inicial da Prefeitura. Assim, a proposta é considerada inexeqüível, à
luz do disposto no art. 48 da Lei de Licitações.

Ao celebrar o contrato, a municipalidade deveria ter exigido uma garantia
superior àquela prevista inicialmente no edital. Portanto, a empresa Leão e
Leão Ltda. deveria ter oferecido uma garantia no valor de R$91.715.51, em
vez dos R$53.058,09, constantes no contrato.

b) Prorrogações e reajustes:
O contrato de financiamento em epígrafe, no valor de R$1.061.161,98, deu

origem ao Contrato n° 1198, celebrado com a empresa Leão e Leão Ltda. em
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2419198, que previa o prazo de 221 dias para execução da obra, devendo
estar ela concluída até 1014199.

Em 1514199, foi celebrada o primeiro termo aditivo, com o objetivo de se
prorrogar o prazo de execução das obras por seis meses, atendendo à
solicitação da contratada, que justificou o atraso na condução dos trabalhos
no fato de ter havido um longo período chuvoso.

Sob a mesma alegação, acrescida das "dificuldades da execução dos
serviços de escavação, devido à instabilidade do solo encontrado na região",
em 514199, a contratada voltou a requerer ao município que prorrogasse o
termo final do contrato por mais seis meses, no que foi prontamente atendida.
Cabe aqui ressaltar que o município concedeu um reajuste no valor de
R$25.650,15, que corresponde a 16,4% do saldo do contrato apurado na
data do aditamento, sem que constasse no processo de aditamento
solicitação da contratada nesse sentido.

Novamente, em 5/1 0199, voltou a empresa a solicitar prorrogação do prazo
dos contratos, devido à ocorrência de dificuldades encontradas no decorrer
da execução das obras". Mais urna vez, a contratante aquiesceu e celebrou
novo termo aditivo, concedendo mais cinco meses para conclusão das obras.

Com essas sucessivas prorrogações, percebe-se que o prazo inicialmente
pactuado, que era de 221 dias, foi acrescido de mais ou menos 515 dias.

Resumo do contrato e aditamentos:
Contratante: Leão e Leão Ltda.
Objeto: execução de obras de canalização do córrego Rangel, Avenida

Marginal e serviços complementares.
Valor R$1.061.161,98
Data de assinatura: 2419198
Vigência: 221 dias
1 0 aditivo de 1014199: prorroga o prazo por seis meses
20 aditivo de 10110199: prorroga o prazo por seis meses e reajusta o saldo

do contrato em R$25.650,15.
30 aditivo de 201312000: prorroga o prazo por cinco meses.
Nota:
É importante salientar que foram feitas medições em novembro e dezembro

de 1998, e de janeiro a julho de 1999, constatando-se serviços de escavação,
drenagem e reaterro entre outros. Assim, comprova-se que não houve
paralisação nas obras. No entanto, os aditivos de prorrogação de prazo foram
solicitados sob a argumentação de que os períodos chuvosos prejudicaram o
andamento das obras. O outro pedido de prorrogação funda-se na alegação
de que houve dificuldades. Esse argumento é vago, sem explicitar essas
dificuldades. Com isso, podemos concluir que a municipalidade não deu
causa aos atrasos na execução das obras; portanto, não faz sentido que se
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conceda reajuste dos preços.
2.2 - Contrato n° 073.954 - Canalização do córrego Tiro de Guerra
Prorrogações e reajustes:
O contrato de financiamento em epígrafe, no valor de R$1.077.585,25, deu

origem ao Contrato n° 2198, celebrado com a empresa Leão e Leão Ltda. em
2419198, que previa o prazo de 221 dias para execução da obra, devendo
estar concluída até 1014199.

Em 1514199, foi celebrado o 1 0 termo aditivo, com o objetivo de se prorrogar
o prazo de execução das obras por seis meses, atendendo a solicitação da
contratada, que justificou o atraso na condução dos trabalhos no fato de ter
havido um longo período chuvoso.

Sob a mesma alegação, acrescida das "dificuldades da execução dos
serviços de escavação, devido à instabilidade do solo encontrado na região",
em 514199, a contratada voltou a requerer ao município que prorrogasse o
termo final do contrato por mais seis meses, no que foi prontamente atendida.
Cabe aqui ressaltar que o município concedeu um reajuste no valor de
R$129.637,31, que corresponde a 12,55% do saldo do contrato apurado na
data do aditamento, sem que constasse no processo de aditamento
solicitação da contratada nesse sentido.

Novamente, em 5110199, voltou a empresa a solicitar prorrogação do prazo
dos contratos "devido ã ocorrência de dificuldades encontradas no decorrer
da execução das obras". Mais uma vez a contratante aquiesceu e celebrou
novo termo aditivo, concedendo mais cinco meses para conclusão das obras.

Com essas sucessivas prorrogações, percebe-se que o prazo inicialmente
pactuado, que era de 221 dias, foi acrescido de mais ou menos 515 dias.

Resumo do contrato e aditamentos:
Contratante: Leão e Leão Ltda.
Objeto: execução de obras de canalização do córrego Tiro de Guerra,

avenida sobre o canal e serviços complementares.
Valor: R$1.077.585,25
Data de assinatura: 2419198
Vigência: 221 dias
1 0 aditivo de 1014199: prorroga o prazo por seis meses
20 aditivo de 10110199: prorroga o prazo por seis meses e reajusta o saldo

do contrato em R$129.637,31.
30 aditivo de 201312000: prorroga o prazo por cinco meses.
Nota:
É importante salientar que foram feitas medições em novembro e dezembro

de 1998, e de janeiro a julho de 1999, constatando-se serviços de escavação,
drenagem e reaterro entre outros. Assim, comprova-se que não houve
paralisação nas obras; contudo, os aditivos de prorrogação de prazo foram
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solicitados sob a argumentação de que os períodos chuvosos
prejudicaram o andamento das obras. O outro pedido de prorrogação funda-
se na alegação de que houve dificuldades. Esse argumento é vago, sem
explicitar essas dificuldades. Com isso, podemos concluir que a
municipalidade não deu causa aos atrasos na execução das obras; portanto,
não faz sentido que se conceda reajuste dos preços.

2.3 - Contrato n° 073.956 - Canalização do córrego Lavapés
Prorrogações e reajustes:
O contrato de financiamento em epígrafe, no valor de R$ 897.21868, deu

origem ao Contrato n° 2198, celebrado com a empresa Leão e Leão Ltda. em
2419198, que previa o prazo de 221 dias para execução da obra, devendo
estar concluída até 1014199.

Em 1514199, foi celebrado o 1 0 termo aditivo, com o objetivo de se prorrogar
o prazo de execução das obras por seis meses, atendendo a solicitação da
contratada, que justificou o atraso na condução dos trabalhos no fato de ter
havido um longo período chuvoso.

Sob a mesma alegação, acrescida das "dificuldades da execução dos
serviços de escavação, devido ã instabilidade do solo encontrado na região',
em 514199, a contratada voltou a requerer ao município que prorrogasse o
termo final do contrato por mais seis meses, no que foi prontamente atendida.
Cabe aqui ressaltar que o município concedeu um reajuste no valor de
R$61.402,06, que corresponde a 13,95% do saldo do contrato apurado na
data do aditamento, sem que constasse no processo de aditamento
solicitação da contratada nesse sentido.

Novamente, em 5110199, voltou a empresa a solicitar prorrogação do prazo
dos contratos "devido a ocorrência de dificuldades encontradas no decorrer
da execução das obras." Mais uma vez a contratante aquiesceu e celebrou
novo termo aditivo, concedendo mais cinco meses para conclusão das obras.

Com essas sucessivas prorrogações, percebe-se que o prazo inicialmente
pactuado, que era de 221 dias, foi acrescido de mais ou menos 515 dias.

Resumo do contrato e aditamentos:
Contratante: Leão e Leão Ltda.
Objeto: execução de obras de canalização do córrego Lavapés, avenida

sobre o canal e serviços complementares.
Valor. R$897.218,68
Data de assinatura: 2419198
Vigência: 221 dias
1 0 aditivo de 1014199: prorroga o prazo por seis meses
20 aditivo de 10110199: prorroga o prazo por seis meses e reajusta o saldo

do contrato em R$611.402,06.
31 aditivo de 201312000: prorroga o prazo por cinco meses.
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Nota:
Houve total paralisação das obras após a primeira medição, feita em

9110198, sob a alegação de que houve um longo período chuvoso. Destaque-
se que o mesmo não ocorreu na execução das obras de canalização do
córrego Rangel, que se localiza em região próxima. Percebe-se, então, que
as chuvas prejudicaram apenas uma frente de obras numa mesma cidade,
pois as obras de canalização dos córregos Rangel e Tiro de Guerra não
sofreram interrupções.

3 - Observações
A Prefeitura forneceu projetos incompletos a esta Comissão. Não há

projeto executivo completo; faltam os projetos geotécnicos que deveriam
possibilitar o dimensionamento dos pavimentos e o correto levantamento dos
quantitativos para elaboração do edital de concorrência.

A municipalidade deixou a cargo da empreiteira a própria fiscalização. Esta,
quando questionada sobre como era feito o controle geotécnico, não foi
capaz de mostrar o laboratório necessário à execução de simples ensaios,
suficientes para garantir a qualidade do asfaltamento. Não havia nem mesmo
um termómetro para medir a temperatura de massa asfáltica produzida a
aproximadamente 100 km de distância das obras. Na segunda visita desta
Comissão ao município, constatou-se que a canalização do córrego Lavapés
estava incompleta e paralisada. Faltava uma parte significativa para sua
conclusão, desde a canalização ao capeamento asfáltico. Esta Comissão tem
dúvidas sobre se o repasse financeiro que falta, R$104.012,95 de
financiamento e R$26.000,27 de contrapartida, totalizando R$130.013,22,
seriam suficientes para sua finalização.

Na canalização do córrego Tiro de Guerra havia uma barreira, feita pelo
Exército, a qual impedia o tráfego, motivada pelo não-pagamento de
indenização acertada.

Na segunda visita da Comissão, em junho de 2000, foi constatado,
também, o inicio de deterioração do pavimento nas ruas do Bairro Vila
Muschioni. Essa obra foi contratada com a Construtora Almeida Neves Ltda.

Os defeitos que se apresentam no pavimento devem ter causa no
dimensionamento inadequado, o que indica uma falha no projeto, além de
haver fortes indícios de que foi utilizado um material de base impróprio.
Saliente-se, contudo, que a Comissão não teve acesso ao projeto executivo
da obra.

Finalmente, registre-se que, a despeito de terem sido convidados a prestar
esclarecimentos à CPI, os representantes da empresa Leão e Leão Ltda. não
compareceram perante esta Comissão.

X - tinai
1 - Aspectos preliminares
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O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o Município

de Unai celebraram nove contratos de financiamento, em conformidade com
as especificações contidas no quadro abaixo, no valor total de R$
3.990.200,12:

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
17.05.2001.

2 - Trabalhos realizados
2.1 - Visita à sede da Prefeitura com o objetivo de se solicitarem

documentos necessários à apuração dos fatos
Vários documentos foram solicitados, entre eles os projetos executivos das

obras objeto de financiamento com recursos provenientes do Fundo SOMMA.
A solicitação não pôde ser atendida, mas a empresa FR Engenharia e
Construções Ltda. ficou incumbida de apresentar esses documentos quando
viesse a Belo Horizonte para ser ouvida pela CPI.

2.2 - Visita ás obras executadas pela Poli Engenharia Ltda.
A empresa estava refazendo a pavimentação asfáltica, as sarjetas, as

bocas de lobo e os poços de visita em vários lugares.
2.3 - Visita às obras executadas pela Construmil Construtora e

Terraplenagem Ltda.
A empresa está refazendo a pavimentação asfáltica, as sarjetas, as bocas-

de-lobo e os poços de visita em vários lugares. Esses serviços estão sendo
fiscalizados pela FR Engenharia e Construções Ltda.

2.4 - Visita às jazidas
Durante a visita à jazida, não foi possível quantificar o material de base ali

retirado, em razão da ausência de levantamento topográfico prévio no local e,
ainda, devido ao fato de outras empresas terem utilizado material da jazida,
conforme informações do Engenheiro Getúlio. Com isso, não se pôde
constatar o volume de terra retirada e utilizada na composição da base e sub-
base.

2.5 - Visita às pedreiras
Existem no município duas empresas fornecedoras de brita, a Unical e a

Britacal. A primeira localiza-se a 35km do local onde foram realizadas as
obras e a segunda, a apenas 10km.

Visualmente, e por informações do Sr. Dirceu Martins Júnior, proprietário
da empresa FR Projetos e Construções Ltda., foram feitos ensaios no
material das duas britadeiras, os quais foram aprovados, mas foi indicada, no
projeto, a Britacal, por estar mais próxima da obra.

Porém, as empresas Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda. e a
Poli Engenharia Ltda., responsáveis pelas obras de pavimentação asfáltica
no município, optaram por adquirir a brita na Unical Unai Indústria e
Comércio de Calcário e Brita Ltda., mesmo estando 25 km mais distante que
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a outra britadeira.

Um fato que merece destaque é que o Secretário de Obras á época da
realização das obras, Sr. Haroldo Wagner Valadão, era sócio-gerente da
empresa Unir-ai Unaí Indústria e Comércio de Calcário e Brita Ltda.,
fornecedora da brita utilizada pelas empresas executoras das obras no
município. Advirta-se, porém, que essa conduta é vedada pela Lei de
Licitações em seu art. 90 , que proíbe a participação de servidor do órgão ou
da entidade contratante, direta ou indiretamente, na licitação ou na execução
de obra ou serviço e no fornecimento de bens a eles necessários.

Observações:
A visita desta Comissão para averiguar indícios de irregularidades na

execução das obras objeto de financiamento do Fundo SOMMA realizou-se
em 261512000. Portanto, oito meses após a lavratura do termo de
recebimento da obra, que se deu em 1619199, dizendo que a empresa
"executou os serviços de pavimentação, terraplanagem, drenagem e serviços
complementares na cidade de Unai dentro do prazo e padrão de qualidade
expedidos no instrumento de Contrato n° 117198, etc".

Durante a realização da reunião da CPI, em 181512000, que ocorreu antes
da visita da CPI à cidade, os representantes do município não apresentaram
os projetos de engenharia das obras, mas comprometeram-se a apresentá-
los em outra oportunidade.

Já na reunião ordinária realizada em 1 01612000, que ocorreu após a visita
da CPI a Unai, os representantes das empreiteiras também não
apresentarem os projetos de engenharia, mas estes foram encaminhados
posteriormente.

De posse dos projetos, foram constatadas contradições na ordem das
datas neles constantes. A empresa FR Projetos e Construções Ltda. foi
responsável pela elaboração do projeto executivo, cujo custo foi financiado
por meio do Contrato BDMG n° 074.112, de 13110198. Segundo informações
de seu Diretor, em depoimento à CPI em 1 01612000, os projetos foram
entregues no mês de dezembro de 1998, mas, no projeto, consta no "Boletim
de Sondagem" que o material foi coletado no mês de fevereiro de 1999 e os
ensaios de granulometria, LL, LP, de compactação, CBR, etc., necessários
ao dimensionamento do pavimento, datam de 1113199. Portanto, foram
posteriores à data indicada pelo Diretor da empresa.

Então, mais uma vez, como em outras cidades, os quantitativos levantados
para efeito de orçamento, cujo objetivo seria a solicitação de financiamento
junto ao BDMG, foram aleatórios, bem como o processo licitatório Não há
nenhuma base técnica para se afirmar que em uma determinada rua deveria
haver tantos centímetros de base ou bueiros, sarjetas, etc.

Outra contradição verificada foi o fato de a primeira medição que a
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empresa Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda. fez ter sido
elaborada em novembro de 1999, exatos 13 dias após a contratação da
empresa FR Projetos e Construções Ltda.

Esta Comissão pode afirmar com propriedade que não houve atendimento
ao solicitado na licitação porque no exato instante da visita havia reparos por
todos os lados, com a base do pavimento exposta a céu aberto-

Não houve fiscalização da Prefeitura quanto à qualidade das obras, uma
vez que esta é completamente incapaz para isso, até porque não possui um
laboratório de solos; porém a Prefeitura contratou a autora do projeto
executivo para prestar serviços de fiscalização e acompanhamento das obras
financiadas com recursos do Fundo SOMMA em 201312000. Ressalte-se que
essa contratação se deu seis meses após o recebimento definitivo das obras,
que ocorreu em 1619199.

3 - Principais irregularidades detectadas no pavimento
Considerando que as empresas estavam fazendo reparos nas obras

quando da visita da Comissão, foi possível fazer as seguintes constatações:
a espessura e a largura das sarjetas do pavimento estavam fora das
exigências técnicas e das especificações no projeto geométrico. Vê-se pela
fotografia que nasceu mato através do concreto; a presença constante de
"borrachudos", que são defeitos que acusam a existência de umidade sob o
pavimento, o que compromete significativamente a sua durabilidade; a falta
de meio-fio e sarjeta em várias ruas, o que provoca a rápida deterioração do
pavimento; a inexistência de boca-de-lobo com grelha; ocorrência de
afundamentos do pavimento sobre as valas não compactadas devidamente
ou compactadas com material impróprio; os poços de visita encontravam-se
com o tampão em concreto fora das especificações contidas no projeto
geométrico; falta de agregação entre a emulsão e o pedrisco da capa do
revestimento pré-misturado a frio; execução de obras de meio-fio por
servidores da Prefeitura.

4 - Mudanças no projeto original
A Prefeitura informou à CPI que, a seu critério, havia substituído a

execução do meio-fio por pavimentação asfáltica em outras vias do
município, no mesmo valor do contratado na licitação. Ao realizar essa
alteração, a qualidade do pavimento já executado ficou comprometida, pois,
sem a proteção da sarjeta e meio-fio, a deterioração se acentuaria.

A construtora estava refazendo as flagrantes imperfeições apontadas pela
Prefeitura; porém, de modo geral, o pavimento é de má qualidade por falta de
projeto, falta de estudo de material para substituição, base ou sub-base
subdimensionada e massa asfáltica fora das especificações técnicas. Em
suma, faltaram projetos e fiscalização técnica.

As fotografias constantes neste relatório comprovam de maneira
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inequívoca a qualidade do conjunto da obra.

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento
Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos

termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interna,
requerimento do Deputado José Milton, em que solicita seja o Projeto de Lei
n° 462199 enviado 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 XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em
outra oportunidade, requerimento do Deputado Álvaro Antônio e outros,
solicitando a realização de reunião especial em homenagem à Escola de
Engenharia da UFMG, que completa 90 anos de fundação-

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 1.81512000, do Deputado Alberto

Bejani, em que pede sejam solicitados esclarecimentos ao Secretário da
Saúde sobre a propaganda, veiculada na imprensa pelo Governo do Estado,
referente ao Programa Saúde da Família. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de tomar conhecimento do teor do

requerimento porque, neste mês, a Comissão de Saúde já promoveu duas
audiências públicas sobre o Programa Saúde da Família, uma para falar
sobre o Programa na área médica, outra para falar sobre o Programa no que
se refere à parte bucal. Muitas vezes acontecem audiências públicas que não
são tornadas públicas, pelo menos para a maioria dos Deputados. Então,
aparecem solicitações com relação a temas que foram amplamente
debatidos nas comissões temáticas. Gostaria de saber o que realmente
querem que sela esclarecido, para que não sejamos redundantes com
relação a um tema que pode já ter sido amplamente discutido.

O Sr. Presidente - Esta Presidência, entendendo ser oportuna a
intervenção do Deputado Carlos Pimenta, solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura do requerimento.

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha) - (- Lê:)
- O Requerimento n° 1.81512000, lido pelo Sr. Secretário, é o publicado na

edição de 811212000.
Deputado Carlos Pimenta - Peço desculpas ao companheiro Alberto Bejani,

mas trata-se de requerimento que poderia perfeitamente ser encaminhado à
Comissão de Saúde, já que temos as informações pertinentes ao assunto.
Creio que esse seria um documento inócuo, porque o Secretário,
recentemente, prestou esclarecimentos à Comissão, respondendo a
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perguntas dos Deputados. Abstenho-me de votar porque estive presente
à reunião e acho que estamos repetindo um procedimento já realizado.

O Sr. Presidente - Deputado Carlos Pimenta, esse requerimento é de
autoria do Deputado Alberto Bejani, e o substitutivo é da Mesa da
Assembléia. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Ermano Batista - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 11 votos. Não há quórum para votação.

A Presidência a toma sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado João Pinto Ribeiro - Solicito a V. Exa. que faça a chamada dos
Deputados para a recomposição de "quorum"

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Dirnas Rodrigues) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Responderam à chamada 33

Deputados. Não há quórum para votação, mas o há para a continuação dos
trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio Cunha solicitando
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 Márcio Cunha.

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. e Sras
Deputadas, senhores que nos visitam, o assunto que me traz a esta tribuna,
sem dúvida, é ordem do dia de todos os parlamentos deste Pais.

Refiro-me à questão do racionamento, que tem nos preocupado. Além de
nos deixar preocupados, nos deixa apreensivos, porque, pura e
simplesmente, o Governo Federal não vem a público dizer que tamanho terá
esse racionamento, que conseqüências advirão, que economia trará para o
Pais, enfim, não tem o que dizer neste exato momento. A Nação, no dia de
ontem, ficou perplexa, ao ver o próprio Presidente da República dizer que foi
pego de surpresa, não sabe como vai ser. Imaginem o que será da
população. Como Deputado por Minas Gerais, vejo-me na obrigação - e
tenho a certeza de que o faço em nome deste parlamento - de exigir das
autoridades mineiras um posicionamento. Já estive com o Secretário da
Segurança Pública, com o Comandante do 16 0 Batalhão, Ten.-Cel. Hélio,
levando-lhes a nossa preocupação. Estou apresentando um requerimento
pedindo que nossas autoridades congreguem forças para que possamos ter
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um plano emergencial. Já pedi ao Presidente desta Casa, Deputado
Antônio Júlio, que apresse a votação desse requerimento. Estou solicitando,
por escrito, ao Dr. Itamar Franco uma entrevista, momento em que lhe
entregarei uma sugestão em nome deste parlamento, ou seja, que nos ajude
a criar uma espécie de força-tarefa, em que as autoridades dos três Poderes
e a sociedade civil organizada, por meio da Federação das Indústrias, da
CDL, da Associação Comercial de Minas, dos clubes de serviço, como o
Rotary, do qual sou participe, possamos discutir a possibilidade desse
racionamento, as conseqüências que dele advirão. Insisto que isso nos causa
perplexidade.

Na audiência que tive com o Secretário da Segurança Pública, Dr. Márcio
Domingues, que tem feito, como dissera há pouco a Deputada Elaine
Matozinhos, um bom trabalho, disse-me que, por parte do Governo Federal,
não tinha havido orientação, nenhuma informação. O Governo do Estado não
tem, por parte do Federal, que é o agente desse possível racionamento,
nenhuma instrução sobre como será.

Tive oportunidade de conversar com um dos Diretores da CEMIG, que me
dizia da capacidade técnica da empresa para tomar algumas medidas,
inclusive a possibilidade de racionamentos setorizados, sem prejudicar os
serviços emergenciais, de primeira necessidade, como os hospitais.

Acho que esta Casa tem de se posicionar, de fazer ver às autoridades que
não podemos conviver com informações que dão conta de que virá um
racionamento, mas este não é explicado. Esse assunto, sem dúvida alguma,
deve ser discutido, para que a nossa voz e representatividade possa se fazer
valer. Não podemos conviver com essa situação, sem nenhum tipo de
iniciativa. Estamos oficiando às autoridades e pedindo ao Governador do
Estado que constitua conosco uma força-tarefa, para que possamos nos
prevenir para esse racionamento, pois ninguém sabe de que forma será feito,
que conseqüências dele advirão.

Outro assunto que me traz a esta tribuna diz respeito ao convite enviado
aos colegas Deputados. Especialmente para este Deputado, que começou a
carreira política em Belo Horizonte, onde é votado, trata-se de um fato muito
importante. Estaremos hoje, no Minascentro, fazendo coro com muitas
autoridades e com a população, a fim de homenagear os 25 anos da
instalação do policiamento da nossa Capital. Apesar de todas as dificuldades
enfrentadas, a Polícia Militar tem feito muito pela sociedade brasileira,
especialmente pela belo-horizontina. Assim, lá estaremos, com todo o
Comando da Policia Militar, desejando que esse trabalho continue.

Ontem, estivemos na Escola Estadual Ondina do Amaral Brandão, no
Bairro Pompéia, discutindo com os comerciantes e com a população em geral
a questão da violência não só lá, mas também nos Bairros Esplanada, São
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Geraldo, Vera Cruz e adjacências. Além disso, os moradores conviveram,
nos últimos 30 dias, com a informação de que a área hoje ocupada pela Casa
do Rádio - que está em concordata - seria utilizada para a construção de um
presídio. A região Leste da Capital, onde estão situados esses bairros, já deu
a sua cota de participação. Lá, temos delegacias; o Centro de Recuperação
de Menores, no Horto; a Penitenciária de Mulheres, na confluência dos
Bairros Horto e Santa Tereza. Portanto, a região já contribuiu nesse sentido.
Nós, moradores daquele local, não iríamos permitir mais esse sacrifício.

Fizemos questão de solicitar, por escrito, que o Secretário da Segurança
Pública nos informasse a respeito desse boato. Felizmente, comunicou-nos
que isso não passa de mera especulação. Ontem, na Escola Ondina Amaral
Brandão, informamos á comunidade que isso não acontecerá, ou seja, onde
estava instalada a Casa do Rádio, na confluência das Avenidas Belém e
Andradas, no Bairro Esplanada, não será construído um presídio. O
Secretário da Segurança Pública assegurou-nos isso por escrito. A Secretária
Ângela Pace informou-nos que não existem estudos nesse sentido.

No Governo passado, fomos vitoriosos, pois impedimos a construção de
uma delegacia na Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro Cidade Nova.
Além disso, sugerimos que ali fosse instalado o "campus" da UEMG. Ao ser
eleito Deputado Estadual, o primeiro projeto que apresentei a esta Casa - e
foi sancionado pelo Governador Itamar Franco - foi a doação daquele terreno,
cerca de 30. 000M2, situado em uma área nobre dos Bairros Cidade Nova,
União e adjacências, para a construção do "campus" da UEMG. Apresentei,
também, um projeto de lei, em tramitação nesta Casa, cujo objetivo é um
estudo de impacto de segurança. Como existe urna demanda muito grande,
fazemos coro com a Secretaria da Justiça, porque precisamos de maior
número de celas para os presos.

Vamos fazer tudo isso sem prejuízo da comunidade e com uma discussão
clara, aberta e transparente com o povo belo-horizontino. Agradeço a
disposição e a paciência dos Deputados. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elaine

Matozinhos solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 10 minutos.
Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.

A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ocupantes das galerias, telespectadores da TV Assembléia, assumo a
tribuna, no dia de hoje, para prestar homenagem à Polícia Civil; o dia 10 foi
consagrado, pelo calendário oficial de nosso Estado, como o Dia da Polícia
Civil, instituição criada no Brasil em 101511808.

E, para ser sincera, andei remoendo lembranças, perguntando ao tempo,
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argüindo a memória para saber o que falar desta tribuna. Aqui estou para
proferir a minha prece de gratidão, amor e esperança. Anima-nos o objetivo
de homenagear os antigos companheiros da velha policia e os da nova
geração.

O oferecimento desse modestíssimo discurso aos policiais mais novos
constitui inequívoco testemunho de nosso apreço e desejo sincero de que
realizem muitas coisas úteis no trato da profissão.

Se a minha vida foi, quase toda, dedicada à policia, não menos dela é
agora o meu tempo. Atendo, na medida do possível, todos os colegas que
me procuram, minuto após minuto, e posso contar, com orgulho, sem
vaidade, mas com satisfação, que, nesse pouco tempo, já perdi a conta dos
que atendi.

Fora o contato pessoal, buscamos outros meios de comunicação, por
entender que o meu dever é informar o que estou fazendo, prestar contas
aos colegas policiais civis do que está acontecendo nesta Casa e é do
interesse da classe. Informar as lutas que vamos enfrentando e as vitórias
que vamos alcançando, nesse labor de dia e noite pela melhoria e
prosperidade de nossa querida Polícia Civil, porque isso - vitórias - nós
haveremos de ter. E grandes. Não assumi o cargo de Deputada para vir
lamuriar nem para dizer aos meus colegas das nossas dificuldades, porque,
para isso, não precisava haver sido eleita. Assumi para trabalhar, para fitar
um objetivo para melhoria da nossa classe e sua grandeza e colocar mãos à
obra, sem receio nem hesitação. O resto há de vire, em pouco tempo, virá.

Naturalmente, não posso encará-los e dizer que a situação é um mar de
rosas. Todos sabem que não é. Mas havemos de superá-la. E, para isso, é
preciso que a ação preceda de forma firme e harmoniosa com a instituição
em seu conjunto.

Não há crise que resista a um programa de estudo e trabalho, porque o elo,
o vínculo, o traço de união mais sólido que pode haver entre uma carreira e
quem a ela se propõe são o estudo e o trabalho, traduzidos na comunhão de
um ideal de progresso e na identificação com o anseio de criar aquilo que
beneficie todos e engrandeça a profissão. Esse ideal, esse anseio profundo
em nossa classe é a marca mais nítida de seu caráter.

E o remédio para enfrentarmos a situação já nos foi dado por ocasião da II
Conferência Nacional de Policia Civil, realizada há longos anos, em 1958, no
Rio de Janeiro: a variedade da ação policial mobiliza um apreciável
contigente de homens e mulheres para as suas tarefas. E não há que se
negar que as ações têm sido, em todos os tempos, tão ásperas, que somente
as verdadeiras vocações podem servir a contento.

A policia, em constante estado emocional de alerta, não acolhe, por isso
mesmo, dentro dos seus muros, as sinecuras nem os trabalhos ritmados,
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peculiares a tantos outros setores do serviço público.

Haverá, de fato, policia amada pelo povo? Cremos que existem as temidas
• respeitadas pela segurança com que agem, pela justiça com que reprimem
• pela severidade com que investigam. E o temor não se compadece com o
amor. A melhor polícia levará a seu crédito, apenas, a que serve,
precisamente porque, ao seu conceito, liga-se a idéia da coerção - o
instrumento repressor das impulsos anti-sociais dos instintos.

Na abrangente atividade policial, não se descobre uma área, por menor
que seja, que não diga respeito ao interesse coletivo. Toda a sua ação se
desenvolve no eixo do bem-estar social; defende as prerrogativas, a vida e o
patrimônio de cada um, põe-se em campo, no tumulto das ruas, para a
defesa da ordem ameaçada ou perturbada.

A policia não tem a alta função judicante. Seu poder é de superfície, o mais
extenso de quantos existem, embora o de menos profundidade, pois sua
ação se resume em vigiar, guardar, prevenir, obstar, aconselhar, preparar,
enfim, o caminho para a ação de outros órgãos de função especifica. Está
em toda a parte, por se fazer necessária a sua presença. As vezes, age com
mão de ferro, intervindo prontamente, a fim de salvar uma só vida humana,
impedir a generalização de um conflito, ou, então, na maioria das vezes,
exercitar o papel de algodão entre os cristais para dirimir pequenas
desavenças, prevenir antagonismos e aconselhar os desavindos, quase
sempre faltosos da dose de serenidade e indulgência que o Mestre pregou
aos homens.

Nos dias que correm, no Brasil, urge que tenhamos uma polícia realmente
onipresente, capaz de registrar, com a precisão e a certeza da agulha de um
sismógrafo, no dorso eriçado e coleante da sociedade, as variações da alma
humana, que, fremente nas suas paixões, às vezes vulnera o dique dos
princípios morais e se arremete contra o gabarito da lei escrita; uma polícia
de olhos argutos, sempre abertos, surpreendendo, ora no gesto
incaracterístico, ora na atitude dissimulada, o prenúncio de uma violação, ás
vezes, esta mesma, na brutalidade do fato consumado que ultrapassou o
mundo jurídico marcado inflexivelmente pelos códigos; uma policia que
realmente esteja apta a prevenir muitos crimes e uma policia repressiva
armada de meios para reprimir todos os crimes.

O papel da classe policial é tão relevante e imprescindível, que a subversão
de sua estrutura acarretaria o caos social, por isso é organizada rigidamente
como imperativo do supremo interesse público.

A par disso, é mister que o Estado (aqui tomada em sentido amplo) não
regateie garantias e vantagens, sem as quais dificilmente se encontraria o
necessário estímulo para funções tão árduas e tão delicadas, pelo risco de
vida que oferecem.
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Trabalha dia e noite. As tarefas do currículo não sofrem interrupções,

até porque, sofrendo hiatos, o crime pode irromper de um momento para
outro, justificando-se, desta maneira, a vigilância permanente. O profissional
integrado no exercício do cargo está em atividade contínua, não lhe sendo
licito o desvio da atenção para atender a interesses alheios.

Assim, repousando das lidas diárias, ou de escalas noturnas, ou recreando
o espírito num cinema, estará alerta, pronto ao primeiro chamado, e só deste
modo poderá atender aos ônus do oficio.

E direito subjetivo indeclinável que cada policial lute pela melhoria de seu
salário. Nele está sua dignidade e sua honra. E sua luta está protegida pelo
Direito.

O salário e, "ipso facto", o dinheiro digno devem ser apanágio da carreira
policial.

Queremos aqui, desta tribuna, fazer um apelo ao Governador do Estado,
Dr. Itamar Franco, para que dê à Policia Civil o mesmo reajuste que deu aos
companheiros da Policia Militar, em janeiro e em junho. É lamentável vermos
que as policias, que têm sobre os ombros a tarefa de garantir a segurança
pública em nosso Estado, têm tratamento diferenciado.

Sabemos do empenho do nosso Secretário da Segurança Pública, Dr.
Márcio Barroso Domingues, junto ao Governo de Minas, para que essa
situação seja corrigida. Acreditamos que o Governador será sensível a esta
causa, dando à nossa policia o mesmo reajuste que deu à Policia Militar.

Não queremos dizer que o aumento da Policia Militar é indevido. Muito
antes pelo contrário, é mais do que justo. Mas mais justo será também dar o
reajuste à nossa Polícia Civil. Obrigada-

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João Pinto

Ribeiro solicitando 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 João Pinto Ribeiro.

O Deputado João Pinto Ribeiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou
apresentando a esta Casa um projeto de lei que também entra nessa questão
tão polêmica por que estamos passando, que são as infrações de trânsito
que estão ocorrendo no Estado.

O novo CTB veio tentar amenizar a situação de acidentes nas estradas
brasileiras, nas ruas das nossas cidades e melhorar o nosso trânsito. Mas o
que estamos assistindo, nos últimos momentos, são autoridades e seus
agentes abusando das normas e facilidades do nosso código para multar
permanentemente os motoristas nas estradas e dentro das cidades. Chegou
ao ponto de se esconder em radares às margens das rodovias, multando a
todo custo e a toda hora.
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Estamos apresentando, nesta Casa, um projeto de lei que transforma

em advertência, por escrito, as infrações de natureza leve ou média.
-Lêo Projeto de Lei n°1.541/2001, publicado na edição de 181512001.
Sr. Presidente, apresento também um requerimento, nos seguintes termos:

(-Lê:)
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, o Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma
regimental, seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado da Educação,
Dr. Murilio Hinguel, encarecendo-lhe a importância e premente necessidade
da instalação da Superintendência Regional do Ensino no Município de
Formiga.

Requer, ainda, que se faça constar no expediente cópia de inteiro teor da
justificação que fundamenta este requerimento.

A Superintendência Regional do Ensino de Formiga foi criada através da
Lei 8.218, de 2815182.

Gostaria de enfatizar os enormes benefícios que essa ação proporcionaria
a toda a região do Município de Formiga, cuja população tem-se manifestado
com inúmeras queixas quanto às dificuldades acarretadas pela situação
atual.

No momento, todos os assuntos relacionados ao setor do ensino estão
subordinados às Superintendências de Passos ou Divinôpolis, o que resulta
em grandes transtornos para os interessados.

Inúmeras viagens têm sido necessárias para a solução dos assuntos, com
desperdício de tempo e aumento de despesas para os profissionais da área
de ensino, sem falar dos perigos dos deslocamentos constantes pelas
movimentadas estradas que ligam aquelas cidades.

Ê oportuno recordar que Formiga, hoje, constitui um dos municípios mais
importantes da região, com atividades comerciais muito expressivas, onde
cerca de 300 indústrias do ramo de confecções emprestam grande vitalidade
aos negócios, gerando empregos e multiplicando renda.

Essa importância pode-se também atestar pela presença dos órgãos
governamentais ali representados por escritórios regionais, tais como a
unidade regional da Secretaria de Estado de Administração e Recursos
Humanos e a Delegacia Regional de Segurança Pública, que atende aos
municípios mais próximos de Formiga.

Registre-se, ainda, a posição de destaque no setor educacional, com o
crescimento do público universitário, que se enseja nos preparativos para a
criação da universidade local, como uma evolução natural da florescente
Fundação Educacional Comunitária Formiguense.

Finalmente, a instalação da Superintendência Regional do Ensino de
Formiga viria ao encontro das aspirações dos professores, funcionários e
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demais servidores do ensino, provenientes de aproximadamente 20
cidades localizadas na área de influência do município; diga-se de passagem,
um pleito justo e mais do que merecido pela espera de longos 19 anos.

Por todas essas razões, justifica-se, plenamente, a instalação da
Superintendência Regional do Ensino de Formiga."

Era o que tinha a apresentar, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores da

galeria e telespectadores, citarei, inicialmente, uma expressão do jornalista
Alexandre Garcia: "Uma nação que não tem estadista não tem estratégia;
não tendo estratégia, não tem planejamento; não tendo planejamento,
comete erros repetitivos". Digo isso para entrar em alguns assuntos. O
primeiro diz respeito ao possível racionamento de energia que este Pais
poderá experimentar daqui a pouco. Há 20 anos, prevemos que esse
racionamento poderia acontecer caso o Brasil viesse a crescer em seus
processos industrial e agrícola. Esse fato era previsível. Enfoco a falta de
preocupação dos governos com relação à pesquisa e às fontes alternativas
de energia.

A nossa matriz energética está muito focada na energia hidrelétrica e na
madeira. Já houve o Pró-Álcool, que foi um programa vitorioso, mas,
lamentavelmente, deixou de ter a importância que merecia. Há o sol e os
ventos, que também são fontes de energia. Por isso mesmo, as pesquisas
nessa área deveriam ter sido mais intensas e mais valorizadas, para que o
processo de produção de energia estivesse já, rotineiramente, não apenas
focado nas hidrelétricas, porque o clima mudou, as chuvas diminuíram. Isso
também era previsível. Quando o Alexandre Garcia fala do estadista,
poderíamos dizer que esta Nação tem sido administrada por políticos, e não
por estadistas.

Referindo-me à CPI da Corrupção, lamento o esforço que o Sr. Presidente
Henrique Cardoso fez para desmobilizar essa CPI. Temos assuntos muito
importantes a tratar na República. O Governo Federal deveria usar o
Congresso Nacional e a sua força para fazer as reformas política e tributária,
que são duas ações estruturantes da vida nacional. Sem elas, este País
continuará sem os avanços de que necessitamos.

Lamento a atitude do Sr. Antonio Carlos Magalhães, que é do meu partido,
o PFL, ao participar de uma trama envolvendo o Presidente, õ Senador Jader
Barbalho, o Senador Arruda e, quem sabe, a servidora Regina Borges,
gerando o refrão: "Parece que está tudo dominado". Estou contestando o Sr.
Antonio Carlos Magalhães, porque os seus correligionários da Bahia tiveram
uma atitude pouco digna. Temos de repudiar a atitude do pessoal do PFL da
Bahia, que não tem relação como PFL de Minas Gerais, porque, aqui, toda a



676
bancada torceu para que a CPI da Corrupção fosse instalada.

Subi a esta tribuna para me manifestar, não diria favoravelmente, com
relação ao Sr. Antônio Carlos Magalhães. O seu pecado não era mortal junto
ao Senado, mas a retirada das assinaturas do PFL da Bahia veio nos mostrar
a personalidade desse senhor que o Brasil não aprendeu a admirar.
Parabenizo os Deputados mineiros e todos aqueles que assinaram o
documento a favor da CPI da Corrupção. Faço uma referência ao Deputado
Zezé Perrella, do PFL de Minas Gerais, que teve a coragem de assinar
aquele requerimento.

Quando digo isso, não quero dizer que tudo esteja errado por parte de
quem ora ocupa o poder. Mas parece-nos, também, que o Oposição está
satisfeita com a retirada das assinaturas. Portanto, fica a velha dúvida: será
que a esquerda quer apenas os ganhos políticos, em função da eleição de
2002, ou a Oposição quer, de fato, passar este País a limpo?

Enfoco um terceiro assunto, buscando as palavras de Alexandre Garcia:
"Nesta Nação falta estadista, falta estratégia, falta planejamento, ela fica a
cometer os erros de sempre". Certamente, amanhã será muito comentado,
nesta Casa, o veto referente à UEMG e à UNIMONTES. Em 1989, esta Casa
criou, por meio da Constituição, a UEMG e a UNIMONTES. A UNIMONTES
deslanchou, avançou, e, embora ainda necessite de apoio, está dando uma
grande contribuição para o desenvolvimento do Norte de Minas. A UEMG
ficou restrita à unidade de Belo Horizonte, e nove 'campus" encontram-se à
espera de algum estadista que tenha a coragem de absorver essas unidades
para, de fato, criar a Universidade de Minas Gerais. Essa é, hoje, a maior
vontade do povo mineiro. E esta Assembléia, em 1989, aprovou o Projeto de
Emenda à Constituição n° 24, transformado em Emenda Constitucional n° 47,
que destina 2% das receitas orçamentárias correntes à UEMG e à
UNIMONTES, o que representa uma quantia em torno de R$150.000.000,00.
Portanto, de 1989 até hoje, falou-se muito na Universidade do Estado, mas
pouco se fez, pois conversa não faz a Universidade funcionar. A universidade
funciona com alunos, servidores, professores, e todo esse custeio pr3dt de
recursos financeiros. Esta Casa, em dezembro de 2000, deu uma
demonstração clara de que o povo de Minas quer a implantação da UEMG,
aprovando por 62 votos, sem nenhum voto contra, o Projeto de Emenda à
Constituição n°24, destinando R$150.000.000,00 por ano, a preço de 2001,
para a UEMG e a UNIMONTES. Minas Gerais tem a triste marca de ser o 130
Estado da Federação a aplicar recursos no ensino superior. De acordo com o
orçamento do Governo do Estado, remetido a est& Casa em dezembro de
2000, perdemos para o Estado do Piauí, que investe, na sua universidade
estadual, R$44.000.000,00, já que o Estado de Minas investe
R$43.000.000,00. São Paulo investe R$2.000.000.000,00 por ano na (iSP,
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UNESP e UNICAMP. Certamente São Paulo é O 1 0 Estado da Federação,
porque investe R$300.000.000,00 por ano na pesquisa científica e
tecnológica, enquanto Minas investe apenas R$26.000.000,00. São Paulo
investe R$2.000.000.000,00 nas suas universidades estaduais, enquanto
Minas Gerais investe R$43M00.000,00. Minas Gerais, 23 economia do País,
hoje se encontra posicionada no 3 0 lugar.

Estamos perdendo posição para o Rio Grande do Sul e Bahia. Está vindo
aí o Paraná, atropelando Minas Gerais, passando este Estado para trás,
porque faltam estadistas para administrar este Estado - de políticos já
estamos cheios. O povo também está cheio dos políticos irresponsáveis que
só pensam na próxima eleição e não pensam na próxima geração, e nossa
educação fica renegada a segundo plano.

As universidades públicas deste pais abrigam apenas 30% dos
universitários; 70% estão nas universidades particulares. O Fundo de
Financiamento ao Estudante de Nível Superior - FIES - também não atende
ao estudante carente. O Brasil tem apenas 11% de jovens de 18 a 24 anos
nas universidades, enquanto a Argentina tem 42%, o Chile, 31%, e a Bolívia,
24% de seus jovens, de 18 a 24 anos, no curso superior. Que pais será este
no futuro? Um país sem esperança, com um povo sem esperança.

A situação do nosso jovem também é preocupante. Os dados
socioeconômicos mostram que 213 dos jovens deste país não podem pagar
faculdade particular. Temos de ter nossa universidade do Estado pública e
gratuita, isso é uma obrigação do Governo do Estado.

Tenho recebido várias cartas e telefonemas de pais e mães de estudantes
que se prostituem para manter-se em uma universidade paga 1 ferindo a
dignidade dessas pessoas que vendem seu corpo para pagar um curso
superior. Isso é uma vergonha para quem dirige este pais. Refiro-me aqui
aos Governos Federal e Estadual, que, na semana atrasada, entraram com
uma ADIN no STF contra a Emenda à Constituição n°47.

Deixamos aqui um pedido ao Governador e à sua base de sustentação,
para que, amanhã, dando demonstração de coerência com a implementação
dessa universidade em 1989 e com o projeto de emenda à Constituição
aprovado em dezembro do ano passado, por unanimidade, derrubemos o
veto do Governador ao orçamento de 2001, para que possamos, mais uma
vez, representar a vontade do povo do Estado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa, requerimento do Deputado Alberto Bejani
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para nos termos do
seu § 1° transferi-Ia ao Deputado Paulo Piau. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra, o
Deputado Paulo Piau.

21 Fase
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O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à ? 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
Deputado João Leite - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar não há

quórum para a continuação dos trabalhos. Solicito o encerramento da
reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 16, às 9 e às
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, na
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia é
a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°858/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 85812000, do Deputado Antônio Andrade, objetiva
declarar de utilidade pública a Academia de Letras do Noroeste de Minas,
com sede no Município de Paracatu.

Publicada em 181312000, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, '1a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de dois

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
27/7198, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 85812000 na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio Souza Cruz

- Dilzon Meio - Márcio Kangussu - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.44012001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

0 projeto de lei em análise, do Deputado Arlen Santiago, pretende declarar
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de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Montes Claros -
ADEMOC -, com sede nesse município.

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

Fundamentação
A Associação dos Deficientes de Montes Claros, sem fins lucrativos, possui

como objetivo primordial a integração na sociedade da pessoa portadora de
deficiência física ou mental, desenvolvendo ações que possam implicar uma
vida mais digna e humana para seus filiados.

Estimular o deficiente para que demonstre sua capacidade e aptidão nos
estudos, esporte, trabalho, lazer e outros setores é também uma das metas
principais da entidade.

Por isso julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade
pública.

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

144012001, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
João Leite, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.474/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.47412001, do Deputado Djalma Diniz, visa a declarar
de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Menor Creche Mãe
Jovelina, com sede no Município de Ipaba.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação de Assistência ao Menor Creche Mãe Jovelina tem por

finalidade promover e coordenar ações filantrópicas para melhoria da
condição de vida das pessoas da comunidade.

Para que as famílias possam dedicar maior tempo ao trabalho, a entidade
recebe as crianças na creche, atendendo às suas necessidades de nutrição,
educação, recreação e saúde.

Além disso, faz doação de óculos, medicamentos e exames laboratoriais
especializados à população carente.

Por oferecer serviços de grande importância, nada mais justo que seja a
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entidade declarada de utilidade pública.

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

1.47412001 na forma original.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
Bené Guedes, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.49912001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio do Projeto de Lei n° 1.49912001, o Deputado Alencar da Silveira
Júnior pretende seja declarada de utilidade pública a Agência de
Desenvolvimento Socioeconõmico e Ambiental de Cataguases e Microrregião
- ADECAT -, com sede no Município de Cataguases.

Publicada em 211412001 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 entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de dois

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende ao que dispõe a Lei n° 12.972, de
2717198, disciplinadora do titulo de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.49912001 na forma original.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Sávio Souza Cruz -

Márcio Kangussu - Ermano Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

14/99
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei complementar em

epígrafe institui a Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, dispõe
sobre sua organização e funções e dá outras providências.

Publicado em 618199, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição
e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização, cabendo
preliminarmente a esta Comissão, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno, emitir parecer quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

A proposição sob análise é, na realidade, o ex-Projeto de Lei
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Complementar no 26197, do ex-Deputado Estadual Anivaldo Coelho, que
fora arquivado em 311V99 por determinação da Mesa desta Casa, em virtude
do término da legislatura. De conformidade com o disposto no art. 180 do
Regimento Interno, foi desarquivado em 817199, por despacho da
Presidência, mediante requerimento do Deputado Estadual José Milton.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por finalidade instituir a Região

Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, dispor sobre sua organização e
funções e dar outras providências. De acordo com o art. 2 0 do projeto,
integram a citada região 23 municípios, sendo o mais importante e o mais
populoso deles o de Conselheiro Lafaiete. Em suma, a citada região se situa
no Quadrilátero Ferrífero, isto é, na área de mineração localizada na faixa
entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, no sentido Norte-Sul, e entre Ponte Nova
e São João dei-Rei, no sentido Leste-Oeste.

São reservadas aos Estados, nos termos do art. 25, § 10, da Carta Magna,
as competências que não lhes sejam vedadas pela Lei Maior. A instituição de
região metropolitana, com a concomitante organização de suas estruturas de
administração e gerenciamento comum, pertence, pois, ao âmbito das
atribuições estaduais, não só em virtude das regras de repartição de
competências previstas nas normas constitucionais, como também em
decorrência do comando do § 3 0 do art. 25 da Constituição Federal, segundo
o qual depende de lei complementar estadual a criação de regiões
metropolitanas, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum. Além disso, o art. 42 da Constituição mineira, repetindo o
comando da Carta Federal, determina que a criação de região metropolitana
seja efetuada mediante lei complementar. O projeto sob exame atende, pois,
nesse ponto, à exigência constitucional.

A Constituição mineira, ainda no seu art. 42, exige que os municípios sejam
limítrofes e estejam no mesmo complexo geoeconômico e social, exigência
atendida no caso sob exame.

De acordo com o disposto no art. 44 da Constituição do Estado, a
instituição de região metropolitana se fará com base em avaliação de um
conjunto de fatores, objetivamente apurados, tais como população e
crescimento demográfico, atividade econômica e perspectivas de
desenvolvimento, entre outros. O texto constitucional, no entanto, não define
nem indica a entidade responsável pela referida avaliação.

A Lei Complementar n°43, de 1996, que deu nova redação ao art. 19 da
Lei Complementar n° 26, de 1993, atribuiu à Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN-MG - e à Fundação João
Pinheiro o serviço de assessoramento para o planejamento, a organização, a
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coordenação e o controle das atividades a cargo do Estado relativas às
funções públicas de interesse comum da região metropolitana, cabendo a lei
ordinária definir quais são as respectivas atribuições.

Por essa razão, em 1619199, na condição de relator, apresentamos
requerimento, aprovado na mesma data por esta Comissão de Constituição e
Justiça, a fim de que fosse enviado ofício ao Secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral e ao Presidente da Fundação João
Pinheiro, solicitando-lhes que informassem a esta Comissão se, no âmbito de
suas respectivas competências, foi desenvolvido algum estudo para apurar a
existência, no caso sob análise, dos fatores de que trata o art. 44 da Carta
mineira.

O titular da SEPLAN-MG, Dr. Manoel Costa, por meio do Ofício n°
1 .0901991S, de 22111199, em atenção ao pedido, encaminhou-nos parecer da
Superintendência Central de Programas Multissetoriais da Pasta.
Extremamente singela, limitou-se a referida peça opinativa a tecer
considerações vagas, sem consistência e sem fundamentação técnica.

A Fundação João Pinheiro, por sua vez, até a presente data não respondeu
ao pedido feito por esta Casa.

Diante da ausência de manifestação critica e técnica dos referidos órgãos e
entidades, antecipamo-nos, nesse ponto, à Comissão de mérito, com a
devida vênia, pois entendemos que o projeto sob exame deve prosperar, já
que a região possui população superior a 310 mil habitantes, conforme dados
preliminares do Censo 2000, da Fundação IBGE, e tem, indubitavelmente,
grande importância econômica e social para o nosso Estado, pois concentra
empresas de grande porte na área de mineração, identificando-se, portanto,
como o Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais.

Quanto à iniciativa parlamentar, o projeto não encontra óbice constitucional,
por não se tratar de matéria reservada a determinados Poderes ou órgãos,
nos termos do art. 66 da Carta mineira. Assim, no que se refere à
competência estadual e à iniciativa parlamentar, não há óbice constitucional à
tramitação do projeto em exame.

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

legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 14199.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza

Cruz 7 Márcio Kangussu - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 4712000
Comissão Especial

Relatório
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De autoria de 113 dos membros desta Assembléia e tendo como

primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 4712000 altera a redação do "caput" do art 110 da
Constituição do Estado.

A proposição foi distribuída a esta Comissão Especial para receber
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva alterar o "caput" do art. 110 da

Constituição Estadual, cujos termos são os seguintes:
"Art. 110 - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição

em todo o território do Estado 1 compõe-se de juizes Oficiais da ativa, do mais
alto posto da Policia Militar ou do Como de Bombeiros Militar, e de juizes
civis, em número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias,
excedendo o número de juizes Oficiais ao de juizes civis em uma unidade".

Objetiva-se, com a proposta em análise, alterar a redação do dispositivo
transcrito de modo a assegurar, na composição do Tribunal de Justiça Militar,
a participação de um Juiz Oficial da ativa, do mais alto posto, do Corpo de
Bombeiros Militar. Eis a nova redação que se propõe:

"Art. 110 - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição
em todo o território do Estado, compõe-se de juizes Oficiais da ativa, do mais
alto posto, dos quais dois da Policia Militar e um do Corpo de Bombeiros
Militar, e de juizes civis, em número ímpar, fixado na Lei de Organização e
Divisão Judiciárias, excedendo o número de juizes Oficiais ao de juízes civis
em uma unidade".

Quanto ao aspecto formal, cumpre dizer que a proposição atende ao
requisito constitucional da exigência da assinatura de 113 dos membros da
Assembléia para a apresentação de proposta de emenda à Constituição,
conforme preceitua o art. 64, inciso 1, da Carta Estadual.

Outrossim, releva enfatizar que, conquanto a Constituição do Estado
estabeleça a competência privativa do Tribunal de Justiça para apresentar
proposições legislativas em matéria de organização judiciária, tal reserva de
iniciativa alcança tão-somente o legislador infra-constitucional, de modo que
é lícito a esta Assembléia Legislativa, no exercício do poder constituinte
derivado, apresentar emendas à Constituição no tocante a essa matéria.

Quanto ao mérito, importa dizer que o objetivo da proposição, conforme já
visto, é assegurar que um Oficial da ativa, do mais alto posto, do Corpo de
Bombeiros, venha a integrar o Tribunal de Justiça Militar. Pela redação atual
do dispositivo constitucional, pode haver tendência a nomear para a
composição do referido Tribunal somente Oficiais oriundos da Policia Militar,
em detrimento dos oriundos do Corpo de Bombeiros Militar.

Ressalte-se que a proposta em exame foi fruto de intensos debates
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realizados nesta Casa, em especial na Comissão de Administração
Pública, por ocasião da discussão do projeto de lei complementar referente à
organização e divisão judiciárias, quando se chegou à decisão consensual de
que a composição ora proposta era a mais indicada.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 4712000 na forma original.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2001.
José Milton, Presidente - Ailton Vilela, relator - Dirnas Rodrigues.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.39612001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n° 1.39612001

dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona e dá outras
providências.

Examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta Comissão
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art.102,
XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida que se pretende implantar com a aprovação da matéria visa a

beneficiar as pessoas que, portadoras de condições especiais, estejam
impedidas de permanecer por tempo relativamente longo nas filas dos
supermercados.

O atendimento prioritário dessas pessoas seguramente concorrerá para a
concretização da eqüidade no tratamento dos cidadãos, uma vez que, ao
compensar limitações de ordem física, coloS os usuários desses
estabelecimentos em condições de igualdade. Pretende-se oferecer o
beneficio a doentes graves, idosos 1 portadores de deficiência física, mulheres
grávidas, lactantes e aposentados.

Nesse ponto, cabe uma ressalva ao projeto. As aposentadorias em nosso
País têm ocorrido em faixa etária relativamente baixa. Por isso, a medida
estaria concedendo privilégios indevidos aos aposentados por tempo de
serviço que fossem mais jovens. Os aposentados idosos estarão
resguardados pelo inciso II do art. 1 0 , que estabelece o beneficio para os
maiores de 60 anos.

Cumpre ainda alterar o dispositivo que estabelece a multa em UFIR5, já
que esse índice foi extinto por medida provisória. Por esse motivo, sugerimos
que o valor da multa seja expresso em reais, por meio de conversão
aproximada.

Dessa forma, endossamos a iniciativa do autor e apresentamos os reparos
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aludidos na forma de emenda.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.39612001 com

as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Dê-se ao inciso Ido art. l°a seguinte redação:
"Ari 1°- .......................................................................................

- aposentadas por invalidez;".
EMENDA N°2

Dê-se ao art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 30 - A infração ao disposto nesta lei acarretará ao estabelecimento

comercial a aplicação da multa de R$500,00, dobrada a cada reincidência.".
Sala das Comissões, 15 de maio de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - AlIton Vilela, relator - Luiz Menezes.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.42012001
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.42012001

propõe a extinção de 798 cargos no quadro de pessoal da administração
pública do Estado, transf&ma o cargo de Assistente de Atividade de Saúde
em Assessor de Atividade de Saúde e extingue a Função Gratificada de
Gestão do Sistema Único de Saúde do Estado.

Publicado, foi o projeto distribuído preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 102, 1, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Para atender ao art. 169 da Constituição da República, a Lei Complementar

n° 101, de 41512000, estabeleceu, em seu art. 19, que a despesa total com
pessoal do Estado não poderá exceder a 60% da receita corrente liquida. De
acordo com o art. 20, desse total, 3% cabem ao Poder Legislativo e ao
Tribunal de Contas, 6%, ao Poder Judiciário, 2%, ao Ministério Público e
49%, ao Poder Executivo.

Para adequação dos entes federados, a Lei de Responsabilidade Fiscal
estabeleceu o prazo de dois exercícios financeiros para que o excesso seja
eliminado, à razão de 50% em cada ano. Portanto, em 2001, cada Poder ou
órgão que se encontre acima do limite previsto pela lei deverá reduzir pela
metade seu excesso e, em 2002, enquadrar-se no índice proposto.

De acordo com a proposta orçamentária do Estado para 2001, o Poder
Executivo prevê uma participação percentual da despesa total com pessoal
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na receita corrente líquida de 56,52%. Isso significa que o Executivo está
15% acima do limite de 49%, e, para se enquadrar, terá que reduzir 7,52%
nos exercícios de 2001 e 2002.

Para o cumprimento dos limites propostos pela Lei Complementar n°
10112000, a Carta Magna indica como primeira providência a redução em
pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de
confiança.

Assim, o projeto de lei em análise reflete o esforço do Poder Executivo para
reduzir a participação percentual de sua despesa total com pessoal na receita
corrente líquida. O limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal torna
necessária e oportuna uma reavaliação da estrutura administrativa do Poder
Executivo.

Ressalte-se que a transformação do cargo de Assistente de Atividade de
Saúde em Assessor de Atividade de Saúde, também pretendida pela
proposição em estudo, não provocará alteração de vencimento e carga
horária, apenas de código e símbolo.

Por fim, a função gratificada extinta pelo art. 14 do projeto foi incorporada
ao vencimento do servidor por ocasião da concessão da Parcela
Remuneratória Complementar - PRC -, no final de 2000. Além disso, seu
objetivo era atender a encargos de chefia das unidades da estrutura
complementar da Secretaria de Estado da Saúde que não mais existem.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1" turno, do Projeto de Lei

n° 1.42012001.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
Hely Tarqúinio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Cristiano Canêdo

- Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.454/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre o número mínimo de clínicas e despachantes credenciados perante a
Secretaria da Segurança Pública e dá outras providências.

Publicada em 291312001, foi a matéria distribuída a esta Comissão para
receber parecer quanto à juridicidade, à constitucional idade e à legalidade,
nos termos do art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame estabelece um número mínimo de clínicas e

despachantes que deverão ser credenciados pela Secretaria de Estado da
Segurança Pública. Nos termos da Lei n° 9.095, de 1985, o projeto define
"despachante" como quem está habilitado a exercer, junto à Secretaria de
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Estado da Segurança Pública, as atividades de mandatário tácito dos
interessados, podendo praticar todos os atos de representação, observado o
disposto no Código Civil; e "clínica" como a pessoa jurídica também
credenciada junto a essa Secretaria para a prática de atividades pertinentes a
exames e laudos. O número mínimo de despachantes e clínicas, segundo o
projeto, varia de acordo com a frota de veículos emplacados em cada
município. Por fim, há a determinação de que a Secretaria da Segurança
Pública publique, nos meses de janeiro e junho, o número mínimo de
despachantes e clínicas, e que providencie o processo de habilitação e
credenciamento, no prazo de 30 dias, nos municípios que não contarem o
número mínimo previsto no projeto de lei.

No que concerne às clínicas credenciadas para procederem aos exames e
aos laudos para habilitação, cumpre consignar que a matéria diz respeito a
trânsito, sendo a competência legislativa privativa da União, nos termos do
art. 22, Xl, da Constituição da República. A Lei Federal n° 9.503, de 1997,
que institui o Código Brasileiro de Trânsito, determina, no seu art. 147, que o
candidato à habilitação deverá submeter-se a exames de aptidão física e
mental. O § 20 do art. 147, com a redação dada pela Lei Federal n°9.602, de
1998, determina que o exame referente à primeira habilitação incluirá a
avaliação psicológica preliminar e a complementar. O art. 148, por sua vez,
estabelece que "os exames de habilitação, exceto os de direção veicular,
poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo
órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com
as normas estabelecidas pelo CONTRAN".

A Resolução n°51, de 1998, modificada pela Resolução n° 80, de 1998, do
CONTRAN, estabelece os requisitos mínimos para o credenciamento de
médicos que poderão realizar os exames de aptidão física e mental e de
psicólogos que realizarão a avaliação psicológica. Tal credenciamento deverá
ser feito pelo DETRAN de cada Estado, de acordo com os critérios
estabelecidos pelo CONTRAN.

Verifica-se, portanto, que todos os médicos e psicólogos aptos a realizar os
exames, de acordo com as normas do CONTRAN, deverão ser credenciados
pelo DETRAN do Estado. Não é um critério discricionário do Departamento
Estadual de Trânsito, mas vinculado aos pressupostos estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Trânsito. Destarte, nada impede que o Estado
estabeleça um número mínimo de médicos e psicólogos a serem
credenciados- No entanto, o projeto trata apenas de clínicas como pessoas
jurídicas aptas ao credenciamento, ao contrário da resolução do CONTRAN,
que não faz a referida restrição. Por tal motivo, apresentamos as Emendas
n°5 1 e 2.

A atividade do despachante é regulada, no Estado, pela Lei n° 9.095, de
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1985. Segundo o art. 2 0 da referida lei, ao Secretário da Segurança
Pública compete expedir o título de habilitação para o exercício da atividade
de despachante, bem como a carteira de identificação. Para exercer a
atividade, o despachante deverá, entre outros requisitos, submeter-se a
prova em curso de habilitação, sendo tal curso ministrado pela Academia de
Polícia - ACADEPOL. O candidato habilitado receberá autorização para o
exercício provisório por dois anos, após o que, subsistindo os requisitos
exigidos pela lei, seu credenciamento será definitivo.

Observamos que a lei já estabeleceu os requisitos mínimos para a
atividade de despachante. Vale salientar que, da mesma maneira que o
credenciamento de médicos e psicólogos, o de despachante não está restrito
à atividade discricionária do poder público, de sorte que, cumpridos os
requisitos, deve o despachante ser credenciado. Também do mesmo modo
não há óbice jurídico a se estabelecer um número mínimo de despachantes
que deverão ser credenciados.

Por outro lado, a determinação de que a Secretaria da Segurança Pública
será responsabilizada caso não providencie a habilitação e o credenciamento
de despachantes e clínicas no prazo de 30 dias não pode prosperar, uma vez
que, como vimos, os DETRÂN5 dos Estados só podem credenciar as
pessoas que cumpram os requisitos estabelecidos pela lei, e pode acontecer
de existirem municípios em que não haja pessoas habilitadas. Por isso,
apresentamos a Emenda n° 3.

A Emenda n° 4 visa, tão-somente, a estabelecer prazo para que o
Executivo regulamente a lei.

Por fim, entendemos pertinente a fixação de um número máximo de
médicos, psicólogos e despachantes, o que sugerimos por meio da Emenda
n°5.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.45412001 com as Emendas n°s 1 a 5,
que apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso II do parágrafo único do art. 10  seguinte redação:
"Art. 1°- ...................................................
Parágrafo único - .......................................
II - médicos e psicólogos são, de acordo com a legislação vigente, os

credenciados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública para a prática
de atividades pertinentes a exames e laudos.".

EMENDA N°2
Substitua-se, nos arts. 1 0, 30 e 40, o termo clínicas" pela expressão

"médicos e psicólogos".
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EMENDA N°3

Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - O Poder Executivo publicará, nos meses de janeiro e junho, uma

lista com todos os despachantes, médicos e psicólogos credenciados, bem
como com o número mínimo exigido para cada município.

Parágrafo único - O Poder Executivo providenciará, no prazo de seis meses
da data de publicação desta lei, a habilitação e o credenciamento de
despachantes, médicos e psicólogos, nos municípios onde não houver o
número mínimo exigido.".

EMENDA N°4
Acrescente-se o seguinte art. 50, renumerando-se os demais:
"Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa

dias contados da data de sua publicação"
EMENDA N°5

Acrescente-se o seguinte artigo onde convier
"Ad. .... - O número de despachantes, médicos e psicólogos credenciados

limitar-se-á, em cada município, a 0,5% (meio por cento) da frota de veículos
emplacados.".

Sala das Comissões, 8 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente (voto contrário) - Márcio Nangussu, relator -

Sávio Souza Cruz (voto contrário) - Dilzon Meio - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.458/2001

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, a proposição em exame dispõe sobre a
notificação de infração de trãnsito enviada ao infrator pelo DETRAN-MG, por
remessa postal.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 291312001, foi o projeto distribuído à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, o projeto vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo estabelece que a notificação de infração de

trânsito deverá ser enviada ao infrator pelo DETRAN-MG, por via postal,
contendo a identificação e o endereço do remetente. Estabelece, ainda, que
a notificação só será válida mediante a assinatura do destinatário no aviso de
recebimento devidamente datado, para os efeitos do § 40 do art. 282 do
Código de Trânsito Brasileiro.

A matéria em questão, segundo a Comissão de Justiça, tem por finalidade
regulamentar, no âmbito do Estado, o disposto no art. 282 do Código de
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Trânsito, a fim de prevenir eventuais controvérsias sobre a modalidade da
notificação, que, se efetivada por outros meios menos eficientes que a via
postal, cercearia o direito de defesa do infrator, causando-lhe prejuízos.

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

1.45812001.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Marcelo Gonçalves, Relator - Durval Angelo.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.49112001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n° 1.49112001

disciplina a criação de cães e sua condução em via pública.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 121412001, a proposição foi

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe preliminarmente a esta
Comissão, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno, o exame de sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise visa a disciplinar a criação e condução em via pública

de cães das raças pastor alemão, pitbull, dobberman, fila brasileiro,
rottweiller, seus mestiços e outros de porte físico e força semelhantes,
segundo classificação da Federação Cinológica Internacional - FCI. Para
isso, determina que os animais sejam registrados em entidades oficiais, até
180 dias de idade 1 após comprovação da vacinação necessária e de
declaração da finalidade de sua criação. No caso de descumprimento dessa
obrigação, está prevista a apreensão do animal e seu encaminhamento ao
canil municipal, além da cobrança de multa de 500 UFIR5, a ser dobrada na
hipótese de reincidência. Se, após dez dias, o proprietário não cumprir essas
determinações, o cão será encaminhado a entidade de ensino e pesquisa,
para fins de estudo.

O projeta proíbe a procriação de cães pitbull, prevendo sua esterilização, e
sua adoção, bem como a manutenção de animais das raças que relaciona
em terreno com área insuficiente para seu manejo seguro. O proprietário
deve afixar placa informando da existência e periculosidade do animal e
manter, em estabelecimento comercial equipado com portão eletrônico, o cão
a uma distância mínima de 2m do portão, sendo seu deslocamento
restringido por meio de delimitador físico. Por fim, fica criado o Disque-Cão,
para recebimento de denúncia de infração ao disposto na lei.

A Constituição da República, em seu art. 23, VII, determina como
prerrogativa comum dos entes federativos a preservação da fauna, sendo a
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legislação sobre o assunto de competência concorrente, cabendo à União
sistematizar as normas gerais e aos Estados, sua suplementação.

No art. 225, § 1 0 , VII, a Carta Magna ratifica a obrigação do poder público
de proteger a fauna e veda as práticas que provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade, como pressuposto básico
para assegurar o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A Constituição de Minas Gerais, em seu art. 214, § 1 0 1 V, caminha no
mesmo sentido, reafirmando o dever do Estado e da coletividade de defender
e conservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras e de
proteger a fauna para assegurar a diversidade das espécies e a proteção do
patrimônio genético. Como a matéria também escapa ao rol das
competências privativas do art. 66, não há óbice à deflagração do processo
legislativo.

Ressaltamos, porém, que a Lei no 9.605, de 1212198, define como crime
contra o meio ambiente "praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar
animais", com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O tratamento
cruel dispensado a animais foi transformado, pois, de contravenção em
crime, refletindo o interesse social na conservação das várias espécies da
fauna.

O inciso III do art. 1 0 da Cada Magna indica como um dos princípios
fundamentais da República a dignidade humana. Os direitos e garantias
individuais e coletivos são arrolados em 77 incisos, entre os quais vários
reafirmam a necessidade imperiosa de respeito à pessoa e a sua integridade.

Obedecendo a esses comandos, o poder público não pode se omitir diante
das evidências da índole agressiva de determinadas raças de cães,
demonstrada por ataques violentos a pessoas em via pública. Compete ao
Estado a proteção à fauna, mas também ás crianças, aos jovens, aos idosos,
enfim, á sociedade.

É imprescindível que a criação de animais considerados violentos seja
disciplinada por meio de acompanhamento da vacinação obrigatória,
manutenção em locais adequados e divulgação de sua existência a terceiros.
Com isso, .estaremos preservando, além dos animais, a segurança social.

Para aprimoramento da matéria, apresentamos o Substitutivo n° 1, que
disciplina a propriedade, a posse, a guarda e o transporte responsável de
cães.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.49112001 na formado Substitutivo n°1, que
apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Disciplina a propriedade, a posse, a guarda e o transporte responsável de
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cães.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E livre a criação e reprodução de cães de quaisquer raças em todo

o Estado.
Parágrafo único - Os cães podem transitar em logradouros públicos,

independentemente de horário, desde que obedeçam às normas de
segurança e contenção estabelecidas em lei.

Art. 20 - Os cães de qualquer origem, raça e idade serão vacinados
anualmente, sob a responsabilidade do proprietário, contra raiva, leptospirose
e hepatite.

§ 1 0 - A vacinação será feita sob a supervisão de médico veterinário, que
emitirá o respectivo atestado.

§ 20 - O atestado de vacinação anti-rábica deve conter dados
identificadores do animal, bem como dados sobre a vacina, data e local em
que foi processada, sua origem, nome do fabricante, número da partida,
validade, dose e via de aplicação.

§ 30 - O descumprimento das normas deste artigo sujeita os responsáveis à
multa de R$150,00 (cento e cinqüenta reais) por dia de descumprimento,
ficando o animal sujeito a apreensão pelo poder público.

§ 40 - A multa prevista no parágrafo anterior é aplicada em dobro se quem
descumprir a norma for criador ou comerciante de cães.

§ 50 - O proprietário é responsável pelas despesas decorrentes da
apreensão e do recolhimento do animal.

§ 60 - Decorrido o prazo de trinta dias, a contar da apreensão do animal,
sem que o proprietário o procure, o cão será encaminhado a programa de
adoção ou a entidade de ensino e pesquisa, para fins de estudo.

Art. 30 - O proprietário providenciará uma avaliação do animal para
determinar sua raça, seu porte e seu comportamento e declarar seu grau de
periculosidade.

Parágrafo único - A avaliação de que trata este artigo deve ser realizada de
acordo com as normas de procedimento médico-veterinário estabelecidas
pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária ou órgão que o suceda.

Art. 40 - O cão, de qualquer raça, que for considerado perigoso na
avaliação referida no artigo anterior fica sujeito a:

- adestramento obrigatório;
II - condução em locais públicos ou em veículos com a utilização de

equipamento de contenção, como guias curtas, coleiras com enforcador,
caixas especiais para transporte e uso de tranqüilizantes, quando necessário;

III - guarda em condições adequadas à contenção do animal, sob estrita
vigilância do responsável, de modo a tornar impossível a evasão.

Parágrafo único - 0 descumprimento das normas deste artigo sujeita o
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proprietário à multa de R$500,00 (quinhentos reais), cobrada em dobro
em caso de reincidência.

Art. 50 - O criador, proprietário ou responsável pela guarda do cão
considerado perigoso colocará, em local visível, placa de advertência da
presença de animal feroz.

Art. 60 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meto, relator - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Márcio Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.497/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o Projeto de Lei n° 1.49712001
visa a proibir que as empresas prestadoras de serviços de água, luz e
telefone suspendam os serviços oferecidos a residências por falta de
pagamento de contas, em dias específicos que os antecedem.

Publicado no Diário do Legislativo" de 201412001, o projeto foi distribuído
às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria a esta Comissão
para receber parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e
Legalidade.

Fundamentação
O projeto em exame visa a proibir que as empresas prestadoras de

serviços de telefone, água e luz suspendam a prestação dos seus
respectivos serviços no final de semana, nos feriados e nos dias úteis que os
antecedem.

A proposta é meritória na medida em que busca resguardar valores
previstos em nossa ordem constitucional, preservando os dias reservados ao
descanso, ao lazer e à família dos aborrecimentos e inconvenientes
decorrentes da interrupção desses serviços. O lazer é reconhecido como um
direito social pelo art. 6 0 da Constituição Federal, que, no art. 226, reconhece
a família como base da sociedade, assegurando-lhe especial proteção do
Estado.

Tais fundamentos constitucionais devem nortear a análise da matéria,
embora não tenham, por si, condições de assegurar a constitucionalidade do
projeto, que merece análise mais detida.

Para os serviços em questão - luz, telefone e água - a Carta indica,
explícita ou implicitamente, os seus titulares.

A titularidade dos serviços públicos referentes à distribuição de energia
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elétrica é da União, nos termos da alínea "b do inciso XII do art. 21 da
Constituição Federal. Tendo também competência privativa para legislar
sobre energia elétrica (art. 22, 1V) 1 a União editou a Lei Federal n° 9.427, de
1996, disciplinando o regime de concessões de serviços públicos de energia
elétrica e instituindo a Agência Nacional de Energia Elétrica. No Estado de
Minas Gerais, a CEMIG é a empresa concessionária, sociedade de economia
mista integrante da administração indireta.

A União também detém a titularidade para "explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão, ou permissão , os serviços de
telecomunicações", conforme dispõe o inciso Xl do art. 21 da Constituição
Federal. O serviço é regulado pela Agência Nacional de Telecomunicações -
ANATEL -, entidade autárquica federal instituída pela Lei Federal n° 9.295, de
1996. O contrato de concessão desses serviços para a região a que pertence
Minas Gerais foi celebrado com a empresa privada Telemar.

O texto constitucional não indica, de forma expressa, qual ente federativo é
titular da prestação dos serviços de saneamento básico, entre os quais se
insere o fornecimento de água. A doutrina, contudo, reconhece o município
como titular desse serviço, compreendido corno matéria de interesse
predominantemente local. É bem verdade que tramita no Congresso
Nacional, em regime de urgência, projeto de lei transferindo essa titularidade
para o Estado. Em Minas Gerais, a COPASA-MG, empresa pública da
administração indireta estadual, é concessionária desse serviço em diversos
municípios.

A Lei Federal n°8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão
e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da
Constituição Federal, estabelece, no § 30 do ali. 60, que não se caracteriza
corno descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de
emergência ou após prévio aviso, em decorrência do inadimplemento do
usuário. Ora, o projeto em tela não afronta o referido dispositivo. Pretende-se
apenas evitar que a suspensão dos citados serviços se inicie em dias
reservados ao descanso e ao lazer.

Não resta dúvida de que, no que tange aos serviços públicos prestados por
entidades da administração indireta, poderá o Estado fixar critérios para a
suspensão dos serviços, desde que esses critérios não se confrontem com
normas estabelecidas pelo poder concedente, seja no contrato de concessão,
seja na regulamentação expedida pela agência reguladora ou pelo poder
público responsável pela matéria. Por certo, não haverá normas que
obriguem que se façam os cortes na prestação dos serviços de energia e
água precisamente nos finais de semana, porque, afinal, tais regras estariam
desprovidas de razoabilidade.

Ademais, a possibilidade de o Estado federado colocar restrições aos
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cortes estriba-se no reconhecimento de que tais serviços configuram uma
relação de consumo, nos termos do § 2 1 do art. 30 do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o qual serviço "é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das
relações de caráter trabalhista". O mesmo diploma legal traz o seguinte
dispositivo, evidenciando que a prestação de serviço público se insere no
ramo do direito do consumidor:

"Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas,
concessionárias, permissionârias, ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".

£ preciso lembrar que direito do consumidor é matéria de competência
concorrente, nos termos do inciso VIII do art. 24 da Constituição Federal, e,
por conseguinte, o Código de Defesa do Consumidor é norma geral,
admitindo-se a sua complementação por legislação estadual. Aí reside o
fundamento para que o Estado imponha a restrição de suspensão dos
serviços públicos não apenas aos prestadores de serviços que compõem a
sua administração indireta, mas também aos concessionários privados.

Sendo assim, a norma não precisa restringir-se aos serviços que são
prestados por empresas concessionárias que compõem a administração
estadual, podendo alcançar as concessionárias privadas, como é o caso da
Telemar, que presta os serviços telefônicos residenciais neste Estado.

O projeto merece revisões pontuais, seja para corrigir a utilização de
termos técnicos, seja para evitar redundâncias com relação ao texto
constitucional. Isso porque não cabe à lei garantir ao cidadão a possibilidade
de acionar o Poder Judiciário na hipótese de seu descumprimento. Tal
garantia já consta no texto constitucional, nos termos do inciso XXXV do art.
50 . Sendo assim, apresentamos o Substitutivo n° 1.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.49712001 na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Proíbe às empresas concessionárias de serviços públicos de água, luz e

telefone efetuar o corte do fornecimento residencial de seus serviços em dias
específicos por falta de pagamento de conta.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As empresas prestadoras de serviços públicos de água, luz e

telefone ficam proibidas de cortar o fornecimento residencial de seus serviços
nas sextas-feiras, nos sábados, nos domingos, nos feriados e no último dia
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útil anterior a feriado, por falta de pagamento de suas respectivas contas.

Parágrafo único - O consumidor que tiver suspenso o fornecimento nos
dias especificados no "capur fica desobrigado do pagamento do débito que
originou o referido corte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Safa das Comissões, 15 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio Kangussu -

Dilzon Meio - Agostinho Silveira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.16112000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.16112000, do Deputado Antônio Júlio, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária São Paulo, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.161/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São Paulo, com

sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária São

Paulo, com sede no Município de Pará de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente; Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.16712000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.16712000, do Deputado Fábio Avelar, que declara de
utilidade pública o Conselho Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade
de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Intemo.

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

PROJETO DE LEI N° 1.16712000
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Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Belo Horizonte

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica declarado de utilidade pública o Conselho Metropolitano de

Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente; Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1,188/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.18812000, do Deputado Geraldo Rezende, que
declara de utilidade pública a Associação Goiás Atlética dos Aposentados e
Pensionistas de Araguari, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.18812000
Declara de utilidade pública a Associação Goiás Atlética dos Aposentados

e Pensionistas de Araguari - AGAPA -, com sede no Município de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Goiás Atlética dos

Aposentados e Pensionistas de Araguari - AGAPA -, com sede no Município
de Araguari.

Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.221/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.22112000, do Deputado Wanderley Ávila, que declara
de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais Luiz Fernando Pereira
dos Santos - Grupo Solidariedade, com sede no Município de Astolfo Dutra,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.22112000

Declara de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais Luiz Fernando
Pereira dos Santos - Grupo Solidariedade, com sede no Município de Astolfo
Dutra.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais

Luiz Fernando Pereira dos Santos - Grupo Solidariedade, com sede no
Município de Astolfo Dutra.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001
Djalma Diniz, Presidente: Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.253/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.25312000, do Deputado Marco Régis, que declara de
utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Barra
Bonita, com sede no Município de Muzambinho, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.253/2000
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário

de Barra Bonita, com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Barra Bonita, com sede no Município de Muzambinho.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário-
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente: Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.256/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.25612000, do Deputado Ivair Nogueira, que declara de
utilidade pública a entidade Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos
de Betim, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único, na
forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
266 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.256/2000
Declara de utilidade pública a entidade Casa da Amizade das Senhoras

dos Rotarianos de Betim, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa da Amizade

das Senhoras dos Rotarianos de Betim, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.27512000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.27512000, do Deputado Fábio Avelar, que declara de
utilidade pública o Centro Espírita Vicente de Paulo - CEVP -, com sede no
Município de Caeté, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.275/2000
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Vicente de Paulo - CEVP -,

com sede no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Vicente de

Paulo - CEVP -, com sede no Município de Caeté.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Amilcar Marfins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.28112000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.28112000, do Deputado Ivair Nogueira, que declara de
utilidade pública a entidade Serviços de Obras Sociais - 505 -, com sede no
Município de Candeias, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do
art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.281/2000
Declara de utilidade pública a entidade Serviços de Obras Sociais - 505 -,

com sede no Município de Candeias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Serviços de Obras

Sociais - SOS -, com sede no Município de Candeias.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente; Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.28212000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.28212000, do Deputado Ambrósio Pinto, que declara
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
-, com sede no Município de Cruzilia, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.28212000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Cruzília, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Cruzíha, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
DjaIma Diniz, Presidente; Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.285/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.28512000, do Deputado João Pinto Ribeiro, que
declara de utilidade pública a Creche Abrigo Infantil Vovó Dudu, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.28512000
Declara de utilidade pública a Creche Abrigo Infantil Vovó Dudu, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Abrigo Infantil Vovó

Dudu, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente -Amilcar Martins, relator- Doutor Viana,

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.28712000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.28712000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE - de Carvalhos, com sede nesse município, foi aprovado em turno
-único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.287/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Carvalhos; com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Carvalhos, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.29412000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.29412000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE de Nazareno, com sede nesse município, foi aprovado em turno
único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.29412000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Nazareno, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Nazareno, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente; Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.29812000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.29812000, do Deputado Paulo Pettersen, que declara
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, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.29812000
Declara 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado 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.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.30112000
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.30112000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior,
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que declara de utilidade pública a Fraternidade Espírita de Abre Campo,
com sede no Município de Abre Campo, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.301/2000
Declara de utilidade pública a entidade Fraternidade Espírita de Abre

Campo, com sede no Município de Abre Campo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a entidade Fraternidade Espírita

de Abre Campo, com sede no Município de Abre Campo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.307/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.30712000, da Deputada Maria Olivia, que declara de
utilidade pública o Clube da Melhor Idade "Enta de Ouro", com sede no
Município de Conselheiro Lafaiete, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.307/2000
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Enta de Ouro, com

sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Enta

de Ouro, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.30812000
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.30612000, do Deputado Luiz Fernando Faria, que

declara de utilidade pública a Obra de Assistência Social da Paróquia de
Mercês - OASPM -' com sede no Município de Mercês, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.30812000
Declara de utilidade pública a entidade Obra de Assistência Social da

Paróquia de Mercês - OASPM -, com sede no Município de Mercês.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra de Assistência

Social da Paróquia de Mercês - OASPM -, com sede no Município de Mercês.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente; Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.30912000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.30912000, da Deputada Elbe Brandão, que declara de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Bocaiúva - APAE de Bocaiúva, com sede nesse municipio, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n°1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.309/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Bocaiúva, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Bocaiúva, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente: Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.31212000
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.31212000, do Deputado Bené Guedes, que declara de
utilidade pública a Associação Comunitária Melense, com sede no Município
de Desterro do Meio, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.31212000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Melense - ACM -,

com sede no Município de Desterro do Meio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Melense - ACM -, com sede no Município de Desterro do Meio.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.31512000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.31512000, do Deputado Paulo Piau, que declara de
utilidade pública a Missão de Apoio Social, com sede no Município de Frutal,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.31512000
Declara de utilidade pública a entidade Missão de Apoio Social, com sede

no Município de Frutal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Missão de Apoio

Social, com sede no Município de Frutal.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente; Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.317/2000
Comissão de Redação



706
O Projeto de Lei n° 1.31712000, do Deputado Paulo Piau, que declara

de utilidade pública a Loja Maçônica Vigilantes da Colina de Bom Sucesso no
068, com sede no Município de Bom Sucesso, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.317/2000
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Vigilantes da Colina de Bom

Sucesso n°068, com sede no Município de Bom Sucesso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçónica Vigilantes da

Colina de Bom Sucesso n°068, com sede no Município de Bom Sucesso.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente: Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.31812000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.31812000, do Deputado Paulo Piau, que declara de
utilidade pública o Núcleo Espírita Paulo de Tarso, com sede no Município de
Timóteo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.318/2000
Declara de utilidade pública o Núcleo Espírita Paulo de Tarso, com sede no

Município de Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Espírita Paulo de

Tarso, com sede no Município de Timóteo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente: Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.32012000
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.32012000, do Deputado Amilcar Martins, que

declara de utilidade pública a Associação Centro de Acolhimento ao Menor
Santa Inês - CAMESI -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.32012000
Declara de utilidade pública o Centro de Acolhimento do Menor Santa Inês

- CAMESI -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Acolhimento do

Menor Santa Inês - CAMESI -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.326/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.32612000, do Deputado Geraldo Rezende, que
declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Tiradentes, com sede no Município de Tupaciguara, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n°1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.326/2000
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Tiradentes - AMBATI -, com sede no Município de Tupaciguara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Bairro Tiradentes - AMBATI -, com sede no Município de Tupaciguara.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.33012000
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.33012000, do Deputado Luiz Fernando Faria, que
declara de utilidade pública a Fundação Maria Mãe - FMM -, com sede no
Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.330/2000
Declara de utilidade pública a Fundação Maria Mãe - FMM -' com sede no

Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 Fica declarada de utilidade pública a Fundação Maria Mãe - FMM -,

com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente; Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.343/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 1.34312000, do Deputado Agostinho Silveira, que
declara de utilidade pública a Creche Dom Bosco - CDB -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.343/2000
Declara de utilidade pública a Creche Dom Bosco - CDB -, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Dom Bosco - CDB -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente; Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.34512001
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.34512001, do Deputado Alberto Bejani, que

declara de utilidade pública a Associação Condominial Alto do Sumaré -
ACASU -, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turnoS
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do ali.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.345/2001
Declara de utilidade pública a Associação Condominial Alto do Sumaré -

ACASU -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Condominial Alto

do Sumaré - ACASU -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.352/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.352/2001, do Deputado Sebastião Costa, que declara
de utilidade pública o Conselhd Particular de Alvinôpolis da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Alvinópolis, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do ali.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.352/2001
Declara de utilidade pública o Conselho Particular de Alvinópolis da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Alvinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular de

Alvinópolis da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Alvinôpolis.

Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.35612001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.35612001, do Deputado Sebastião Costa, que declara

de utilidade pública o Centro Recreativa e Social de Inhapim, com sede no
Município de Inhapim, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.356/2001
Declara de utilidade pública o Centro Recreativo e Social de Inhapim -

CRESCI -, com sede no Município de Inhapim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 Fica declarado de utilidade pública o Centro Recreativo e Social de

Inhapim - CRESCI -, com sede no Município de Inhapim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente; Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.36612001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°1.366/2001, do Deputado Ivair Nogueira, que declara de
utilidade pública a entidade Associação Comunitária do Bairro Laranjeiras e
Município - ACBLM -, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
266 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.366/2001
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Laranjeiras e Município - ACBLM -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Bairro Laranjeiras e Município - ACBLM -, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1-36912001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.36912001, do Deputado Paulo Piau, que declara de

utilidade pública a Organização dos Amigos Solidários à lnfãncia e á Saúde -
OASIS -, com sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada â matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.369/2001
Declara de utilidade pública a Organização dos Amigos Solidários à

Infância e à Saúde - OASIS -, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0. - Fica declarada de utilidade pública a Organização dos Amigos

Solidários à Infância e à Saúde - OASIS -, com sede no Município de
Uberaba.

Art. 20 . - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 30. - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.38012001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.38012001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária São Francisco de
Assis, com sede no Município de Turvolândia, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.380/2001
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São Francisco de

Assis, com sede no Município de Turvolândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária São

Francisco de Assis, com sede no Município de Turvolândia.
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 Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente; Doutor Viana, relator - Amilcar Marfins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.38512001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.38512001, do Deputado João Leite, que declara de
utilidade pública o Projeto Bom Pastor, com sede no Município de Sabará, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.38512001
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Bom Pastor, com sede no

Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Bom Pastor,

com sede no Município de Sabará
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Ojalma Diniz, Presidente; Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.38612001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.38612001, do Deputado João Leite, que declara de
utilidade pública a Comunidade Sião, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.386/2001
Declara de utilidade pública a Comunidade Sião, com sede no Município de

Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Sião, com sede

no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
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Djalma Diniz, Presidente - Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.40812001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei fl° 1.40812001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE de lpuiúna, com sede nesse município, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.40812001
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de lpuiúna, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de lpuiúna, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente; Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.41212001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.41212001, do Deputado Gil Pereira, que declara de
utilidade pública a Creche Centro Infantil União, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.412/2001
Declara de utilidade pública a Creche Centro Infantil União, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Centro Infantil União,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
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Djalma Diniz, Presidente: Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.41712001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.41712001, do Deputado Ermano Batista, que declara
de utilidade pública a Creche Casulo Amor à Criança, com sede no Município
de Manteria, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.417/2001
Declara de utilidade pública a Creche Casulo Amor à Criança 1 com sede no

Município de Manteria.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Casulo Amor à

Criança, com sede no Município de Manteria.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Viana, relator - Amilcar Martins.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 151512001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento da Sra.

Céu de Lemos Vieira, ocorrido em 111512001, em São Paulo. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. Zilda
Gonçalves, ocorrido em 111512001, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. Edson Gomes
da Silva, ocorrido em 101512001, em Nova Serrana. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2001

ATAS

ATA DA 243a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 161512001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho. Wanderley

Ávila e Gil Pereira
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: V Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagem n° 19512001 (encaminha o Projeto de Lei n°
1.53912001), do Governador do Estado - Ofícios - Y Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.540 a
1.54612001 - Requerimentos n°s 2.227 a 2.23912001 - Requerimentos dos
Deputados Amilcar Martins, Cristiano Canédo e José Henrique, Adelmo
Carneiro Leão, Dilzon Meio e Mauri Torres e da Comissão de Educação -
Comunicações: Comunicações da Comissão do Trabalho e dos Deputados
Dimas Rodrigues e Daimo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Pedro Pinduca, Márcio Kangussu, Geraldo Rezende e Elaine
Matozinhos - Y Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dilzon Meio e Cristiano
Canêdo e José Henrique; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Mauri Torres e Adelmo Carneiro Leão e da
Comissão de Educação; aprovação - Requerimento do Deputado Rogério
Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia - Questão de
ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Torres - Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósia Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gemido
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Femando 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 -
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Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14li15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome t- povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 21-Sectáno, para proceder
da ata da reunião anterior.

v 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.
Correspondência

- O Deputado João Paulo, 10-Secretário 'ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 19512001*
Belo Horizonte, de maio de 2001.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o anexo projeto de lei, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2002, em cumprimento
ao disposto nos artigos 153, inciso II, e 155 da Constituição Estadual e no
artigo 68, inciso li, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Este projeto estabelece as diretrizes gerais da administração pública, as
diretrizes gerais para o orçamento, as disposições sobre alterações da
legislação tributária e tributário-administrativa, a política de aplicação da
agência financeira oficial e a administração da dívida e das operações de
crédito.

Define, também, as linhas de atuação prioritárias para a administração
pública, objetivando o fortalecimento do Estado e a recuperação de sua
capacidade de poupança, necessários para garantir a prestação dos serviços
de sua responsabilidade.

Nossa expectativa, apesar da lei federal draconiana acrescida dos Óbices
decorrentes da crise energética brasileira, é que não haja alterações no
quadro de pessoal do Estado.

A especificação dos programas que darão corpo a essas diretrizes, bem
como as metas que se pretende alcançar em 2002, constarão no projeto de
lei orçamentária a ser remetido à Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

0 projeto em pauta contempla dispositivos que disciplinam no Estado as
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alterações feitas na classificação da despesa, objetivando eliminar a dupla
contagem dos recursos transferidos entre órgãos e entidades e as
determinações da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2001.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus pares os meus
protestos de estima e consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.539/2001

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o
exercício de 2002.

Capítulo 1
Disposição Preliminar

Art. 1 0 - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 155 da
Constituição do Estado, as diretrizes orçamentárias para o exercício
financeiro de 2002, que compreendem:

- as diretrizes gerais da administração pública estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária e tributário-

administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações de

crédito;
VI - as disposições finais.

Capítulo II
Das Diretrizes Gerais da Administração Pública Estadual
Art. 20 - A elaboração das propostas orçamentárias da administração

pública estadual para o exercício de 2002 obedecerá às seguintes diretrizes
gerais:

- dar precedência, na alocação de recursos, aos programas de governo
constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental, especialmente
quanto aos direitos fundamentais de saúde, segurança, educação, meio
ambiente, ciência e tecnologia e desenvolvimento sustentável de
assentamentos rurais, não se constituindo, todavia, limite à programação das
despesas;

II - buscar o equilíbrio das contas do setor público, para que o Estado
possa recuperar sua capacidade de poupança e investimento;

III - buscar sempre a eficiência dos serviços prestados pelo Estado à
sociedade, mediante o atendimento às suas necessidades básicas;

IV - dar racionalidade à determinação das ações e à alocação dos recursos
necessários à execução dos subprojetos e subatividades constantes no
programa de trabalho de cada unidade.

Capítulo 111
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Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 30 - A lei orçamentária para o exercício de 2002, que compreende o
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas
estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental e nesta lei,
observadas as normas da Lei Federal n° 4320, de 17 de março de 1964, e
da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, e devendo levar
em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais
que integra esta lei.

Art. 40 - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
- função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que

competem ao setor público;
II - subfunção, uma partição da função, visando agregar determinado

subconjunto de despesa do setor público;
III - programa, o instrumento de organização da ação governamental

visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
metas estabelecidas no plano plurianual;

IV - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o
aperfeiçoamento da ação de governo;

V - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de
modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à
manutenção da ação de governo;

VI - operações especiais, as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e que
não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Parágrafo único - Cada programa identificará as ações necessárias para
atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações
especiais.

Art. 50 - Os valores de receitas e despesas contidos na lei orçamentária
anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art. 60 - As propostas parciais do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos órgãos e entidades do Poder
Executivo deverão ser encaminhadas à Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, até o dia 13 de agosto de 2001, para
fins de consolidação do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2002,
observadas as disposições desta lei.
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§ 1° - As propostas parciais a que se refere o "caput" deste artigo serão

elaboradas segundo preços correntes.
§ 20 - O Poder Executivo colocará à disposição dos demais Poderes, do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, até 12 de julho de 2001, os
estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2002, inclusive da
receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 70 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação de
recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do disposto na
alínea "b" do inciso III do art. 160 da Constituição do Estado, não incidirão
sobre:

- dotações com recursos vinculados;
li - dotações referentes a contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual;
III - dotações referentes a obras em andamento;
IV - recursos diretamente arrecadados.
Art. 80 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros

exigidos pela legislação em vigor.
- quadro consolidado do Orçamento Fiscal;

II - demonstrativo da receita corrente liquida;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no

desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da Constituição
do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no art. 212 da
Constituição da República e no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda à
Constituição n° 14, de 12 de setembro de 1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde;
para fins do disposto no § 1 0 do art. 158 da Constituição do Estado;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços
públicos de saúde, para fins do disposto na Emenda Constitucional n° 29, de
13 de setembro de 2000;

VII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e no
fomento à pesquisa, para fins do disposto no art. 212 da Constituição do
Estado, com a redação dada pela Emenda à Constituição n° 17, de 20 de
dezembro de 1995;

VIII - demonstrativo do serviço da divida para 2002, com identificação da
natureza da divida e discriminação do principal e dos acessórios,
acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas com
amortização e com juros e encargos;

IX - demonstrativo das obras em execução, identificando o estágio em que
se encontram e o cronograma físico-financeiro para sua conclusão e as
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etapas a serem executadas com as dotações consignadas no projeto de
lei orçamentária;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art.
169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal n° 101, de
4 de maio de 2000:

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -, discriminado por gênero;

XII - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa
decorrente de isenção, anistia, remissão, subsídio e beneficio de natureza
financeira, tributária e crediticia.

Art. 90 - Na programação de investimento em obras da administração
pública estadual, considerado o imperativo do ajuste fiscal, será observado o
seguinte:

- as obras já iniciadas terão prioridade sobre as novas;
II - novas obras somente serão programadas se:
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira;
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já iniciadas.
Art. 10 - As empresas subvencionadas não poderão programar despesas

de investimento com recursos próprios, quando o seu custeio for de
responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1 0 - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos provenientes de
convênio que tenha como objetivo especifico a cobertura de despesa de
investimento.

§ 20 - O disposto neste artigo não se aplica a situação excepcional
devidamente justificada pela entidade interessada, com parecer favorável da
Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF - e com a
aprovação do Governador do Estado.

Art. ii - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para
lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como o pagamento
de sinal, amortização, juros e outros encargos.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 12 - As despesas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas para o exercício de 2002,
realizadas à conta do Tesouro Estadual, não poderão exceder o montante
fixado para o exercício de 2001.

§ 1 0 - Excetuam-se do disposto do "caput" deste artigo os eventuais
reajustes concedidos ou a conceder aos servidores públicos e da
implantação dos planos de carreira e de reestruturação orgânica mediante
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autorização legislativa.

§ 20 - Não se incluem na vedação prevista no "caput" deste artigo as
dotações destinadas ao pagamento de precatórios.

Art. 13 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas serão fixadas considerando-se os princípios constitucionais,
especialmente os da legalidade e da responsabilidade e, ainda, os da
valorização, da capacitação e da profissionalização do servidor e a legislação
nacional, no que couber.

§ 1 0 - Serão contabilizadas como "outras despesas de pessoal" aquelas
provenientes de contratação de pessoal para substituição a categorias
funcionais 1 abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão
ou entidade.

§ 20 - O não-atingimento das metas previstas nesta lei poderá determinar o
ajuste das despesas nos termos da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio
de 2001.

Art. 14 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção, programa,
projeto e subprojeto, atividade e subatividade e operações especiais e seus
desdobramentos, indicando, para cada um, a fonte de recursos, a
modalidade de aplicação, a procedência e o grupo de despesa, conforme
discriminado:

1 - pessoal e encargos sociais;
2-juros e encargos da dívida pública;
3 - outras despesas correntes;
4 - investimentos;
5 - inversões financeiras;
6- amortização da divida pública.
§ 1 0- As unidades orçamentárias serão agrupadas em órgãos

orçamentários, entendidos como sendo o de maior nível da classificação
institucional.

§ 20 - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados com as
respectivas metas e quantificações e serão agrupados em projetos e
atividades, que conterão descrição sucinta de seus objetivos.

Art. 15 - A modalidade de aplicação referida no artigo anterior destina-se a
indicar se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira ou
diretamente pela unidade orçamentária integrante do Orçamento Fiscal, e
está assim discriminada:

20- Transferências à União;
30- Transferências a Estados e ao Distrito Federal;
40- Transferências a Municípios;
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50- Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos;
60- Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativas;
70- Transferências a Instituições Multigovemamentais Nacionais;
80- Transferências ao Exterior;
90- Aplicações Diretas;
99- A Definir.
Parágrafo único - A modalidade de aplicação "99 - a definir" é de utilização

exclusiva do Poder Legislativo, ficando vedada a execução orçamentária
enquanto não houver sua definição.

Art. 16 - A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à
unidade orçamentária responsável pela execução das ações
correspondentes, ficando vedada a consignação de recursos a titulo de
transferência para unidades integrantes do Orçamento Fiscal.

Art. 17- As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por órgãos e
entidades integrantes da Orçamento Fiscal, respeitadas as disposições
previstas em legislação especifica, serão destinadas prioritariamente a
atender despesas de pessoal e encargos sociais.

Art. 18 - A despesa com precatórios judiciárias será programada, na lei
orçamentária, em dotação específica da unidade orçamentária responsável
pelo débito.

§ 1 0 - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal
encaminharão à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral, para inclusão no projeto de lei orçamentária de 2002, a relação de
débitos referentes a precatórios judiciários apresentados até 1 0 de julho de
2001, com valores atualizados até a referida data, de acordo com o § 1 0 do
art. 100 da Constituição da República, especificando, por grupo de despesas:

a) número e data do ajuizamento da ação originária;
b) número do precatório;
c) tipo de causa julgada;
d) data da autuação do precatório;
e) nome do beneficiário;
fl valor do precatório a ser pago;
g) data do trânsito em julgado.
§ 20 - Os recursos alocados para os fins previstos no "caput' deste artigo

não poderão ser cancelados para a abertura de créditos adicionais com outra
finalidade.

Art. 19 - A celebração de convênio para transferências de recursos a
entidades privadas sem fins lucrativos, bem como a sua programação na lei
orçamentária, estão condicionadas ao cumprimento do disposto na Lei n°
12.925, de 30 de junho de 1998.

§ 1 0 - Ê vedada a celebração de convênio com entidade em situação
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irregular, bloqueada na tabela de credores do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG.

§ 20 - Para fins do disposto no "caput' deste artigo, as caixas escolares das
redes públicas municipal e estadual de ensino estão dispensadas da
observância da Lei n°12.925, de 30 de junho de 1998.

Art. 20 - Não poderão ser destinados recursos de nenhuma espécie para
atender despesas com:

- sindicato, associação e clube de servidores públicos;
II - pagamento, a qualquer titulo, a servidor da administração direta ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo as

destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal e as
dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar.

Art. 21 - A transferência de recursos para município, em virtude de
convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de
estado de calamidade pública decretado no município e reconhecido pela
Assembléia Legislativa, fica condicionada à comprovação, por parte do
município beneficiado, de:

- aplicação regular e eficaz, no ano de 2000, do percentual mínimo
previsto na Constituição da República para a manutenção e o
desenvolvimento do ensino;

II - prestação de contas regular relativa a convênio executado ou a parcela
liberada de convênio em execução, observados os prazos nele previstos;

III - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República.

§ 1 0 - A transferência de que trata o capuV deste artigo terá finalidade
especifica e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida pela
Prefeitura beneficiada, não inferior a:

- 5% (cinco por cento) para os municípios do Estado incluídos na área de
atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE -;

II - 10% (dez por cento) para os municípios do Estado não incluídos na
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE -;

III - 1% (um por cento) para os municípios cuja quota do Fundo de
Participação dos Municípios for superior ao valor do repasse do ICMS
recebido no mês imediatamente anterior.

§ 20 - A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior não se
aplica às transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino
fundamental, com saúde e com ações realizadas nas áreas identificadas
como prioritárias pelos Programas Comunidade Solidária e Comunidade
Ativa e no Projeto Alvorada.

§ 30 - Poderão ser computadas pelas Prefeituras, nos valores da
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contrapartida mencionada no § 1 0 deste artigo, as despesas com pessoal
e os custos de recursos materiais efetivamente utilizados na execução do
convênio, conforme dispuser o respectivo projeto.

§ 40 - E vedada a transferência de recursos a município em situação
irregular, bloqueado na tabela, de credores do SIAFI-MG.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado
Art. 22 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado será composto pela programação de investimentos de cada empresa
em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto e discriminará a despesa por unidade orçamentária,
segundo a classificação por função, subfunçáo, programa, projeto, atividade
e operações especiais, indicando para cada um o detalhamento das
aplicações e a origem do recurso.

Parágrafo único - Os projetos e atividades conterão sucinta descrição de
seus objetivos, com as respectivas metas e quantificações.

Art. 23 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:

- para cada empresa, a origem dos recursos, o detalhamento da
programação de investimentos a serem realizados em 2002 e a composição
da participação societária no capital em 30 de junho de 2001;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento, o resumo das origens dos recursos, o detalhamento dos
investimentos e a consolidação do programa de investimentos.

Art. 24 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado, constituem fontes de recursos e investimentos as operações que
são, respectivamente, origem e aplicação de recursos e que afetam o passivo
e o ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei Federal n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para
cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que não implicam
entrada nem saída de recursos.

Art. 25 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento obtido de
agências e organismos nacionais e internacionais.

Capítulo IV
Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-Administrativa
Art. 26 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa projetos de lei

sobre matéria tributaria e tributário-administrativa que objetivem alterar a
legislação vigente, com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a
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mandamentos constitucionais e ajustamento a leis complementares
federais, resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais, os quais
versarão, em especial, sobre:

- o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intemiunicipal e
de Comunicação - ICMS -, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao atendimento dos fins
sociais do tributo;

III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, com
vistas, principalmente, à revisão da base de cálculo, das aliquotas e das
hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos
mecanismos para a modernização e a agilização de sua cobrança,
arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível a sua
cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses
de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a
arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação daqueles já instituídos,
em decorrência de alteração do texto da Constituição da República;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável à
microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte e ao
pequeno produtor rural;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento
dos processos tributário-administrativos, visando à sua racionalização,
simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da
prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e
eficiência;

XI - o aperfeiçoamento
Secretaria de Estado da
racionalização das rotinas
padronização de atividades,
serviços mais eficazes.

Capitulo V
Da Política de Aplicação da Agência Financeira Oficial

Art. 27 - 0 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -,

dos processos administrativo-tributários da
Fazenda, através da completa revisão e
e processos, objetivando a modernização,

melhoria dos controles internos e prestação de
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instituição financeira oficial, cuja missão é promover e financiar o
desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais, atuará no
fomento a projetos e a programas de desenvolvimento social e regional e de
ampliação da competitividade dos agentes econômicos no Estado de Minas
Gerais, de acordo com as definições do Projeto Estratégico BDMG 2001-
2004 e em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo Governo
Estadual.

§ 10 - A agência financeira oficial observará, nos empréstimos e nos
financiamentos concedidos, as políticas de redução das desigualdades
regionais, de geração de emprego e renda, de defesa e preservação do meio
ambiente e de expansão e modernização do parque produtivo.

§ 20 - Na aplicação dos recursos, será concedida prioridade para o médio,
pequeno e microprodutor rural, para a média, pequena e microempresa e ao
desenvolvimento institucional e da infra-estrutura urbana dos municípios.

§ 30 - A agência financeira oficial concederá os empréstimos e os
financiamentos de forma que lhe seja preservado, no mínimo, o valor e
garantida a remuneração dos custos de captação.

Capítulo IV
Da Administração da Dívida e das Operações de Crédito

Art. 28 - A administração da dívida pública estadual interna ou externa tem
por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de
recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 29 - A captação de recursos, na modalidade de operações de crédito,
pela administração direta ou por entidade da administração indireta,
observada a legislação em vigor, será feita mediante a contratação de
financiamentos.

Art. 30 - Na lei orçamentária para o exercício de 2002, as despesas com
amortização, juros e demais encargos da divida serão fixadas com base nas
operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do
encaminhamento do respectivo projeto de lei à Assembléia Legislativa.

Capítulo VII
Disposições Finais

Art. 31 - Os saldos financeiros livres de recursos ordinários, à conta do
Tesouro Estadual, apurados no encerramento do exercício de 2001,
constituirão antecipação de cota financeira no exercício de 2002 para os
órgãos integrantes do Orçamento Fiscal.

Art. 32 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais de
planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo de quinze dias úteis
contados da data do recebimento, as solicitações, encaminhadas pelo
Presidente da Assembléia Legislativa, de informações e dados, quantitativos
e qualitativos, relativos às categorias de programação, que justifiquem os
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valores orçados e evidenciem a ação do Governo.

Art. 33 - Para fins da transparência da gestão fiscal e observando-se o
principio da publicidade, serão divulgadas na Internet a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a Lei Orçamentária anual.

Art. 34 - Para os fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários a
que se refere a alínea "b" do inciso 1 do art. 160 da Constituição do Estado,
será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa acesso ao Sistema
Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-
MG.

Art. 35 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente á
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS,
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

Art. 36 - Caso seja necessária a limitação de empenho e da movimentação
financeira para atingir a meta de resultado primário, conforme determinado
pelo art. 90 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de março de 2000,
esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados
para atendimento de outras despesas correntes, investimentos e inversões
financeiras de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do
Estado.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no "caput" deste artigo, o Poder
Executivo comunicará aos demais Poderes, ao Ministério Público e ao
Tribunal de Contas do Estado o montante que caberá a cada um na limitação
de empenho e da movimentação financeira, demonstrando os parâmetros
adotados e as estimativas de receitas e despesas.

Art. 37 - Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até o final do
exercício de 2001, fica autorizada, até a sua sanção, a execução da
programação dele constante à razão de um doze avos ao mês.

§ 1 0 - No caso de ser a receita orçamentária insuficiente para atender à
razão fixada no "caput" deste artigo, as cotas orçamentárias proporcionais
ficarão limitadas á expectativa de receita atestada pela comissão a que se
refere o § 20 do art. 155 da Constituição do Estado.

§ 20 - Considera-se antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a
utilização de recursos autorizada no "caput' deste artigo.

§ 30 - Após a sanção do Governador do Estado, os eventuais saldos
negativos apurados serão ajustados, mediante abertura de créditos
adicionais, por meio de remanejamento de dotações.

Art. 36 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Tribunal de
Contas e o Ministério Público farão publicar, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, por
unidade orçamentária, demonstrativos da despesa mensal com pessoal e
seus encargos.
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Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se às

autarquias, às fundações, às empresas subvencionadas e às empresas
controladas pelo Estado.

Art. 39 - A lei orçamentária conterá dispositivo que autorize operações de
crédito para refinanciamento da divida.

Art. 40 - Poderão ser incluídas na proposta orçamentária despesas cujas
fontes de financiamento estejam previstas em projetos de lei em tramitação
na Assembléia Legislativa.

Art. 41 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita por
decreto, após autorização legislativa.

§ 1 0 - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o "caput"
deste artigo serão elaborados conforme detalhamento constante no art. 14
desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 22 desta lei, para o Orçamento
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 20 - A inclusão de grupos de despesa em subprojetos, subatividades e
nos desdobramentos das operações especiais será feita por meio de abertura
de crédito suplementar.

Art. 42 - As dotações referentes a despesas com publicação de atos e
matérias no órgão oficial dos Poderes do Estado serão consignadas aos
órgãos a que estiverem afetas.

Parágrafo único - As despesas com publicação de atos do Governador do
Estado são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social.

Art. 43 - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência em montante
equivalente a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente liquida.

Art. 44 - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após a publicação da
lei orçamentária de 2002, o cronograma anual de desembolso mensal
discriminado por órgão de sua estrutura, observando, em relação às
despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à
obtenção das metas fiscais.

Art. 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 46 - Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 40, § 1 0 da Lei Complementar 10112000

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do Diário do Legislativo" de
18.05.01.

Anexos de Riscos Fiscais
Art. 40, § 30, da Lei Complementar n° 101, de 2000

Fatores que, entre outros, podem interferir na receita estimada:
- alterações das alíquotas interestaduais do ICMS pelo Senado Federal;
- alterações na Lei Complementar n°87, de 1319196 (Lei Kandir);
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- alterações na Constituição Federal (por exemplo, a criação de imposto

único sobre combustíveis de competência da União com participação na
arrecadação pelos Estados, aprovação da reforma tributária, etc.);

- decisões judiciais desfavoráveis ao fisco;
- aumento na inadimplência de recolhimentos normais;
- alterações na conjuntura econômica internacional ou nacional que

comprometam o desempenho esperado da economia mineira.
Na hipótese de ocorrência de redução de receitas pelos fatores

mencionados, o Estado deverá buscar alternativas visando manter o
equilíbrio das contas públicas.
* - O quadro do Demonstrativo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 18.05.01.

Demonstrativo da Estimativa da Renúncia de Receita Tributária para os
Exercícios de 2002, 2003 e 2004

1 - Introdução
Em atendimento ao disposto no artigo 40, § 20, inciso V, da Lei n° 101, de

41512000, onde se prevê integração do Anexo de Metas Fiscais contendo
Demonstrativo da Estimativa da Renúncia de Receitas ao Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias, este documento visa demonstrar o montante
estimado dos benefícios concedidos nas áreas do ICMS e de outros tributos
estaduais, relacionando-o com os totais estimados da receita tributaria e da
receita global do Estado.

Trata-se de concessões preexistentes de benefícios, e não de previsões de
novas renúncias, e que já foram considerados quando das estimativas das
receitas, razão pela qual prescindem de medidas compensatórias.

Decorrem da aprovação anterior, na área do ICMS: de isenções, redução
de base de cálculo, redução de alíquotas, diferimento, crédito presumido -
considerados nesses casos apenas os benefícios que resultem renúncia de
receita-, Lei Kandir e Lei de Incentivo à Cultura; na área do IPVA, de redução
de alíquotas e isenções; na área do ITCD, de isenções; e, na área das taxas,
de isenções.

2 - Estimativa da renúncia de receita tributaria
Para estimar o valor da renúncia de receita nos exercícios de 2002, 2003 e

2004, adotou-se o critério de projeção das participações percentuais das
desonerações e benefícios verificadas em relação às respectivas receitas de
1999 e 2000, nos montantes das receitas tributárias constantes na
elaboração de metas.

Supõe-se que o montante das desonerações do ICMS naqueles exercícios
e sua equivalência com as receitas do mesmo período guardem proporção
equivalente com as receitas respectivas constantes nas metas para 2002,
2003 e 2004, uma vez que na maioria das concessões os índices de
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crescimento e de inflação são os mesmos, e já consideradas correções
em face de mudanças posteriores verificadas na legislação.

2.1 - Mensuração global
Os valores estimados para os exercícios de 2002, 2003 e 2004, constantes

na Tabela 1, foram calculados a partir da projeção dos percentuais relativos
apurados nas efetivas isenções do ICMS de 1999 e 2000, conforme já
mencionado, acrescidos das estimativas dos demais tributos e somados aos
montantes relativos dos benefícios tributários da Lei de Incentivo à Cultura.

As renúncias estimadas totalizam os montantes de recursos da ordem de
R$2.645.283 mil, R$2.909.333 mil e R$3.200.936 mil, nos respectivos
exercícios de 2002, 2003 e 2004, que correspondem a projeção de 24% em
relação às receitas tributárias de cada ano e de 15%, 16% e 16% em relação
às receitas totais estimadas para os referidos exercícios, na mesma ordem.

* - O quadro das receitas foi publicado na edição do "Diário do Legislativo"
de 18.05.01.

3 - Metodologia
A metodologia da presente estimativa, conforme já mencionado, tem como

base de referência os dados econômicos e tributários efetivamente
registrados em 1999, 2000 e 2001.

As estimativas e projeções do ICMS foram precedidas do levantamento das
operações, produtos e serviços beneficiados re'Jução de aliquotas, redução
de base de cálculo, isenções e diferimento), bem como da mensuração do
valor dessa parcela da produção, comercialização e prestação de serviços
que se encontrava legalmente desonerada durante o ano de 1999.

Os cálculos das desonerações foram elaborados, apurados seus
montantes, comparados aos totais da receita de ICMS, e projetados seus
percentuais relativos nos valores das receitas constantes nas metas de 2002,
2003 e 2004.

Em exceção a essa regra, as renúncias resultantes dos incentivos à cultura
foram estimadas a partir do valor limite da renúncia fiscal prevista para 2001
em diante (0,3% da receita líquida do ICMS), conforme a Lei n° 12.733, de
30112197, e o Decreto n°40.851, de 30112199.

Cabe registrar que o levantamento estatístico não alcançou plenamente
todo o universo das desonerações do ICMS em face da não-disponibilidade
de base de dados e de informações de alguns segmentos, sendo, contudo,
oportuno observar qué a ausência de alguns valores marginais não interfere
nas estimativas de receitas e na obtenção das metas fiscais na medida em
que estas tiveram como base de cálculo fatores de contribuição efetiva.

Os demais tributos foram estimados mediante critérios técnicos
estabelecidos pela Administração Tributária da Secretaria de Estado da
Fazenda, tendo como referência projeções de percentuais apurados em
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2000.

3.1 - Aspecto legal do ICMS
Foram relacionados os benefícios que implicam renúncia de receita,

contidos entre as isenções previstas no regulamento do ICMS, aprovado pelo
Decreto n° 38.104, de 2816196, no artigo 60 e anexo 1; as reduções de base
de cálculo do artigo 44 e anexo IV; as reduções de aliquotas previstas no
artigo 43 e os créditos presumidos do artigo 75, todos do RICMS.

Da Lei Complementar n°87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela Lei
Complementar n° 102, de 11 de julho de 2000, foram relacionados os efeitos
de renúncia com as seguintes observações:

A operação relativa à exportação de produtos semi-elaborados e de
primários, embora regulamentada no artigo 5 1, inciso III, do RICMS como
não-incidência, foi interpretada pela Superintendência de Legislação
Tributária/Secretaria de Estado da Fazenda corno isenção.

Já as medidas de concessão de crédito não foram interpretadas como
desonerações, e sim como correção da regulamentação do ICMS, com o
intuito de preservação do principio de não-cumulatividade do imposto.

3.2 - Aspecto legal do IPVA, do ITCD e das taxas
IPVA - Isenções - artigo 50 do Decreto n°39.387, de 1411198
ITCD - Isenções - artigo 3 0 do Decreto n° 38.639, de 412197
redução de aliquotas - artigo 11 do Decreto n°38.639, de 412/97
Taxas - Isenções - artigos 7°, 8°, 20 e 27 do Decreto n°38.886, de 1°17197
4-Conclusão
As projeções para 2002, 2003 e 2004, tendo como origem valores relativos

dos exercícios de 1999, 2000 e 2001, têm representação válida em atenção à
finalidade do presente relatório. Isso porque as estatísticas mensuradas para
aqueles anos refletem proporcionalmente os montantes esperados para a
renúncia fiscal dos exercícios seguintes, observada a manutenção das
mesmas normas tributárias e a não-previsão de novas concessões.

Trata-se, contudo, de uma demonstração do impacto relativo do que já se
pratica na execução orçamentária do Estado e do patamar de benefícios que
se é possível suportar sem que se comprometa a obtenção das metas fiscais
almejadas.

Representam, assim, estimativas teóricas para exercícios futuros,
apontando valores relativos de renúncia, cujo demonstrativo procura atender
aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal que estimula a ação
planejada e transparente, através do cumprimento de metas de resultados
entre receitas e despesas e obediência a limites para a renúncia de receitas e
de aumento de despesas."

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para
parecer, nos termos do ai. 204 do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

OF [ci os
Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Cantas do Estado,

encaminhando a prestação de contas dessa Corte referente ao exercício de
2000. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, secretário da saúde, comunicando,
em atenção a requerimento da CPI da saúde contido no Ofício n°
19912001IDLE (relação de intemações hospitalares pagas nos últimos cinco
anos, em atendimento a determinação judicial), que não foi possível ter
acesso a tais dados e encaminhando relação de intemações realizadas pelo
SUS-MG no mesmo período. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Getúlio Afonso Porto Neiva, Prefeito Municipal de Teófilo Otôni,
solicitando sejam os municípios do vale do Mucuri incluídos na área de
abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas -
IDENE. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.42212001.)

Do Sr. Crispim Elias Campos Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Ipatinga, informando os Vereadores que comporão a Assembléia
Metropolitana do Vale do Aço.

Do Sr. Marcos Fidélis Campos, Presidente da câmara Municipal de Bom
Despacho, cumprimentando o Presidente da Assembléia pela realização do
Seminário Administração Pública competente.

Do Sr. Nagib Fernandes de Souza, Presidente da Câmara Municipal de
Angelándia, solicitando a intercessão desta Casa para que sejam
renegociadas as dividas dos pequenos e médios produtores e dos
microprodutores do Norte e do Nordeste do Estado. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. Gelson Luiz de Moura, Presidente da Câmara Municipal de Além
Paraíba, solicitando seja apresentado projeto de lei garantindo aos policiais
militares com 15 anos de serviço e que sejam aprovados em concurso
público o direito de serem transferidos para a reserva remunerada. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Samuel Garcia da Silva, Gerente-de Administração em exercício da
Superintendência Estadual de Minas Gerais do Banco do Brasil, informando,
em atenção a requerimento da Comissão de Política Agropecuária,
encaminhado por meio do Oficio n° 8612001/DLE, e ao Requerimento n°
1.87512001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que a questão neles tratada
depende de resolução do Banco central do Brasil.

Do Sr. José Carlos T. Coelho Magalhães, secretário de Saúde de Juiz de
Fora, enviando, em atenção a requerimento da CPI da Saúde, encaminhado
por meio do Oficio n° 15712001/DLE, informações sobre a aquisição de
medicamentos junto à FUNED. (- À CPI da Saúde.)
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Do Pastor Altair José de Castro, da Comunidade Evangélica Luz do

Mundo, solicitando seja apresentado projeto de lei declarando que Minas
Gerais é do Senhor Jesus. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. José Gerardo Fontelles, Assessor Especial do Ministro da Fazenda,
em atenção ao Requerimento n° 1.84112000, do Deputado Sebastião Costa,
informando que o assunto contido nesse requerimento foi repassado à
Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, para
análise.

Do Sr. Jaime Junqueira Payne, Diretor do Departamento do Café da
Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura,
informando que, na última reunião do Conselho Monetário Nacional, foram
aprovados recursos para a colheita de café, na ordem de R$296.000.000,00.
(- À Comissão de Política Agropecuária.)

Da Sra. Renata Schenniger Pinheiro Chagas, solicitando à Casa a rejeição
do veto do Governador do Estado a dispositivos da Proposição de Lei n°
14.696. (- Anexe-se ao veto à Proposição de Lei n° 14.696.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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° 154012001

Dá nova redação ao art. 4° da Lei n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973,
que versa sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 40 da Lei n°6.265, de 18 de dezembro de 1973, passa a ter a

seguinte redação:
"Art. 40 - O lucro liquido resultante dos jogos explorados pela Loteria do

Estado de Minas Gerais, anualmente verificado, observada a legislação
federal especifica, será utilizado em obras ou serviços de assistência social
nos seguintes percentuais:

- 26% (vinte e seis por cento) para o Fundo de Assistência ao Menor -
FAM-;

II - 22% (vinte e dois por cento) para o Fundo de Assistência de Caráter
Social e Assistência Médica - FASMED -;

III - 18% (dezoito por cento) parao Fundo de Assistência à Educação
Física, Esporte Especializado, Futebol Amador - FAEFA -;

IV - 5% (cinco por cento) para o Fundo de Promoção Cultural, sem prejuízo
dos recursos que lhe cabem nos termos do parágrafo único do art. 6 0 desta



734
lei;

V - 21% (vinte e um por cento) para subvenção às entidades que tenham
finalidade idêntica às de que tratam os incisos anteriores e sejam legalmente
constituídas no Estado; às entidades escolares, para seu custeio total ou
parcial, bem como a pessoas jurídicas de direito público ou privado, atendida
a especificação estabelecida anualmente, em resolução da Assembléia
Legislativa;

VI - 2% (dois por cento) para a Fundação Hilton Rocha;
VII - 3% (três por cento) para a Fundação Mário Penna;
VIII - 2% (dois por cento) para a Fundação Helena Antipoff;
IX - 1% (um por cento) para o Departamento de Telecomunicações de

Minas Gerais - DETEL.
Parágrafo único - O produto do percentual de 10% (dez por cento)

estabelecido pelo art. 60 da Lei n° 1947, de 12 de agosto de 1959, que fica
mantido, será aplicado conforme as finalidades e as proporções previstas
neste artigo.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2001.
Dinis Pinheiro
Justificação: O projeto de lei, ao dar nova redação ao art. 4 0 da Lei nD

6.265, de 18112173, acrescenta ao artigo dois incisos, VIII e IX, e altera o
percentual do inciso V.

O inciso VIII traz para o rol dos contemplados com percentual da receita
liquida da autarquia Loteria do Estado a Fundação Helena Antipoff. Tal
inserção dispensa comentários, tal é o grau de aceitação da entidade no
campo da educação, em Minas e no Brasil. Ao ampliar o volume de recursos
para a Fundação, queremos dar-lhe condições para continuar seus trabalhos.

Por seu turno, o inciso XIX inclui o DETEL, pelos trabalhos que vem
realizando, que constituem fator de integração, de incremento, de
desenvolvimento de todo o território mineiro.

Sabemos que Educação e Comunicação fazem do século XXI morada
permanente. Não temos como abrir mão desses fundamentos, sob pena de
incorrer em recrudescimento e atraso. Assim, contamos com o apoio dos
nobres pares à aprovação do 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°1.541/2001
Transforma em advertência por escrito as infrações de natureza leve ou

média atribuidas a proprietário de veículo automotor.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais -

DETRAN- MG - e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - deverão transformar em advertência por escrito as
infrações de natureza leve ou média atribuídas a proprietário de veículo
automotor não reincidente na infração nos últimos doze meses,
independentemente de recurso interposto.

Art. 20 - O DETRAN-MG e o DER-MG deverão notificar a substituição da
multa pela advertência ao proprietário do veículo, por via postal ou eletrônica,
até trinta dias a contar da data da infração.

§1 0 - O proprietário de veículo licenciado no Estado de Minas Gerais
poderá optar pelo recebimento da notificação pelo correio eletrônico,
devendo, para isto, fornecer o respectivo endereço ao DETRAN-MG e ao
DER-MG.

§ 20- Os dois Departamentos, independentemente do endereço eletrônico,
deverão encaminhar a notificação por via postal.

§ 31 - Para o cumprimento do disposto neste artigo, o proprietário do
veículo deverá manter atualizados os seus endereços nos órgãos de trânsito.

§ 40 - Enviada a correspondência por via eletrônica, presumir-se-á recebida
e lidá pelo destinatário, produzindo todos os efeitos legais.

§ 50 - Os órgãos processadores das infrações, em suas respectivas áreas
de atuação, deverão manter em arquivo o recibo de notificação feita pelo
sistema eletrônico até que a multa seja paga, cancelada ou prescrita.

Art. 30 - O proprietário do veículo infrator terá trinta dias para protocolar a
opção de recusa da substituição da multa nas respectivas Juntas
Administrativas de Recursos e Infrações - JARI -, e seu silêncio implicará na
aceitação da substituição da penalidade.

Art. 40 - O DETRAN-MG e o DER-MG fornecerão à PRODEMGE, no prazo
de sessenta dias, todos os dados para o desenvolvimento dos programas
necessários ao cumprimento desta lei; a PRODEMGE deverá ajustar os
programas específicos, no prazo de noventa dias, a contar do recebimento
das informações fornecidas pelo DETRAN-MG e pelo DER-MG.

Art. 50 - Para efeito de aplicação desta lei, não será considerada a
notificação transferida para outro condutor.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
João Pinto Ribeiro
Justificação: O art. 267 da Lei n° 9.503 autoriza a autoridade de trânsito a

transformar em advertência as infrações leves e médias, passíveis de ser
punidas com multa. As condições para a conversão também estão definidas



736
no artigo, desde que o infrator não seja reincidente na infração nos
últimos doze meses, levando-se, também, em conta o seu prontuário. Tal
medida tem como escopo o caráter educativo da pena de advertência, pois
este é o principal objetivo do legislador: educar o motorista que
eventualmente comete infração de trânsito.

Vejamos o art. 230, inciso XXII: transitar "com defeito no sistema de
iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas" penaliza o
proprietário do veículo com uma multa média. Por exemplo, em uma viagem,
pode o veículo ter uma lâmpada de seta ou farolete queimada, sem que o
motorista tome conhecimento, disso só o fazendo por meio do policial que
lavra a notificação- É justa uma multa desta? Em sendo notificado, na
primeira vez, ele poderá ser advertido, e, na segunda, sim, multado. Com
isto, o Poder Executivo irá dar demonstração de que não está interessado,
apenas, em arrecadar, mas, sobretudo, em contribuir para a educação no
trânsito.

Segundo o mencionado art. 267, poderá ser imposta a penalidade de
advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser
punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração, nos
últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do
infrator, entender ser esta providência a mais educativa.

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

PROJETO DE LEI N°1.542/2001
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Caminhar -

ASBECAM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente

Caminhar, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2001.
Antônio Genaro
Justificação: Fundada em 1998, a Associação Beneficente Caminhar -

ASBECAM - é uma sociedade civil sem fins lucrativos que vem cumprindo
suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades
assistenciais beneficentes e filantrópicas. Sendo de inestimável valia as
contribuições prestadas às comunidades carentes que assiste, através de
serviços sociais e culturais, consideramos de extrema importância ser essa
Associação declarada de utilidade pública, pelo que contamos com o apoio
de nossos ilustres pares à aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N° 1.54312001
Dispõe sobre a inclusão da categoria condomínios residenciais na estrutura

de consumidores da Companhia de Saneamento de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Estrutura de

Categoria Econômica de Consumidores da COPASA-MG.
Parágrafo único - A alteração que trata o "caput" deste artigo acrescenta

Condomínios Residenciais à categoria de consumidores.
Art. 20 - Esta lei altera o Capítulo XIII, art 66 e seu parágrafo único, do

Decreto n°32.809, de 29/7191, e o art. 17 e seu parágrafo único do Decreto
n° 33.611, de 2115192.

Art. 30 - o consumo mínimo desta categoria será de 60m 3 água/mês, por
condomínio residencial.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2001.
Luiz Menezes
Justificação: O projeto de lei que ora apresento, visa a corrigir o estímulo

ao desperdício de água, causado pela falta da categoria dos condomínios
residenciais no grupo de consumidores da COPASA-MG.

As categorias de usuários estão classificadas assim: residencial, industrial,
comercial e pública, sendo o consumo mínimo por residência igual a lOm' e,
em se tratando de condomínios, é multiplicado o números de apartamentos
por 10m3. Dai, a constatação que muitos condomínios residenciais do Estado
com a previsão de consumo mensal de 800m' água/mês (80 apartamentos x
lOm') historicamente consomem em média de 400m 3 água/mês, e isso
incentiva os síndicos e os condôminos a consumir com desperdício ou até a
revender água.

Esta iniciativa irá ajustar sem prejuízos administrativos e financeiros a
estrutura econômica de consumidores da COPASA-MG.

Em face do exposto, apresentamos este projeto de lei para apreciação de
nossos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N°1.544/2001
Declara de utilidade pública a Casa Nossa Senhora do Silêncio, com sede
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no Município de Ouro Preto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Casa Nossa Senhora do

Silêncio 1 com sede no Município de Ouro Preto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2001.
Paulo Piau
Justificação: A Casa Nossa Senhora do Silêncio, entidade secundária da

Casa do Povo de Deus de Cubatão, SP, fundada em 26111188, é uma obra
religiosa filantrópica que executa trabalhos de reeducação e reestruturação
com o objetivo de atender e acompanhar dependentes químicos em
programas e projetos de reinserção da pessoa no convívio em sociedade.
Sua atividade se encontra em funcionamento no local denominado Ponte Ana
de Sã, no Distrito de Ouro Preto, próximo à vizinha cidade de Itabirito, sendo
o período de tratamento feito por internação de um ano, sem ônus para o
paciente.

O atendimento mensal é aproximadamente de 50 internos, que são
tratados por terapia ocupacional. E o tratamento é feito em estreita
proximidade com a natureza, ou seja, em ambiente de paz e tranqüilidade.

A referida entidade é bem aceita em toda a região, onde são realizados os
trabalhos e conta com o apoio e a orientação espiritual do Arcebispo de
Mariana, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida.

Por ser uma entidade que tem elevada atuação na comunidade, e que vem
realizando um importante trabalho na área assistencial e por apresentar
todos os requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de 2717198, esperamos
o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.545f2001
Declara de utilidade pública a União Brasileira para a Qualidade - UBQ -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a União Brasileira para a

Qualidade - UBQ -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2001.
Paulo Piau
Justificação: A UBQ fundada em 2814182, é uma sociedade civil de
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pesquisas e prestação de serviços, sem fins lucrativos. Seus Diretores
não recebem remuneração, e ela é mantida com recursos dos associados,
pessoas físicas e jurídicas.

Desde sua fundação, a entidade vem contribuindo para o desenvolvimento
das pessoas, das organizações e da sociedade, por meio da promoção da
troca de informações entre indivíduos e de ações voltadas para a melhoria da
qualidade de vida.

A entidade teve inicio com os primeiros trabalhos desenvolvidos pelos
Círculos de Controle da Qualidade - CCQ -, formados em várias empresas
mineiras que já adotavam a metodologia da qualidade. Inicialmente,
denominava-se Associação Mineira de Círculos de Controle da Qualidade -
AMOCO -1 posteriormente, UBQ-MG, e atualmente, União Brasileira para a
Qualidade - UBQ.

Além dos projetos técnicos que denvolve, a entidade vem ampliando sua
atuação na sociedade por meio do desenvolvimento de projetos como o
Ubquinho e o Grupo de Estudo de Transformação Social, que visam
contribuir para o crescimento e a mudança comportamental e cultural do
cidadão, além do UBQ Pró-ISO 9000, na área da saúde.

Sendo uma entidade que vem realizando importante trabalho nas áreas
educacional, cultural, tecnológica e filosófica e por apresentar todos os
requisitos dispostos na Lei n° 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos
nobres pares para a aprovação do projeto apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103,
inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.546/2001
Acrescenta dispositivo à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

estabelecendo hipótese de não-incidência na situação que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 70 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do inciso XXIV, com a seguinte redação:
"Art. 70 - ....................
XXIV - as operações internas relativas à aquisição, pelas Prefeituras

Municipais, de veículos em geral, ambulâncias, caminhões, veículos
utilizados no transporte escolar municipal, implementos agrícolas, tratores,
pás carregadeiras, retroescavadeiras, patróis e similares, desde que
exclusivamente destinados às Prefeituras adquirentes, mediante a
correspondente redução do preço.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2001.



740
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A proposição de lei ora apresentada atende ao disposto no art.

150, inciso VI, "a" da Constituição Federal, que estabelece imunidade
recíproca entre os entes da Federação, sobretudo em relação a bens a
serem incorporados ao patrimônio do município, como é o caso de máquinas
pesadas, tratores, implementos agrícolas, veículos utilizados nas atividades
administrativas em geral, bem como veículos que servem como ambulância e
atendem ao transporte escolar. A proposição estabelece expressamente no
texto da consolidação da legislação tributária estadual hipótese de não-
incidência do ICMS nas operações internas relativas à aquisição, pelas
Prefeituras Municipais, de veículos em geral, ambulâncias, caminhões,
máquinas pesadas, veículos destinados ao transporte escolar municipal,
implementos agrícolas, tratores, pás carregadeiras, retroescavadeiras, patróis
e similares. Assim, não se trata, a rigor, de benefício ou incentivo fiscal, que
deve estar acompanhado de estudo técnico e das medidas compensatórias
previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, sim, de hipótese de
não-incidência, em que não há sequer possibilidade de nascimento da
obrigação tributária em face de regra constitucional expressa.

Dessa forma, não há óbice legal em face da Lei Complementar Federal n°
101, de 41512000. Trata-se de cumprimento de mandamento da Lei Maior, dai
porque a modalidade de não-incidência prevista no projeto de lei é de
executoriedade imediata. Por outro lado, a matéria também não se insere
entre aquelas que dependem de celebração prévia de convênio no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, por não estar incluída
nas modalidades estabelecidas no § 6 0 do art. 150, c/c o art. 155, § 21, XII,
g', .da Constituição Federal. Quanto à iniciativa parlamentar em projetos de lei
relativos ao sistema tributário estadual, ela está consagrada no art. 161,
inciso III, da Constituição Estadual.

Por outro lado, a cada dia, os municípios mineiros recebem encargos
sociais que lhes são atribuídos pelo Estado ou pela União. Ou seja, tanto o
Estado quanto a União vão, aos poucos, desobrigando-se desses encargos,
repassando-os aos municípios. Saúde, educação, segurança pública,
habitação, saneamento básico, obras de pequeno porte, necessidades
básicas que constituem exigências constantes das comunidades, têm sido
repassados, em parte ou no todo, à responsabilidade dos municípios.

Por razões naturais, diante de alguma necessidade, a primeira porta que se
procura é exatamente a das Prefeituras Municipais. A bem da verdade, as
receitas municipais, quase sempre, são aquém das necessidades, e os
recursos federais ou estaduais são cada vez mais minguados, principalmente
para os pequenos municípios. Muitos deles sobrevivem com os parcos
recursos advindos das receitas do ICMS e do Fundo de Participação dos
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Municípios, insuficientes, como sempre, para as demandas da população.

O poder público tem concedido algumas excepcionalidades, como a
isenção do ICMS para aquisição de veículos destinados à Polícia Militar e às
Secretarias da Segurança Pública e da Fazenda (RICMS). Justo seria, então,
estender o beneficio aos municípios mineiros.

Em recente veto que apôs à Proposição de Lei n o 14.325, assim se
manifestou o Governador do Estado: "Um imposto recolhido por
comerciantes, industriais, prestadores de serviços (contribuintes de direito),
mas suportado economicamente pelo consumidor. Trata-se de um imposto
indireto sobre o consumo, que é realmente pago pelo povo mineiro,
verdadeiro contribuinte do tributo".

Verifica-se então que, ao adquirir qualquer bem, para atender as
necessidades básicas da população, o município se coloca no papel de
consumidor. Claro está, nessas condições, que o Estado tributa o município,
o que é inconstitucional.

O verdadeiro propósito deste projeto é permitir a concessão de incentivo
aos municípios mineiros, para que possam proteger, em suas necessidades
básicas, aquele que é o verdadeiro financiador dos impostos - o povo
mineiro.

È notório que esse incentivo permitirá aos municípios significativa
economia, que resultará em investimentos prioritários nas necessidades de
suas comunidades.

Por essas razões, espero o decidido apoio dos meus pares a este projeto
de lei.

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

REQUERIMENTOS
I'4° 2.22712001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado

nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Pedra Azul
pelos 89 anos de emancipação político-administrativa.

N° 2.22812001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Pirapora pelos
89 anos de emancipação político-administrativa.

N° 2.22912001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Coração de
Jesus pelos 89 anos de emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.23012001, do Deputado Cristiano Canédo, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG com
vistas ao alargamento da estrada que liga o Distrito de Boa Família
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(Município de Muriaé) ao Município de Santana de Cataguases. (- À
Comissão de Transporte.)

N° 2.23112001, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja indicado ao
Governador do Estado o nome da Sra. Zilda Arns Neumann para receber o
titulo de cidadania honorária do Estado. (- À Comissão do Trabalho.)

N°2.232/2001, do Deputado João Pinto Ribeiro, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Educação com vistas à instalação de uma
Superintendência Regional de Ensino no Município de Formiga.

N° 2.23312001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Educação com vistas à distribuição de carteiras
escolares para a Escola Estadual José de Alencar, no Município de
Maxacalis. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 2.23412001, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com vistas a que
explique o motivo da demora na implantação do Selo de Fiscalização. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 2.23512001, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas á colocação de
placas informativas sobre a existência de redutores de velocidade no trecho
de rodovia que passa por Lagoa Santa no sentido de Confins e Serra do
Cipó. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.23612001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à realização de
audiência com os membros dessa Comissão para discutir os assuntos que
menciona.

N° 2.23712001, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
solicitando seja consignada nos anais da Casa manifestação de repúdio
pelos critérios adotados para o acesso ao Fundo de Financiamento do Ensino
Superior.

N° 2.23812001, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente e
Presidente do COPAM com vistas a que seja criado pelo COPAM grupo de
trabalho para redirecionar os estudos hidrogeológicos a serem executados
pela SOEICOM.

N° 2.23912001, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente e
Presidente do COPAM com vistas a que somente se examine o
licenciamento prévio requerido pela SOEICOM após a conclusão dos
trabalhos de avaliação dos impactos ambientais em Lagoa Santa.

Do Deputado Amilcar Martins, solicitando seja implantado, em caráter de
urgência, plano de racionalização do uso da energia elétrica nas
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dependências da Casa. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados á Mesa requerimentos dos Deputados Dilzon
Meio, Cristiano Canêdo e José Henrique, Mauri Torres e Adelmo Carneiro
Leão e da Comissão de Educação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão do

Trabalho e dos Deputados Dimas Rodrigues e Dairrio Carneiro Leão.
Oradores inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pedro Pinduca.
• Deputado Pedro Pinduca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

público presente nas galerias, boa-tarde; falarei a respeito da segurança de
Betim.

No ano passado, durante a campanha para Prefeito (fui candidato a Vice
do Carlaile), tínhamos compromisso com a população de Betim relativo à
criação de uma guarda municipal, para dar mais segurança às escolas e à
população. Ontem, o Prefeito mandou para a Câmara Municipal um projeto
solicitando R$470.000,00 para comprar 11 viaturas, 100 coletes à prova de
bala, 50 pistolas automáticas. S. Exa. está trabalhando em parceria com a
Polícia Militar, e foi criada a Guarda Municipal, que deverá estar nas ruas em
setembro.

Quero pedir ao Comandante da Policia Militar que tenha dó do povo de
Betim, que, hoje, está pior do que a Baixada Fluminense. Os comerciantes
estão apavorados: põem a esposa dentro do estabelecimento, e ficam do
lado de fora, esperando os assaltantes. Está uma vergonha a segurança de
Betim. O povo não está agüentando mais.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Nobre Deputado Pedro Pinduca,
quero cumprimentar V. Exa. e dizer que o seu pronunciamento vem retratar
uma situação de extrema preocupação em todo o Estado. Minas Gerais vai
perder o titulo de Estado seguro dentro de pouco tempo, não por inoperância
da Polícia Militar ou da Polícia Civil, e sim pela falta de investimento. O que
acontece em Betim acontece em Montes Claros.

O problema não é só com os bandidos, mas também com os menores
infratores. Acredito que essa providência foi oportuna, mas nos causa
tristeza, porque a segurança pública é de responsabilidade do Governo do
Estado. E os Prefeitos, muitas vezes, são obrigados a tirar dinheiro da
Prefeitura para comprar viaturas, pistolas, coletes à prova de bala. Betim
ainda tem o privilégio de ter esses recursos para comprar o equipamento,
mas 99,99% das cidades mineiras não estão nessa situação. Os recursos
dos municípios mal dão para cobrir a área da saúde, da educação.

Nobre Deputado, quero parabenizá-lo pela preocupação com a segurança
e com a saúde pública de Betim. Pude sentir, na sua fala, a sua
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preocupação, as suas vistas e seus compromissos voltados para a sua
Betim, principalmente para a população mais carente. Quero parabenizá-lo
pela influência, como Deputado ligado ao Prefeito, em acudir a segurança
pública e a saúde.

Por outro lado, quero lamentar que tenhamos que chegar ao ponto de os
municípios gastarem os seus recursos com atividades não inerentes ou
próprias do Estado, mas sim do Estado.

Parabéns pelo pronunciamento. Continue sendo esse Deputado aguerrido
e simples, porque tenho certeza de que o povo de Betim, que nos está
ouvindo e vendo agora, deve estar sentindo orgulho de ter como
representante da cidade o Deputado Pedro Pinduca, o Deputado do povão.

O Deputado Pedro Pinduca - O Prefeito Carlaile tem também o
compromisso de construir, ainda neste mandato, um batalhão da Polícia
Militar, com cerca de 800 policiais, para que a população tenha mais
segurança.

Peço, mais uma vez, desta tribuna, ao Comandante da Policia Militar que
acolha o nosso pleito em regime de urgência. Até a loteca do meu bairro foi
fechada. Os comerciantes estão apavorados porque está havendo assaltos
de dia e de noite. Hoje, em Betim, ás 19 horas, já não se pode sair. Há cerca
de 20 assaltos por dia a ônibus, seqüestros e assaltos a mão armada.

O Prefeito de Betim está fazendo a sua parte, dando apoio ao
Comandante. Contamos com o seu apoio para que Betim tenha segurança e
o povo seja feliz.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Deputado Pedro Pinduca, quero
cumprimentar V. Exa. por trazer mais uma vez a esta Casa um assunto da
maior importância e da maior gravidade, que é a segurança. Infelizmente, às
vezes, nos esquecemos de trazer à tona assuntos como esse, porque a
mídia sempre tem um assunto novo em virtude dos vários problemas que a
sociedade enfrenta. Hoje, a bola da vez é o "apagão", a crise no sistema
energético brasileiro que o Pais vive e preocupa a todos. Não podemos
esquecer o problema da segurança, que é da maior gravidade e causa
preocupação igual ou maior do que o problema que todos também
enfrentamos, que é o fantasma do desemprego.

V. Exa., Deputado, que é um homem do povo, que conhece de perto e
participa de sua comunidade no dia-a-dia; que tem a experiência de Vereador
atuante na cidade de Betim, consagrado nas urnas a Deputado e também a
Vice-Prefeito; que conhece de perto seus problemas e sabe que hoje a
segurança representa um desafio para todos nós, traz novamente a essa
tribuna esse assunto, que é da maior gravidade.

Gostaríamos de cumprimentá-lo por seu pronunciamento e dizer que
também tenho a satisfação de ver a notícia que trouxe à Casa, de que Betim
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vem procurando enfrentar, em conjunto com o Estado, esses desafios.
Não apenas critica, mas também apresenta soluções e a proposta de um
trabalho de parceria. Queremos ainda cumprimentar a administração de
Carlaile, porque acho que essa Prefeitura, que dispõe de recursos e mais
condições que outras, é um exemplo para as outras cidades, com a sua
participação.

A parceria com a Policia Militar ajudando a equipá-la em Betim, e a criação
da guarda municipal são medidas que ajudam muito a área da segurança.
Temos que cumprimentá-lo, e também à administração de Betim, por esse
trabalho, que é um exemplo para as cidades que porventura possam ter a
sua guarda municipal. Na região metropolitana, as cidades de Santa Luzia,
Nova Lima e Contagem já têm guarda municipal.

Esperamos que V. Exa. continue a fazer esse trabalho que o pessoal de
Betim conhece, sempre em defesa de seu povo. Parabéns. Muito obrigado.

• Deputado Pedro Pinduca - Obrigado, Deputado Fábio Avelar.
• Deputado João Paulo (em aparte)* - Nobre Deputado Pedro Pinduca, a

exemplo do que fizeram outros Deputados que me antecederam, gostaria de
cumprimentar V. Exa pela estréia que faz nesta tribuna. Todos estávamos
ansiosos para vê-lo ai, defendendo um tema de grande interesse como esse.
Temos informação de que V. Exa. era muito falante, em Betim, era dos mais
freqüentes ao microfone na Câmara Municipal, mas ainda não nos tinha dado
o prazer de ouvi-lo falar sobre um tema tão importante e atual, que,
infelizmente, daqui para a frente, tende a se agravar. Isso não é terrorismo,
apenas um reconhecimento da situação que tende a se agravar por causa da
escassez de energia elétrica, com a qual passaremos a conviver.

A única medida que tomou o Governo Federal para enfrentar esse
problema, depois de dizer o Presidente da República que foi pego de
surpresa, é criar o "ministério do apagão", que entra em campo na próxima
sexta, promovendo racionamento e apagões em vários quadrantes do Pais.
V. Exa. vem anunciar a solução, ainda que parcial, para mitigar e resolver o
problema de segurança pública de Betiri. V. Exa. merece cumprimentos por
isso também, porque, além de Deputado, é Vice-Prefeito e não tem apenas o
verbo para enfrentar essa situação. Tem também a verba. Nós, outros
Deputados, não temos recursos para nada. V. Exa. é urna exceção à regra,
porque, além do verbo, das criticas que pode fazer, recebe também a verba
de 8etim, que não é pequena, com a qual, certamente, poderá enfrentar essa
situação de segurança com muita eficácia.

A partir de sexta-feira, entra em campo o "ministério do apagão", trazendo
terrorismo à sociedade brasileira, depois que o Presidente disse, há alguns
dias, que foi pego de surpresa. Hoje, sua assessoria disse que ele não
estava lúcido na hora em que deu essa declaração, confessando a sua
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ignorância e incompetência a respeito das questões deste Pais. Parabéns
e obrigado, Deputado Pedro Pinduca.

O Deputado Pedro Pinduca - Quero deixar um recado aqui para o
Comandante da Policia Militar: o problema da segurança em Betim não é
para amanhã, mas para ontem. O negócio lá está feio. As famílias e os
comerciantes não podem sair às ruas, porque são cinco ou seis mortes por
final de semana. Sr. Comandante, tenha dó do povo de Betim. O Prefeito
Carlaile está fazendo a sua parte e contando com o senhor para fazer a sua.

O Deputado Marco Régis - Deputado Pedro Pinduca, quero, deste
microfone do Plenário, externar a minha admiração pela sua presença nesta
Casa. A sua simpatia conseguiu se irradiar entre todos nós. O acolhimento
que V. Exa. teve aqui foi justamente pela sua maneira sincera e transparente
de exercer o seu mandato.

Gostaria de me contrapor a algumas intervenções feitas pelos nobres
colegas. Reconheço, como todos, que Betim é uma cidade pujante, um
município economicamente forte, que pode contribuir com a segurança
pública. Discordo, veementemente, que o Estado, seja o de Minas Gerais,
seja qualquer outro da Federação, fique cobrando da sociedade parceria para
fazer segurança pública. Discordo, com veemência, que sejamos obrigados a
comprar viaturas para as policias, a instalar quartel para o Corpo de
Bombeiros, se quisermos ter isso em nosso Estado. Não podemos concordar
com essa política neoliberal, que prega o Estado mínimo, que deve cuidar de
segurança, educação, saúde, mas que, na verdade, não cuida de nada disso,
porque abandona a sociedade, se omite e vive para pagar juros ao capital
internacional. Obrigado.

O Deputado Pedro Pinduca - Sabemos que a segurança é dever do
Estado, mas, se pudermos trabalhar com parceria, teremos melhor
segurança. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
• Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas,

senhores e senhoras da imprensa, visitantes, não é a primeira vez que
subimos à tribuna para falar sobre o assunto. No ano passado, o Governo
Federal lançou o Programa Alvorada, deixando Minas de fora. Este
parlamento se levantou, e o Presidente da República, em atitude digna e
humilde, voltou atrás e incluiu nosso Estado. Já se passou quase um ano, e
ficamos analisando.

Hoje, assuntos como a fraude e a corrupção têm sido fartamente
explorados pela mídia. Há diversas formas de corrupção, e todas são
nojentas, mas existe uma pior: corromper a esperança dos necessitados. Em
11 de dezembro, esteve nesta Casa a Secretária de Assistência Social, com
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"status" de Ministro, e sua equipe. Afirmava que, a partir deste ano, todos
os municípios seriam beneficiados com o Programa Alvorada, mas já
estamos em 16 de maio, e nada aconteceu.

Em 16 de fevereiro, o Ministro da Comunicação, Pimenta da Veiga, na
cidade de Almenara, acompanhado da Dra. Vanda Angelo, lançou, em
grande estilo, o Projeto Alvorada, inaugurando simbolicamente o Portal da
Alvorada, com o compromisso de instalar os demais portais em 274 cidades
mineiras. Pasmem, esse projeto não conseguiu sequer romper a fase inicial
de instalação dos portais, sendo que o processo envolve contratos com
ONGs, convênios com Prefeituras, compra de computadores e outros
equipamentos, contratação de pessoal e outros itens burocráticos. Até este
momento, absolutamente nada aconteceu.

O passo seguinte consiste na fase operativa do projeto, uma grande
interrogação para todos nós- A falta de informações quanto à instalação da
ADENE, que vem substituir a SUDENE, e as conseqüências quanto à
montagem da estrutura nos deixam apreensivos com relação ao fato:
extingue-se a SUDENE, e cria-se a ADENE. E a SUDENE já vinha
trabalhando para a compra desses computadores.

Com a criação da ADENE, paralisou-se tudo. O escritório da SUDENE em
Montes Claros foi fechado, e não recebemos mais nenhuma informação-
Realizaram o desmonte de um órgão que apresentava defeitos e vícios, mas
servia de alguma maneira- Criaram um outro órgão que ninguém sabe o que
realizará nem se dará continuidade ao que era da sua competência, para a
implantação do Programa Alvorada.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - A frustração que tomou conta de
V. Exa. tomou conta de todos nós. Conseguimos vencer uma batalha virtual,
mas não recebemos nada em troca, porque ninguém sabe a quem recorrer.
V. Exa. está de parabéns pelo pronunciamento lúcido. Temos de procurar
empreender uma nova estratégia de ação, porque, senão, terminaremos o
ano sem conseguir nada.

O Deputado Márcio Kangussu* - Desculpe-me a interrupção, Deputado,
mas gostaria de corroborar suas palavras. Protocolei um requerimento, a fim
de que esta Casa, de uma forma institucional, solicitasse uma audiência à
Ministra Vanda Angel, para que nós, em comissão, junto com V. Exa., com a
Deputada Elbe Brandão e com o Deputado Wanderley Avila, exijamos uma
explicação convincente sobre essa demora, os atrasos burocráticos e o
descaso para com a nossa região.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Estive recentemente com o Dr.
Roberto Amaral, ex-Diretor da SUDENE em Minas Gerais. Ele me contou que
ainda estaria para ser definida qual seria a organização não governamental
que implantaria os portais. Como desmonte da SUDENE, no Norte de Minas,
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em Montes Claros e no Jequitinhonha, criar-se-á um buraco negro no
processo.

Além do requerimento que o senhor está apresentando, do qual já tinha
conhecimento e penso ser corretíssimo e importante para nós, sugiro que
voltemos a Brasília para uma nova audiência com a Dra. Vanda Angel, que é
a responsável pelo Projeto Alvorada em Minas Gerais. Precisamos envolver,
mais uma vez, os Deputados Federais nesse processo, a fim de sairmos de
Brasília com uma definição, senão, perderemos este ano, e 2002 será o ano
da segunda etapa do Projeto Alvorada, com mais 140 municípios.

Não podemos permitir que essa situação continue. Parabenizo V. Exa., que
tem representatividade e é muito respeitado na região do Jequitinhonha.
Seria importante que eu, V. Exa., a Deputada Elbe Brandão e os outros
Deputados, com base nessas providências que estão sendo tomadas,
fôssemos a Brastíla, para buscar uma definição, senão, todo o nosso esforço
escoará por água abaixo, sem que haja uma posição firme e prática por parte
do Governo Federal. Parabéns.

O Deputado Márcio Kangussu* - Deputado Carlos Pimenta, V. Exa.
começou a falar sobre a compra dos equipamentos por meio da SUDENE. A
seleção chegou a ser concluída, mas, antes da assinatura, houve a exclusão
da SUDENE, determinando a suspensão de qualquer ato jurídico, devido á
edição da medida provisória.

Só depois que a ADENE for instalada, haverá possibilidade de prosseguir o
processo. Mostrando que o assunto não se encontra bem explicado, subimos
a esta tribuna para falar sobre os critérios para os recursos da FUNASA. O
Projeto Alvorada "pegou carona" num programa já existente, por meio de
emendas parlamentares ou do próprio orçamento do Ministério da Saúde.
Tudo se encontra muito mal explicado na questão do Projeto Alvorada.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Deputado Márcio Kangussu,
amanhã estaremos com ô Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Aécio Neves e, depois de amanhã, com o Presidente Fernando Henrique
Cardoso..

Gostaria que V. Exa. pensasse na inversão de seu requerimento e dar-lhe-
ei minhas razões. Sinto-me representada, em Brasília, pelos Deputados
Federais da bancada mineira, que poderiam vir a esta Assembléia a fim de
nos esclarecer tudo isso. Não quero "tapar o sol com a peneira", negando
possíveis falhas do Governo Federal, como nunca me furtei a reconhecer os
problemas que o Governo do Estado enfrenta. Precisamos saber como se
encontra a integração das ações do Governo do Estado com o Governo
Federal, no tocante aos programas de combate à seca e a tantos outros.

Não quero simplesmente jogar pedras. Acho que o modelo das agências de
desenvolvimento moderniza e vem atender à discussão. Estamos tendo a
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primeira experiência com a bacia do rio Verde Grande, em Janaúba, e
constatamos a participação da comunidade no processo de discussão. Creio
que poderia ter nascido no momento em que o Presidente editou a medida
provisória extinguindo a SUDENE. Acredito que a forma como se tem
pensado e discutido o IDENE, em Minas Gerais, visando a seu
aprimoramento, seja o caminho ideal, cujo modelo poderia ser seguido em
nível federal.

Estarei, como sempre, na luta por nossa região, mas precisamos fazer com
que nossos Deputados Federais e os Ministros mineiros que nos
representam em Brasília se envolvam na questão. Creio que o Ministro Serra,
assim como o Ministro da Educação, poderiam vir a Minas para abrir uma
discussão sobre o assunto. Gostaríamos de contar com o apoio do Deputado
Carlos Pimenta, que estará conosco, com a Bancada do PMDB, em Brasília,
para participar de audiências. Que façamos disso uma bandeira da Bancada
do PSDB.

Amanhã, V. Exa. estará com o Ministro Jungman, que faz parte do Governo
Fernando Henrique Cardoso; ele poderá esclarecer o processo e se
comprometer com Minas Gerais e com a Área Mineira da SUDENE.

O Deputado Márcio Kangussu* - Deputada Elbe Brandão, assim como V.
Exa., nenhum de nós, parlamentares, quer jogar pedras em ninguém.
Queremos exigir o que nos é de direito e o povo espera.

Logicamente, acho que seria mais oportuno que a bancada federal
tomasse essas iniciativas. Mas "gato escaldado tem medo de água fria" - da
vez passada, se não nos mobilizássemos e convidássemos a bancada
federal e os Senadores

Talvez Brasília seja grandiosa. Mesmo não tendo espaço na midia, têm
trabalhado, mas não têm feito chegar até nós suas ações. O que sei é que o
Projeto Alvorada não terá nenhuma ação em Minas, enquanto não for
oficialmente instalada a ADENE. Talvez os Deputados que irão a Brasília
tragam essa resposta.

Segundo informações a ADENE só será instalada após o processo de
extinção da SUDENE. Parar um órgão é fácil, mas extingui-lo depende de
tantas formalidades jurídicas que não sei até quando.

Outros dados poderão nos trazer como respostas, porque dirão que o
Projeto Alvorada está funcionando por meio de bolsa-escola, PFS, enfim,
programas já existentes e muito timidamente. Precisamos é do que ouvimos
em Brasília e daquilo que ouvimos da Wanda Angel.

Não há um único dia em que os Prefeitos com os quais trabalho não
tenham essa queixa. Então, isso pode passar a um estelionato político.
Saímos daqui e fomos a Almenara, com toda a pompa, dizendo que, nas
setenta e tantas cidades, seriam instalados os portais e os programas seriam
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implementadas no início deste ano. Isto foi dita claramente. A população
ficou esperançosa. E agora? E preciso que nós, representantes do povo
mineiro, os Deputados Federais e sobretudo o Presidente da República
demos respostas urgentes aos anseios do povo.

A pior de todas as corrupções é corromper a esperança de um povo que
precisa de ações imediatas e de um governo que foi eleito para isso -
melhorar a qualidade de vida, sobretudo na área pobre do Pais. E o
Jequitinhonha e o Norte de Minas estão inseridos nesse quesito. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
• Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje os

jornais de Belo Horizonte noticiaram com destaque nas páginas políticas, e
tenho aqui um exemplar do "O Tempo" - vi a matéria no "Estado de Minas" e
no "Hoje em Dia" -' com a manchete: "Assembléia veta 8 pedidos de CPI5.
Por sugestão do Presidente da Casa, Deputado Antônio Júlio, decidiu não
abrir nenhuma nova investigação".

Estou aqui há quatro mandatos e vejo que o Regimento Interno da Casa e
os processos legislativos mineiro e brasileiro não permitem quase nada ao
Deputado. O Deputado não pode fazer quase nada. O que pode fazer? É só
aplicar a "filosofia da lagartixa". Lagartixa é aquele bichinho que sobe nos
muros e a sua cabeça só mexe no sentido vertical, não tem o movimento
horizontal na cabeça. E o que essa Casa tem feito? Só tem votado matérias
do Governo e aplicado a "filosofia da lagartixa'. A maioria não sabe fazer o
movimento horizontal: dizer "não" àquilo que é preciso. Mas deve dizer "sim
às coisas que necessariamente são de interesse de todo o povo mineiro.

Fiquei desapontado e decepcionado quando vi essa manchete, que diz
mais ainda: "CPIs Vetadas. A argumentação da Assembléia Legislativa, do
Deputado Antônio Júlio, para justificar o veto dos pedidos das CPIs".

Vejamos as CPls que foram cassadas: a CPI dos caça-níqueis - caça-
níquel é aquela roubalheira institucionalizada, fonte de corrupção e ladroeira,
e todos os que mexem com isso deveriam estar na cadeia. Mas a CPI foi
cassada.

A CPI do uso indevido de bens públicos foi cessada. Ora, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, não podemos fazer uma CPI para investigar o uso indevido
de bens públicos? Onde é que estamos?

A CPI do crime organizado. A Assembléia nada pode fazer contra o crime
organizado; não pode investigá-lo, pois isso está sendo vetado aqui.

A CPI do Código de Trânsito. Mas que Código de Trânsito? O Código de
Trânsito até que foi uma boa idéia, mas ninguém o cumpre! E complicado...

A CPI dos cartórios. O cartório é essa vergonha nacional. Estou nesta Casa
há 15 anos, e há 15 anos pelejamos para votar a regulamentação dos
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cartórios, o que não foi votado até hoje, porque há um Deputado que é tio
ou sobrinho de alguém que é dono de cartório, porque o tataravõ do
Deputado foi dono de cartório lá no século XVII, e sua família continua no
cartório até hoje. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este Deputado não agüenta
esse negócio, não. Conviver com isso é demais. Confesso publicamente aos
mineiros e aos brasileiros que não tenho espírito para conviver com essa
malandragem, com essa sacanagem organizada, que é essa ordem social
brasileira, principalmente a ordem social mineira. Õ coisa custosa, õ coisa
difícil!...

• CPI da CEMIG. Por que não fazê-la? Não sei.
A CPI do IPSEMG. O IPSEMG é aquele negócio pelo qual o Govemo

arrecada do funcionário público, mas não leva o dinheiro para 1á O Governo
passado tirou do IPSEMG R$1 .200.000.000,00, e não depositou na conta do
Instituto. Deveria passar essa porcaria aos próprios donos do IPSEMG, para
que possam administrá-la e, ai sim, penalizar quem não for correto. Mas não.
Fica o Governo querendo isso, evidentemente para usar o dinheiro para
acudir outras coisas.

E a CPI dos radares, não é, Deputado Bejani? Que coisa vergonhosal...
Não se pode fazer uma CPI porque os radares são da área federal. Ora, mas
é dos mineiros que estão roubando dinheiro! E mais: não vivemos na União,
nem mesmo no Estado, mas nos municípios. Em um segundo momento,
vivemos no Estado, mas, em primeiro lugar, é nos municípios. E a
Assembléia não pode fazer uma CPI para olhar coisas do Estado de Minas
Gerais? Ora, Sr. Presidente, não tem jeito! Sejamos mais coesos e
consentâneos com os tempos atuais!

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, houve um desapontamento total. E
ainda houve um argumento cujo autor, penso, foi muito infeliz. Diz-se aqui, a
respeito da CPI do Código de Trânsito: "Investigar se o Código está sendo
bem aplicado não é matéria para CPI; é tema para debate". Mas vejam:
somos os legisladores. E quais são as funções principais do Legislativo?
Elaborar as leis, fiscalizar o Poder Executivo e fiscalizar a aplicação das leis.
Isso quer dizer que podemos fiscalizar até o Poder Judiciário. Até ele tem de
ser fiscalizado por esta Casa. Não podem fazer o que bem entendem.

Por que não podemos fiscalizar, em nossa Estado, a aplicação do Código
de Trânsito? É preciso que alguém explique, porque a minha cabeça não
atinge esse nível de entendimento.

A CPI do crime organizado: as prerrogativas para uma CPI constam do
Regimento Interno, da art 112 ao art. 114. Hoje de manhã, na televisão,
apareceu aquele meliante, traficante de droga que fugiu do Rio de Janeiro,
porque Minas Gerais é um paraíso, onde não existe lei nem justiça. Não há
fiscalização. 0 Fernando Beira-Mar fugiu do Rio, veio para Betim, foi preso e
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comprou a sua fuga.

Alguns jornais dizem que comprou a sua fuga por R$720.000,00, outros,
por R$500.000,00 ou R$600.000,00. Quanto não sei, só sei que a sua saída
foi comprada. Isso é claro, embora tenha negado na televisão. Diz que 60%
dos policiais civis mineiros estão envolvidos com o tráfico de drogas em
Minas Gerais. Por que não pode haver CPI para investigar o crime
organizado?

Há um marginal chamado Elmer Guilherme, da Federação Mineira de
Futebol, há cerca de 19 anos Presidente da FMF. Seu pai foi Presidente
durante 21 anos. Há 40 anos, pai e filho dirigem a Federação Mineira. Outro
dia, seu depoimento no Senado foi: "O senhor tem uma empresa que presta
serviços á Federação Mineira?". "Tenho, sim." «Acha que isso é ético?" "Não.
Não é ético." 'Acha que isso é legal?" 'Não. Não é legal.' Houve uma terceira
pergunta da qual não me lembro muito bem - porque isso me deixa tão
desnorteado, tão desapontado -: "Acha que isso é moral?" "Não. E imoral.".

Se o seu inquiridor tivesse perguntado se roubou da Federação, ele teria
respondido que sim. Com certeza diria que sim, na maior cara-de-pau.

E nós sem poder fiscalizar, porque o Colégio de Líderes não deixa. O meu
Líder não estava por mim autorizado a negociar a retirada dessas CPI5 da
pauta da Assembléia Legislativa. Não foi discutido no PMDB, e não autorizei
ninguém. Se essa discussão fosse para o partido, não autorizaria. Assim
como não autorizaria a retirada da CPI do ilustre Deputado Alberto Bejani,
que está lutando sozinho contra essa máfla desses ladrões conluiados com o
Governo Fernando Henrique, que é outro corrupto. Comprovadamente
corrupto. Corrompeu, agora, para não deixar que se instaurasse a CPI no
Congresso Nacional, comprando Deputados, Senadores.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, onde estamos? Que Pais é esse? Vamos
debater até o fim. Vamos enfrentar essa questão- Vamos propor, Deputado
Alberto Bejani, outra CPI. Com relação a essas multas, vou concitar o povo
mineiro a fazer uma desobediência civil, não as pagando. Quero ver que
medidas o Governo vai tomar. Concito o povo mineiro que for multado
indevidamente por essa camarilha de ladrões: façam uma desobediência
civil. Não paguem essas multas, porque isso é um absurdo. É fonte de
corrupção. É fonte de safadeza. Não temos estradas, porque estão todas
esburacadas. Não existe ordem ou fiscalização.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Geraldo Rezende, faço
coro com suas palavras. Com certa tristeza, tivemos essa noticia, porque
hoje também estamos decepcionando várias pessoas. No caso da CPI do
IPSEMG, tive a oportunidade de fazer contato com muitas pessoas que me
procuraram no gabinete, preocupadas com a onda de denúncias envolvendo
a instituição e com as medidas drásticas que foram tomadas pela direção. Os
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funcionários que fizeram as denúncias foram punidos com a demissão. E
ficou por isso mesmo. A Assembléia perdeu uma grande oportunidade de
mostrar ao povo que tem condições de fiscalizar. A sociedade acredita em
pouca coisa. A c pi é uma delas, porque é um instrumento que ainda tem
credibilidade. Como V. Exa. muito bem lembrou, tivemos a oportunidade de
constatar isso, ou seja, a decepção dos brasileiros quando foi barrada a CPI
da corrupção, principalmente pela forma como isso aconteceu.

O outro caso citado por V. Exa. é a CPI dos radares, esta vergonha
nacional, que nos deixa indignados. Perdemos também outra grande
oportunidade. O pedido de instalação dessa CPI teve a assinatura de 76
Deputados. Somente o Deputado Adelino de Carvalho, por motivo de doença
na família, não pôde assinar o pedido. E muito triste o que aconteceu, porque
sena uma forma de mostrarmos à sociedade que a Assembléia também pode
exercer esse importantíssimo papel fiscalizador. Muito obrigado.

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, este
Deputado do PMDB de Minas Gerais ainda não perdeu a capacidade de se
indignar. Era o que tinha a dizer. 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

nas galerias, telespectadores da TV Assembléia, ocupamos esta tribuna para
falar sobre o P88, que tenho a honra de presidir em nosso Estado, além de
ocupar a Liderança da bancada.

Antes de tratar desse assunto, enquanto Delegada-Geral de Polícia, não
posso deixar de manifestar-me sobre a fala indignada e absolutamente
compreensível para todos que tiveram a oportunidade de ouvir o nobre
Deputado Geraldo Rezende. Compartilhamos de suas palavras, temos pelo
Deputado o maior respeito e carinho. Sabemos o quanto já engrandeceu o
nosso Estado por meio de ações sérias, ações políticas das mais
competentes.

Não concordamos, não podemos permitir que um marginal, um traficante
internacional, um bandido, estimulado não sei como nem por quem, diga que
60% da Policia Civil é corrupta. Isso é uma grande mentira, porque a nossa
instituição, na sua grande maioria, é composta por homens e mulheres
dignos e honestos.

Quero ressaltar, com muita ênfase, que os desvios de comportamento têm
sido punidos pela nossa Corregedoria de Polícia de forma muito séria e
rigorosa. Inúmeros são os policiais que já foram exonerados do quadro da
Secretaria da Segurança Pública por desvio de comportamento. Ao escutar
que 60% dos nossos policiais são corruptos, quero, com a mesma
veemência, manifestar a nossa indignação. Não é essa a Policia Civil do
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Estado de Minas Gerais. Pelo contrário, é uma policia reconhecida
nacionalmente como a melhor do Brasil. Portanto, aqui queremos fazer essa
ressalva, porque não tivemos tempo de apartear o nobre Deputado Geraldo
Rezende.

Srs. Deputados, hoje vimos aqui, com muita alegria, para falar da
contribuição que o PSB dá ao povo brasileiro. Estou me referindo ao relatório
do Senador Satumino Braga, uma das grandes estrelas do nosso partido,
que deu parecer pela cassação dos Senadores Arruda e António Carlos
Magalhães. Fizemos um pronunciamento aqui na tribuna há alguns dias e
tínhamos certeza de que a conduta do nosso Senador não seria outra senão
essa de punir pessoas que estão, ao longo da história, fazendo do espaço
político verdadeiros currais. Hoje, estamos vendo que o PSB dá uma
contribuição muito grande. Em nome da bancada e em nome do partido em
Minas, queremos dizer da nossa satisfação em ter, em nossos quadros,
pessoas como Satumino Braga e em ter um partido que tem contribuído tanto
para o nosso País.

Mas também ocupo esta tribuna para tratar de um assunto que muito me
importa e que, acredito, será de grande relevância para o futuro político do
Pais: refiro-me à situação política e aos planos -Y R32 para o Brasil.

O PSB, que em outros tempos foi chamado uc- asquerda democrática, é o
partido cujo objetivo, no plano político, é a busca da conjunção de dois
valores fundamentais e interdependentes, a liberdade e a igualdade, ou seja,
o socialismo e a liberdade.

Nesse final de semana, teve lugar em São Paulo o Encontro Nacional de
Deputados Estaduais do PSB, em que pudemos discutir os rumos da
economia nacional, além de um projeto nacionalista de construção e
implementação do socialismo. Lá estiveram, representando os socialistas de
Minas, além de mim, os Deputados Sargento Rodrigues, Edson Rezende e
Chico Rafael.

Tal como planejado, após reunião com nossa executiva nacional, tivemos
ótima palestra com o Prof. Luciano Coutinho, que nos falou sobre as
perspectivas da economia brasileira. Na oportunidade, quando discutimos
políticas públicas, que vêm sendo instauradas pelo PSB em todo o Pais,
muito me chamou a atenção o trabalho que vem sendo realizado pelo
Governador do Estado do Rio de Janeiro, o socialista Anthony Garotinho.

Sob o seu Govemo, façamos justiça, o Rio de Janeiro, que é um Estado
repleto de problemas sociais, vem conhecendo uma série de programas de
inclusão das populações excluídas e de segurança para os já inseridos na
atual sociedade de consumo. Em suma, o Rio de Janeiro, sob a boa
govemança de Garotinho, tem realizado grandes investimentos na área
social, econômica e tecnológica, fazendo o possível e o preciso para a
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melhoria das condições da população carioca

Entre os programas que pudemos conhecer, primeiramente me chamou a
atenção o Programa Delegacia Legal. O Delegacia Legal, reconhecido
internacionalmente como uma das maiores revoluções já feitas no espaço
das delegacias, além da total informatização dos serviços policiais de forma a
tomar mais eficiente o trabalho de investigação, tem servido para viabilizar a
eliminação futura da carceragem nas delegacias. Mas isso, que é também
defendido por vários políticos de nosso Estado, só pode se dar na medida em
que sejam oferecidas as condições materiais e políticas para tanto. Se
quisermos acabar com a carceragem nas Delegacias, se quisermos transferir
os presos da Secretaria de Estado da Segurança Pública para a Secretaria
de Estado da Justiça, é melhor que atentemos para iniciativas como essa, do
Governo do Rio de Janeiro, onde já existem, hoje, 14 das chamadas
Delegacias Legais.

Mas como a questão da violência não é apenas caso de Polícia, o Rio tem
também liderado uma grande campanha pela paz, denominada "Todos pela
Paz". Com ações especificas nos quartéis e nas escolas; com a promoção de
"shows" e festivais de música, o programa é um exemplo de conscientização,
um instrumento prático e eficaz na luta diária contra a violência.

Sabemos que a repressão policial, ainda que acompanhada de um
programa de conscientização, pouco sucesso poderá lograr se não houver
políticas de inclusão social e de educação das camadas populares. Por isso
mesmo, outros inúmeros programas têm trabalhado nesse sentido.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheira
Deputada Elaine Matozinhos, gostaria de destacar um dos assuntos que foi
abordado por V. Exa. e de dizer que solidarizo-me com V. Exa. Apesar desse

1 lamaçal, que desabou sobre o Pais, com denúncias e mais denúncias de
corrupção, principalmente no Governo Federal, as quais estão sendo trazidas
a público, gostaríamos de destacar o posicionamento do nosso Senador
Saturnino Braga, relator, que pede a cassação de Antônio Carlos Magalhães.
Como bem disse, é um coronel da Bahia, que tristemente nos faz lembrar
esse tipo de conduta que teve no caso do painel eletrônico e por parte do
Senador José Roberto Arruda.

O Senador Satumino foi muito claro e tranqüilo em seu relatório, em que
constou sua decisão. Os dois Senadores são réus confessos. Ficou claro que
tanto o Senador José. Roberto Arruda estava mentindo e mentiu como
também o Senador Antônio Carlos Magalhães. Há poucos dias, comentando
com outro Deputado, em Brasília, chegamos à conclusão de que o Senador
Antônio Carlos Magalhães além de ter mentido no Conselho de Ética do
Senado tinha ainda a responsabilidade como Chefe do Senado Federal.

Se admite que recebe uma lista ilícita contendo uma votação secreta, a
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providência que deveria tomar até por força de lei seria a de convocar a
Mesa e, em reunião com o Corregedor da Casa, determinar providências. No
entanto, isso não aconteceu. Simplesmente disse à população que rasgara a
lista e que não sabia mais onde se encontrava. Mas o Senador assumiu que
recebeu a lista, sendo caracterizado que foi omisso em suas decisões
enquanto Chefe do Poder. Então, a decisão foi muito acertada. O Senador
Antônio Carlos Magalhães não só quebrou o decoro parlamentar como
também cometeu crime de responsabilidade. O Senador foi omisso.

A decisão do relator foi muito acertada. Esperamos que o Pais não passe
uma vergonha como a que passou com a CPI da Corrupção, já que o
Senador Saturnino Braga, do PSB, tomou essa decisão corajosa. Esperamos
que os demais Senadores cerrem fileiras junto a ele nessa decisão e votem
"sim" pela cassação dos dois Senadores. Assim, o Senado Federal estará
dando ao País o exemplo que o Presidente da República não deu quando
abafou, de forma nojenta, a CPI da Corrupção. Quero destacar, mais uma
vez, que V. Exa. está de parabéns por estar abordando assuntos de extremo
interesse, não só para o Estado, mas também para o País. Obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço, nobre Deputado Sargento
Rodrigues.

Hoje, estamos vendo um esforço visceral dos políticos, Senadores e
Deputados, ligados a esses Senadores, cuja cassação foi proposta, querendo
buscar até mesmo recursos junto ao Supremo, para que a votação seja
secreta. Estão com medo da votação aberta. Estão querendo usar mais esse
artifício, para que encubram essas mazelas que, sabemos, têm ocorrido com
alguns políticos.

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Agradeço a oportunidade, nobre
colega e Líder do PSB, Deputada Elaine Matozinhos.

Quero reforçar as suas considerações em torno do nosso companheiro do
Estado do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho. Tivemos oportunidade de estar
em São Paulo, na sexta-feira próxima passada, com o Governador Anthony
Garotinho, de acompanhá-lo e ouvi-lo. Pudemos detectar que o PSB ganhou
muito com a adesão do Governador do Rio às nossas fileiras.

O relatório apresentado pelo Senador Saturnino Braga é a colaboração que
o PSB pode dar em favor da política nacional, em favor do nosso País, no
que diz respeito à limpeza do processo político. Precisamos eliminar da vida
pública homens como Antônio Carlos Magalhães, como o Senador Arruda e
outros que ainda estão lá, para que o povo possa acreditar no processo
político, nos homens públicos, porque é o único caminho que temos de
transformação do nosso País. Obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço o aparte, Deputado Chico
Rafael.
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Quero, neste momento, dizer que o PSB teve posições firmes com

relação ao nosso Deputado que, descumprindo orientação partidária, retirou
o seu nome do requerimento da CPI da corrupção. Por isso, foi expulso do
nosso partido. Isso, sim, é mostrar coerência e determinação.

Gostaríamos ainda de dizer que, em Minas Gerais, temos o Prefeito
Wander Borges, de Sabará, que teve a maior aceitação popular, com 95%
dos votos daquela cidade; temos o Prefeito Celso, nosso companheiro de
Mariana, que mostra, na realidade, o que é uma administração socialista.

Com alegria e satisfação, faço essas colocações partidárias e importantes
para Minas e para o Brasil. Obrigada.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Esgotada a hora destinada a ia

Parte, a Presidência passa a2 a Parte da reunião, com a V Fase da Ordem
do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os Requerimentos n°
2.23612001, da Comissão de Direitos Humanos, 2.23712001, da Comissão de
Educação, e 2.238 e 2.23912001, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-
separa os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação, na 601
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.43212001, do Deputado Marco
Régis, e do Requerimento n° 2.16812001, da Deputada Elbe Brandão
(Ciente.Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos

termos do inciso VIII do ad. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Dilzon Meio solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei
n° 1.43712001 (Arquive-se o projeto) e, nos termos do inciso XVI do art. 232
do Regimento Interno, requerimento dos Deputados Cristiano Canêdo e José
Henrique em que solicitam sejam o Projeto de Lei n° 1.32112000 incluído em
ordem do dia do Plenário.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Mauri Torres solicitando seja

atribuído regime de urgência ao Projeto de Resolução n 01.41012001. Em
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votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja o
Projeto de Lei no 1.49712001 distribuído à Comissão de Defesa do
Consumidor. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão de Educação solicitando seja encaminhado
oficio ao Ministério de Educação, na pessoa do titular da Pasta, Ministro
Paulo Renato de Souza, para que S. Exa. informe o montante de recursos e
coloque todas as informações relacionadas com o Fundo de Financiamento
do Ensino Superior - FIES - à disposição do Estado de Minas Gerais. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - 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 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada Elbe Brandão, iria apartear o Deputado Geraldo Rezende para
parabenizá-lo por ter entrado no tema do "abafa" da CPI estadual. O
abafamento da CPI nacional tem sido muito comentado e deve realmente
repercutir, sendo que o simples fato já merecia uma CPI: a CPI da CPI, já
que o Governo gastou muito dinheiro nesse processo, o que foi alardeado por
toda a imprensa.

Aproveito este momento para fazer repercutir a fala do Deputado Geraldo
Rezende e para falar sobre o fato de a Assembléia Legislativa, que tem oito
CPls na espera, decidir, por seu Presidente, que essas CPls não existirão,
por uma série de fatores. Aliás, há um recurso, a que sou favorável, dos
Deputados João Leite e Durval Ângelo, na Comissão de Justiça, contra a
decisão de sepultamento dessas oito CPIs, sendo que todas tinham o
número de assinaturas suficiente para serem instaladas.

A propósito, irei ater-me a uma delas por mais tempo: a CPI do crime
organizado, que foi fruto de uma solicitação do Deputado Marcelo Gonçalves,
a partir da experiência e dos resultados da CPI do Narcotráfico nacional e,
principalmente, da mineira, da qual fui relator e o Deputado Marcelo
Gonçalves foi Presidente.

Por unanimidade, os Deputados da CPI, ao analisarem a CPI do
Narcotráfico, observando casos e denúncias de tráfico de droga, esbarraram
em outras modalidades de crime organizado. O Deputado Antônio Júlio,
Presidente desta Casai disse à imprensa que é contra essa CPI porque a
Assembléia Legislativa não é delegacia de policia. 0 Deputado Antônio Júlio,
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que não está presidindo a sessão hoje, parece não ter entendido o papel
que tiveram as CPIs do Narcotráfico nacionalmente. O tráfico de droga e a
droga em si transformaram-se em um drama social da maior relevância.
Trata-se de um problema mundial, que ganha uma dimensão muito grande a
partir de números que podemos analisar. A partir de dados oficiais, o nosso
relatório indica que 20 mil pessoas em Belo Horizonte vivem do dinheiro do
tráfico de drogas, como mães de família, adolescentes e crianças. Isso
mostra a dimensão social desse problema, fora a dimensão social derivada
do uso da droga, que, todos sabemos, é um grave problema social.

Qual é o problema na esfera política? O Deputado Antônio Júlio talvez não
tenha percebido isso, mas insistiremos nesse assunto sempre. O
narcotráfico, como um segmento do crime organizado, entrou no aparato
estatal, corrompendo pessoas no parlamento, como o Deputado do Norte do
Pais que foi cassado a partir da CPI nacional. O narcotráfico entrou também
no aparato do Judiciário. Vimos exemplos disso tanto na CPI nacional quanto
na mineira, em que até no Ministério Público detectamos o problema do
tráfico de droga. Ele entrou principalmente nos órgãos de segurança pública,
que deveriam combater esse segmento do crime organizado. Ele se infiltrou
no aparato dos órgãos de segurança em uma dimensão enorme e com dados
tão assustadores que surpreendem até um traficante do porte do Fernando
Beira-Mar. Fomos colher o seu depoimento como Deputados da Assembléia
Legislativa, porque não obtivemos do Presidente compreensão para nos
qualificar como representantes da Assembléia Legislativa, como gostaríamos.
O traficante Fernando Beira-Mar repetiu por diversas vezes que há um
problema sério na Policia Civil de Minas, pois concorre com os traficantes na
modalidade do tráfico de droga. Não levaremos o que disse em
consideração, mas a própria CPI constatou diversos problemas no aparato de
segurança do Estado.

Como conseqüência, várias denúncias, inicialmente sobre o narcotráfico,
esbarraram em outra modalidade de crime organizado, o que nos coloca a
necessidade de continuar apurando esses casos, pois se tornam um
problema político, e não, apenas um problema de polícia. Sabemos muito
bem a diferença entre o papel de uma delegacia de polícia e o da Assembléia
Legislativa. Mas não é possível dizer que o crime organizado não seja, no
Brasil, um problema político. Só não enxerga essa realidade quem não quer.
Dizer, portanto, que a CPI não merece ser instalada porque não somos
delegacia de policia é, no mínimo, não entender o processo da CPI do
Narcotráfico aqui realizada, sendo que o mesmo aconteceu em nível
nacional.

Concedo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues, um dos membros
atuantes da CPI do Narcotráfico, para que dê sua opinião, após o que
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seguirei fazendo a análise de outras CPls que, equivocadamente, como já
disse o Deputado Geraldo Rezende, foram sepultadas pelas mãos do
Presidente desta Casa.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre Deputado Rogério
Correia, V. Exa., assim como o Deputado Geraldo Rezende, levantou uma
questão de extrema importância, e não podemos nos calar neste momento.
Sabemos da competência do Presidente Antônio Júlio, enquanto Presidente
do Poder, mas não podemos deixar de questioná-lo, inclusive
regimentalmente. Desconheço algo, no Regimento Interno, que venha a
amparar a decisão tomada no Colégio de Lideres. Não acredito que tenha
sido feita a vontade da maioria absoluta do parlamento, e poderemos levantar
uma questão de ordem a ser analisada pelo Plenário, já que ele é,
regimentalmente, soberano.

V. Exa. colocou muito bem a necessidade de se instalar a CPI do crime
organizado. Ao dizer que não somos delegacia de polícia, o Presidente
Antônio Júlio foi infeliz. E isso porque o próprio Delegado de Policia de
Montes Claros, em depoimento na CPI do Narcotráfico, disse que a policia
não conseguia chegar ao segundo andar do inquérito, exatamente pela
questão política. Quando as questões políticas estão em jogo, as chamadas
"forças ocultas", que continuam atuando, fica difícil o trabalho da policia.
Temos que instalar a CPI porque acaba se tomando uma força-tarefa, como
foi o caso da CPI do Narcotráfico, em que tivemos a participação da Policia
Federal, do Corregedor da Policia Civil, da Policia Militar e do Ministério
Público, acompanhando os Deputados. A CPI do crime organizado é uma
necessidade urgente, já que a própria policia declara não conseguir chegar
ao segundo andar do inquérito por esbarrar em questões políticas. Havendo
a presença de sete parlamentares numa CPI, os obstáculos são rapidamente
vencidos, dando-nos condições para apresentar respostas à sociedade.

Observamos a CPI do IPEM, com a conseqüente aferição dos radares,
situação que ainda não engoli. Estaremos prontos, tanto eu, que fui relator da
Comissão Especial das Multas, como o Deputado Alberto Bejani, que a
presidiu, para solicitar uma CPI, que tem poderes de autoridade judiciária,
dando-nos condições para continuar o trabalho. Quanto à informação dos
assessores ao Presidente Antônio Júlio, dizendo que a CPI dos radares não
poderia ser instalada porque estaríamos investigando o DNER, trata-se de
uma inverdade. Se analisarmos o requerimento, verificando o objeto da
investigação, veremos que ela não se encontra direcionada especificamente
para o DNER. Agora, quanto a se dizer que não podemos investigar o
Consórcio Rodovida, que não é Consórcio Rodovida coisa nenhuma, que é
consórcio "rodolucro", que vem assolando o bolso do contribuinte,
desrespeitando-o, quero fazer coro, sim, com o Deputado Geraldo Rezende e
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dizer à população que ela não deve pagar essas multas e deve cometer
uma desobediência civil, porque isso é um assalto ao bolso do contribuinte. E
o pior de tudo: estive com o Deputado Alberto Bejani em Brasília, na
segunda-feira passada, para conversarmos com o Diretor-Geral do DNER.
Sr. Jaime Pacheco, e o que aconteceu? Tínhamos lá 11 pessoas do
Consórcio Rodovida esperando-nos para realizar um parecer técnico dentro
do DNER, que é o órgão máximo. E pergunto: parecer técnico? Parecia que
eles estavam comandando tudo, lá em Brasília.

É uma máfia, e ela tem de ser desmascarada. Só temos um instrumento
legal para isso, e chama-se comissão parlamentar de inquérito. E nós,
Deputados, que temos o dever constitucional de fiscalizar e recebemos essa
missão do povo, não nos podemos calar neste momento.

Portanto, V. Exa. está de parabéns, e quero aqui apoiar as suas palavras e
dizer que não podemos ficar calados diante da atitude do Presidente Antônio
Júlio. Temos de procurar regimentalmente e ir à tribuna exigindo que essas
CPls sejam instaladas o mais rápido possível, não para servir de palanque
para Deputados, mas para darmos urna resposta ao povo mineiro, que não
agüenta mais pagar tanto tributo e não ter aqui o instrumento legal por meio
do qual o seu representante possa defendê-lo. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado Sargento
Rodrigues. V. Exa. foi um dos mais atuantes membros da CPI do
Narcotráfico. Compreendemos a importância que essa CPI teve no cenário
mineiro - diria que foi uma das CPIs mais importantes que já tivemos na
Assembléia Legislativa em todos os tempos, não apenas pelo trabalho que
fizemos, mas pela importância do tema e das conclusões. Por isso, ganhou
relevância nacional. Tanto é assim que a própria CPI nacional do Narcotráfico
propõs ao Congresso Nacional, e depois a proposta foi reforçada pela CNBB,
a formação de uma comissão permanente de combate ao crime organizado,
tamanha a repercussão.

A própria Igreja Católica, este ano, estabeleceu como tema da Campanha
da Fraternidade "Não às Drogas", compreendendo a dimensão social que
isso ganhou e o problema político que já localizei, reforçado pelo Deputado
Sargento Rodrigues.

Portanto, há uma compreensão nacional da importância do tema e de sua
apuração pelos parlamentos brasileiros. É claro que a CPI do Narcotráfico
tinha seus limites, porque não alcançava todas as esferas do crime
organizado, apenas uma delas - o narcotráfico. Por isso existe no Congresso
Nacional a CPI do Roubo de Cargas, que já adiantou os sérios problemas
referentes ao roubo de cargas em Minas Gerais, principalmente no Triângulo
Mineiro. Notadamente, a CPI do Narcotráfico já havia visto ligações entre
elas no Norte de Minas, especialmente em Montes Claros. Daí, a
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necessidade de analisarmos aqui a questão.

Parece que o Presidente disse que não tínhamos fato determinado. Está aí
um deles: roubo de cargas, além do tráfico de drogas, que é
determinadíssimo.

Podemos determinar outro: adulteração de combustível. Há uma máfia
misturando os combustíveis, prejudicando toda a população. Isso tem de ser
analisado, é um problema do cidadão e, portanto, um problema político.

Queremos chamar a atenção do Presidente Antônio Júlio, sabendo do seu
caráter democrático e sério, para que ele preste mais atenção nos
argumentos que estamos usando para a instalação dessa CPI. Já foi
solicitado à Comissão de Justiça parecer sobre isso, através de requerimento
dos Deputados João Leite e Durval Angelo. Solicitou-se que ela possa dar
guarida à instalação dessa CPI, além das outras.

Além dessas modalidades de crime organizado que citei, também
esbarramos na existência de empresas fantasmas, empresas operadas por
laranjas e uma série de outras coisas que se misturaram nas denúncias, que
precisam ser apuradas, até porque prejudicam o erário público.

Diria também que as CPI5 têm tido papel fundamental no parlamento
brasileiro. Não concordo com a idéia de que CPI termina em pina; pelo
contrário. Foi exatamente uma CPI que possibilitou a queda e a derrubada do
Presidente Fernando Color de Mello. As CPls tanto não acabam em pizza
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso precisou sepultar essa CPI
antes que acontecesse, porque ia dar na queda do próprio Presidente. O
esforço que fez não foi à toa. O problema da corrupção nacional ia esbarrar
exatamente na sua figura; no mínimo, pela conivência. Agora, ele lava as
mãos, como se Jader Barbalho, Antônio Carlos Magalhães e o Senador
Arruda nada tivessem a ver com o Presidente da República. Mas quem foram
os aliados do Sr. Fernando Henrique Cardoso, que lhe deram sustentação
por todo esse tempo? O Sr. Antônio Carlos Magalhães, como Presidente do
Senado, fiel escudeiro de Fernando Henrique; o Sr. Arruda, Líder de
Governo... Quem me diz que o painel não foi violado porque o Presidente
queria saber dos votos dos Senadores, para chantageá-los? Todos os
brasileiros podem fazer essa pergunta, já que o Presidente não quer a CPI.
Quem diz que o Senador José Arruda não pegou os nomes e a lista do painel
violado para o Presidente da República? E possível que o tenha feito, já que
o Presidente não quer apurar. Ora, o Senador Jader Barbalho nada tem a ver
com o Presidente Fernando Henrique? Mas, se foi eleito com seu apoio
irrestrito, para presidir o Senado? Portanto, todo esse problema da corrupção
está a bater às portas da residência do Sr. Fernando Henrique Cardoso.

Então, essa história de que CPI não dá em nada não é verdade. As CPls
têm tido papel importante na história mais moderna do Pais, após o regime
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militar. E certamente essas oito CPI5 que aqui foram propostas têm muito
a contribuir e trazem muito a investigar. O papel fundamental do parlamento
hoje, na atual base política, é justamente a investigação - isso se tomou
papel fundamental de um parlamentar e de um parlamento no Brasil.
Portanto, não me parece a melhor das idéias, simplesmente, com
argumentos que não são convincentes, abafar oito CPIs, que receberam,
pelo menos, 40 assinaturas de Deputados, cada uma - porque em nenhuma
tivemos o mínimo de 26. Assim, termino fazendo um apelo para que o
Presidente Antônio Júlio reveja a solução que apresentou, de sepultar as
CPIs, para que possamos fazer com que a Assembléia Legislativa exerça o
seu papel de investigação, que é fundamental.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Antes que V. Exa. encerre a reunião,
gostada apenas de fazer um breve comentário a respeito da votação que
aqui ocorreu, pela manhã, referente à questão da UEMG. Hoje, a
Assembléia, em uma votação memorável, depois de um grande período de
lutas e de trabalho, conseguiu derrubar o veto do Governador ao dispositivo
que assegurava os recursos para a UEMG. Foi uma luta difícil; os estudantes
lotaram essas galerias; realmente foi feita uma grande mobilização e um
trabalho de conscientização. Mas o que é preciso ficar claro - e esta é a
razão de nossa fala - é uma questão técnica que tem passado despercebida,
principalmente da comunidade universitária que compõe a UEMG. O que
rejeitamos, hoje, foi um veto do Governador ao orçamento, que é uma lei
autorizativa, ou seja, apenas autoriza o Governo a gastar, mas não o obriga a
isso. Então, a questão orçamentária não resolve o problema da UEMG,
porque o Governador não está obrigado a gastar os recursos, mas apenas
autorizado. O Governador tem demonstrado que não quer aplicar esses
recursos na UEMG. O que tem obrigado o Governador a aplicar os recursos
na UEMG é a Constituição que recebeu uma emenda, votada por esta Casa,
que obriga o Governo a investir 2% das suas receitas na UEMG.

Ora, o Governador está tentando derrubar, no Poder Judiciário, esse
dispositivo constitucional que o obriga a aplicar os recursos na UEMG. O
Governo do Estado deu entrada a uma ação direta de inconstitucional idade
contra esse dispositivo da Constituição.

É preciso que os estudantes, professores e toda a comunidade da
Universidade do Estado se atenham a esse problema. A questão está sendo
decidida no Supremo Tribunal Federal. E preciso que alunos e estudantes se
mobilizem e se dirijam às portas do Palácio da Liberdade para pressionar o
Governo a retirar essa ação que está tramitando no Supremo Tribunal
Federal.
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Se essa ação for vitoriosa, for procedente, se o Supremo declarar

inconstitucional esse dispositivo, nada vc2laIá a votação de hoje, na
Assembléia Legislativa, porque o orçamento, volto a dizer, é apenas
autorizativo. O que obriga o Governo a gastar, o que obriga o Governo a
investir na UEMG é o dispositivo constitucional que ele está tentando
derrubar no Poder Judiciário. Eram essas, Sr Presidente, as minhas
considerações sobre a reunião. Verificando de plano a ausência de
parlamentares em Plenário, solicito o encerramento da reunião. Muito
obrigado.

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 17, 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 V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO N°

47/2000
As dez horas e trinta minutos do dia cinco de abril de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elaine Matozinhos, João
Paulo e José Milton, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado João Paulo, declara aberta a
reunião e informa que, por se tratar da primeira reunião da Comissão, não há
ata a ser lida. O Presidente "ad hoc" informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator, determina à
assessoria que distribua as cédulas de votação e solicita ao Deputado José
Milton que atue como escrutinador. Apurados os votos, os Deputados João
Paulo e José Milton são eleitos, por unanimidade, para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Ato continuo, o Presidente dá
posse ao Vice-Presidente, a quem passa a direção dos trabalhos. Por sua
vez, o Deputado José Milton declara empossado como Presidente o
Deputado João Paulo, devolvend-lhe a Presidência da reunião. O Presidente
agradece a confiança nele depositada, designa como relatora a Deputado
Elaine Matozinhos, e cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença
dos parlamentares, e comunica aos membros da Comissão que serão
convocados para a próxima reunião, por edital- Em seguida, o Presidente
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2001.
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José Milton, Presidente - Dimas Rodrigues - Ailton Vilela.

ATA DA 2a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

33/2000
Às dez horas e quarenta minutos do dia cinco de abril de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos Andrada,
Cabo Morais e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Luiz Tadeu Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Prosseguindo, o Deputado Cabo Morais comunica sua renúncia à Vice-
Presidência e informa estar vago o cargo de Presidente uma vez que o
Deputado Antônio Júlio foi eleito Presidente da Assembléia, deixando de ser
membro efetivo da Comissão. A Presidência informa que a finalidade da
reunião é eleger o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão, determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Antônio Carlos Andrada para atuar como escrutinador. Apurados
os votos, são eleitos para Presidente o Deputado Cabo Morais e para Vice-
Presidente o Deputado Doutor Viana, ambos com três votos. Na condição de
Presidente "ad hoc", o Deputado Cabo Morais convida para tomar assento à
mesa o Deputado Antônio Carlos Andrada que o empossa no cargo de
Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2001.
Cabo Morais, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Márcio Kangussu.

ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE
Às quinze horas e quinze minutos do dia dezoito de abril de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqúinio, Edson
Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Sebastião Navarro Vieira (substituindo
este ao Deputado Alberto Bejani, por indicação do PFL), 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 Sebastião Navarro Vieira, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina à
discussão e votação de proposições da Comissão e lê oficio enviado pelo
Presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais manifestando
apoio quanto à prorrogação dos trabalhos da Comissão. O Deputado Edson
Rezende, com a palavra, apresenta requerimento, em que pede sejam
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solicitadas à Central de Assistência Farmacêutica cópias dos documentos
que menciona. O Presidente comunica o recebimento de requerimento do
Deputado Doutor Viana, em que solicita sejam intimados a prestar
esclarecimentos à Comissão os Srs. João Basco Salomão, Revisor Médico;
Francimar de Oliveira Siqueira, Revisora Farmacêutica; Fernando Elói
Almeida Filho, ex-Chefe da Divisão de Assistência Descentralizada à Saúde
na Capital - DVADSC -; Marcelo Vieira Diniz, atual Chefe da DVADSC;
Oswaldo Fortini Levindo Coelho, Diretor da Saúde, e João Diniz Pinto Júnior,
Presidente, todos do IPSEMG. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
Hely Tarqüinio, Presidente - Edson Rezende - Marco Régis - Alberto

Bejani.	 -	 -
ATA DA 5 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR

DE INQUÉRITO DO FUNDO SOMMA
Às dezesseis horas do dia vinte e três de abril de dais mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, João
Paulo, Anderson Adauto, Durval Angelo e Luiz Fernando Faria, membros da
supracitada Comissão. Encontra-se, também, presente o Deputado Márcio
Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo
Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado João Pauto, 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 o relatório final da
Comissão e passa a palavra ao relator, Deputado João Paulo, para que
proceda à leitura do documento. Colocado em discussão, fazem uso da
palavra os membros da Comissão. São apresentadas emendas pelos
Deputados Durval Ângelo e Anderson Adauto, os quais são acatadas pelo
relator, conforme consta das notas taquigráficas. Colocado em votação, é
aprovado o relatório final, com as emendas apresentadas. A seguir, a
Presidência suspende os trabalhos para a lavratura da ata desta reunião.
Reabertos os trabalhos, o Presidente declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a leitura
da ata desta reunião, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - João Paulo - Luiz Fernando Faria - Anderson
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Adauto - Durvai Ângelo.	 -	 -
ATA DA 65 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
As dez horas do dia oito de maio de dois mil e um, comparecem na Saia

das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende, Agostinho
Silveira, Dilzon Meio, Márcio Kangussu, Sávio Souza Cruz e Sebastião
Costa, membros da supracitada comissão. Registra-se a presença dos
Deputados Rogério Correia e Doutor Viana. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar matéria constante na pauta e, nos termos regumentais,
acusa o recebimento das proposições a seguir citadas para as quais designa
os respectivos relatores: Projetos de Lei n os 1.50112001 - Deputado
Agostinho Silveira; 1.49612001 - Deputado Márcio Kangussu; 1.49912001 -
Deputado Dilzon Meio; 1.50012001 - Deputado Sávio Souza Cruz; 1.49712001
- Deputado Ermano Batista e 1.49812001 - Deputado Geraldo Rezende.
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de
Lei Complementar n os 3412001 (relator: Deputado Márcio Kangussu) e
3512001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz) e dos Projetos de Lei nos
1.454 com as Emendas 1 a 5, registrando-se o voto contrário dos Deputados
Geraldo Rezende e Sávio Souza Cruz; 1.478 na forma do Substitutivo n° i;
1.44912001 (relator: Deputado Márcio Kangussu); 1.38712001 com a Emenda
n° 1 (relator. Deputado Geraldo Rezende); 1.43412001 (relator: Deputado
Dilzon Meio), registrando-se o voto contrário do Deputado Sávio Souza Cruz;
1.458 (relator: Deputado Ermano Batista); e os pareceres que concluem pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de
Lei nos 1.28812000 (relator: Deputado Errnano Batista); 1.36812001 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 1.428 e 1.48612001 (relator: Deputado Agostinho
Silveira); 1.452, 1.462 e 1.47212001 (relator. Deputado Sávio Souza Cruz). O
Projeto de Lei Complementar n° 3712001, que recebeu parecer concluindo
por sua constitucional idade, legalidade e juridicidade, com as Emendas 1 a 3;
e os Projetos de Lei n os 1.46912001, que recebeu parecer concluindo por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo n° 1, e
1.49112001, que recebeu parecer concluindo por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, tiveram sua discussão adiada em virtude de pedidos
de vista deferidos pela Presidência. Os Projetos de Lei n os 601199, 1.456,
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1.464, 1.437 e 1.46012001 não foram apreciados, os três primeiros em
virtude de pedidos de prazo solicitados pelos relatores e os dois últimos
atendendo a requerimentos para sua retirada de pauta. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.468, 1.476, 1.483
e 1.49312001 (relator: Deputado Dilzon Meio); 1.475 e 148412001 (relator:
Deputado Ermano Batista); e 1.48912001 com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Sávio Souza Cruz). Nos termos regimentais, a Presidência
determina o envio dos Projetos de Lei n°s 1.28812000, 1.368; 1.428; 1.452;
1.462; 1.472 e 1.48612001 ao Plenário, para inclusão dos pareceres em
ordem do dia. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Agostinho Silveira em que solicita sejam convidados para participarem de
reunião da Comissão o Secretário de Estado da Segurança Pública, Sr.
Márcio Barroso Domingues, e o Chefe do Departamento Estadual de
Trânsito, Sr. Otto Teixeira Filho, com a finalidade de prestarem
esclarecimentos sobre o não cumprimento da Lei n° 13.644 de 13/712000,
que obriga o DETRAN a prestar informações sobre o vencimento da Carteira
Nacional de Habilitação. 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, 15 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista - Márcio Kangussu - Sávio

Souza Cruz - Sebstião Costa - Agostinho Silveira.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

BNDES
Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de maio de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Menezes, Mauro
Lobo, Sebastião Costa, José Henrique e Durval Angelo, 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 Sebastião Costa, 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 a consultoria prestada aos Prefeitos dos municípios
sob influência da Companhia Vale do Rio Doce, a fim de facilitar a liberação
da verba decorrente da privatização da referida empresa. Em seguida, dá
ciência da correspondência encaminhada pelo Sr. Soelson Barbosa Araújo,
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convidado, justificando sua ausência, em virtude de compromissos
anteriormente assumidos. Com a palavra, o Deputado Durval Angelo, autor
do requerimento que suscitou a realização dos debates, tece considerações
acerca da ausência do convidado e solicita ao Presidente que reitere o
convite. Passa-se à 3a Fase da reunião, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Colocado em votação, é aprovado
requerimento do Deputado Durval Angelo, solicitando sejam convidados
Prefeitos dos municípios sob influência da Companhia Vale do Rio Doce, a
fim de que participem de reunião para obter esclarecimentos sobre a
consultoria prestada a eles pelo Sr. Soelson Barbosa Araújo. Após, o
Presidente, de comum acordo com os demais membros, da Comissão,
decide que as reuniões ordinárias serão realizadas ás terças-feiras, às
14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - José Henrique - Durval Angelo - Sebastião Costa

- Luiz Menezes.
ATA DA 60a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As quinze horas do dia oito de maio de dois mil e um, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Ambrôsio Pinto e Pedro
Pinduca, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar matéria constante na pauta. O Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, passa à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia e submete à votação o Requerimento n°2.136/2001,
que é aprovado. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições da Comissão, quando é apresentado requerimento
do Deputado Rogério Correia, que solicita audiência pública para debater o
Projeto de Lei N° 5.18812001, que dispõe sobre o Estatuto da Cidade, em
tramitação no Congresso Nacional, sendo esse requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2001.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela - Ambrósio Pinto.

ATA DA 572 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quinze minutos do dia oito de maio de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Maria José
Haueisen, Fábio Avelar e Miguel Martini, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Milton, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, registra o
recebimento da seguinte correspondência: telegrama do Prefeito Municipal
de Conceição do Mato Dentro, publicado em 51512001; oficio do Vereador
José Janes, Presidente da Câmara Municipal de Viamão, RS, publicada em
271412001; do Sr. José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da ANEEL; do
Diretor do Departamento de Cultura, Turismo e Meio Ambiente da Prefeitura
Municipal de Estrela do Sul, em que justifica ausência na reunião desta
Comissão de 241412001 e solicita informações sobre a referida reunião; da
Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da AMDA, erti que solicita
a realização de reunião desta Comissão para debater os riscos de incêndios
florestais nas unidades de conservação estaduais. O Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa à 22
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente submete a
votação o Requerimento n° 2.12712001, o qual é aprovado. Passa-se à 32
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. São votados e aprovados os seguintes requerimentos: do
Deputado Fábio Avelar, solicitando audiências públicas para discutir o Projeto
de Lei n° 1.16212000; para debater os problemas ambientais relacionados à
circulação das águas superficiais nas áreas vizinhas ao Aeroporto de
Confins, com visita a Confins e Pedro Leopoldo; e seja enviado oficio ao
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que o
licenciamento prévio requerido pela SOEICOM venha a ser examinado
apenas após concluídos os trabalhos de avaliação dos impactos ambientais
em Lagoa Santa; do Deputado Márcio Cunha, solicitando audiência pública
em Sete Lagoas para tratar das alternativas para a racionalização do uso da
água na região; do Deputado Paulo Piau, solicitando audiência pública para
discutir o cumprimento das Leis n°s 13.194, de 1999, 12.503, de 1997 e
12.596, de 1997, e dos Decretos n°s 41.136, de 2000 e 39.569, de 1998; do
Deputado José Milton, que passa a Presidência ao Deputado Fábio Avelar e
solicita a criação, pelo COPAM, de um grupo de trabalho para redirecionar os
estudos hidrogeolôgicos a serem executados pela SOEICOM. 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, 15 de maio de 2001.
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar.

ATA DA 67a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às dez horas do dia nove de maio 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 comunica que, em
261412001, foi o Deputado Bené Guedes designado relator do Projeto de Lei
no 1.45012001, em 1 0 turno. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Bené Guedes
emite seu Parecer para o ? Turno do Projeto de Lei n° 63712000, mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, a
Deputada Maria José Haueisen passa a Presidência ao Deputado João
Paulo, ocasião em que este concede a palavra ao Deputado Bené Guedes,
que emite seu Parecer para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n° 1.45012001,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma original.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à
discussão e votação de proposições da Comissão, fase em que o Deputado
João Paulo lê os requerimentos da Deputada Maria José Haueisen,
solicitando sejam realizadas três audiências públicas com os convidados que
menciona, para discutir a situação dos serviços prestados pela Telemar, bem
como dos radares eletrônicos móveis e a Lei n° 12.645, de 1997, que dispõe
sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema
de abastecimento de água e dá outras providências; pede, ainda, seja
solicitado ao Presidente da ALEMG autorização para a confecção de 50 mil
exemplares do "Manual do Consumidor", que contém informações básicas
dos direitos do consumidor. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
os requerimentos aprovados. A Deputada Maria José Haueisen reassume a
direção dos trabalhos e tece as últimas considerações. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
Maria José Haueisen, Presidente - João Paula - Bené Guedes - Anderson

Adauto - Afiton Vilela.
ATA DA 59a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÉNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas e quinze minutos do dia nove de maio de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Dalmo
Ribeiro Silva e José Henrique, membros da supracitada Comissão. Registra-
se a presença do Deputado Márcio Kangussu. 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 comunica a ausência
do Deputado Antônio Carlos Andrada em virtude de problemas de saúde e
informa que a reunião se destina a debater e propor sugestões ao Fundo de
Financiamento do Ensino Superior - FIES -, programa do Governo Federal,
sob a gestão da Caixa Econômica Federal, e a apreciar as matérias
constantes da pauta. O Deputado José Henrique, em face da relevância do
tema, apresenta requerimento, que é aprovado, solicitando que as
proposições deixem de ser submetidas à apreciação da Comissão. Após, o
Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs. José Gama Dias, Pró-
Reitor da UEMG; José Chequer Neto, Secretário da Ação Comunitária da
PUC-MG; Fernado Máximo, Presidente da UEE e Diretor da UNE; Silvério
Ricardo Pereira, da Diretoria Financeira da UNA, e a Sra. Maria das Dores
Santana, da UNA e membro da Comissão de Seleção do FIES. Registra-se a
presença do Sr. Mário de Assis, Presidente da FEPAMIG; das Sras. Magda
Campbell, Presidente da APPMG, e Maria das Graças Pereira, Assessora da
Prefeitura Municipal de Poço Fundo, e de estudantes da UEMG e da
UNIMONTES. Os membros da Comissão lastimam e se estarrecem com o
não-comparecimento do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de
Negócios da CEF, ou de seu representante. A seguir, o Presidente concede a
palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que ensejou
a reunião, e aos convidados, para a explanação inicial. Segue-se amplo
debate, com a participação da platéia, conforme consta nas notas
taquigráficas. Após as considerações finais dos presentes e sob a
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Deputado Paulo Piau
apresenta dois requerimentos, que, submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados. No primeiro, solicita ao MEC que informe o valor dos
créditos do FIES destinados ao Estado; no segundo, solicita seja
apresentada moção de repúdio aos critérios estabelecidos pelo MEC quando
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da implantação do FIES e que as sugestões apresentadas na reunião
sejam encaminhadas ao órgão federal. Ao final, o Presidente informa que o
Deputado Gil Pereira, relator do veto do Governador do Estado aos recursos
destinados às universidades estaduais, emitiu parecer pela derrubada do
veto. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos convidados, do público 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, 16 de maio de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo Brandão.
ATA DA 69 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Às quatorze horas e trinta minutos do dia nove de maio de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Bilac
Pinto e Ermano Batista, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Aden Santiago, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano
Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente, Deputado Arlen Santiago, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Em seguida, o Presidente dá ciência
aos membros da Comissão do recebimento dos seguintes ofícios: do
Deputado Walfrido dos Mares Guia, da empresa Vallourec, da Mannesmann
Tubes e de Mário Baptista de Oliveira, Superintendente da 4 a SRPRF-MG.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Postos em
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s
2.07812001 e 2.08212001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 2.08512001, do
Deputado Wanderley Avila; 2.09510 e 2.14612001, do Deputado Kemil
Kumaira; 2.15612001, da Comissão de Direitos Humanos; 2.16612001, do
Deputado Dimas Rodrigues; 2.16712001, do Deputado Eduardo Hermeto;
2.16912001, do Deputado Pedro Pinduca; 2.17112001, do Deputado Durval
Ângelo. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação, de proposições da Comissão. Postos em votação, são aprovados
os seguintes requerimentos: do Deputado Márcio Cunha solicitando seja
constituída comissão de Deputados para acompanhar o término da primeira
etapa e o inicio da segunda das obras da ETE-Arrudas e do Deputado Arlen
Santiago solicitando sejam convidadas as empresas que menciona a fim de
obter esclarecimentos sobre normas para transporte de bobinas de chapas
de aço no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
Arlen Santiago, Presidente - Mauro Lobo - Silac Pinto.

ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Às quinze horas do dia nove de maio de dois mil e um, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Maria Olivia e Márcio
Cunha, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olivia , declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A informa que a reunião se destina a tratar
de assuntos de interesse da Comissão, passa â fase de designação de
relatores e informa que foi designado o Deputado Márcio Cunha para relatar
o Projeto de Lei n° 1.37912001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Após, a
Presidência passa-se à fase de discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n° 2.15412001, do Deputado Alvaro António. A seguir, passa-
se à 33 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Márcio Cunha, em que solicita a realização de audiência pública
para tratar de assuntos relativos ao crescimento do mercado de eventos,
negócios, agências de viagens e hotelaria no Estado. 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, 15 de maio de 2001.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Cunha - Fábio Avelar.
ATA DA 93 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
As nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de maio de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Maria
Olivia, Gil Pereira e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação, de requerimento do Deputado
Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual ê dada
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir do Presidente da Telemig
Celular e da Telemar esclarecimentos quanto à possibilidade de instalação
do sistema de telefonia nos Distritos de Mirantão e Santo Antônio e sua
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expansão na sede e nas demais localidades de Bocaina de Minas, bem
como a instalação de telefonia celular naquele município, além de outras
localidades do Estado, conforme mencionam as emendas apresentado ao
requerimento do Deputado Ivair Nogueira. A seguir, a Presidência registra a
presença dos seguintes convidados Srs. Benedito Diniz de Almeida, Prefeito
Municipal de Bocaina de Minas; Nilson Diniz da Costa, Secretário Municipal
de Turismo; Ricardo Luiz Ribeiro da Silva, Secretário de Educação e Cultura;
Marcelo Guimarães Frias, Vereador, e Roberto Hermont Arantes,
representando a Presidência da Telemar. A Presidência passa a palavra ao
Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que motivou a reunião, para
suas considerações iniciais. Segue-se amplo debate, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
Maria Olivia, Presidente - Fábio Avelar - Ivair Nogueira.

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

3712001
Comissão de Constituição e Justiça

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

lei complementar em epígrafe tem por objetivo alterar o anexo da Lei
Complementar n° 59, de 181112001, que contém a organização e divisão
judiciárias do Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 71412001, a proposição vem
preliminarmente a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 192, dc o
art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Presidente do Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 65, § 20,

inciso II, e no art. 66, inciso IV, alínea "c", da Carta Estadual, encaminha a
esta Casa o projeto de lei complementar em exame, que tem por finalidade
alterar a divisão judiciária do Estado exclusivamente no tocante aos
municípios que compõem as Comarcas de Andrelãndia e Barbacena.

Segundo o autor do projeto, o Município de Piedade do Rio Grande sempre
pertenceu à Comarca de Andrelãndia. Quando era distrito, em 1959, então
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denominado Nossa Senhora da Piedade do Rio Grande, pertenceu ao
Município de Turvo, atual Andrelândia, criado pela Lei n° 1.160, de 1919130.
Após sua emancipação, por meio da Lei n° 1.039, de 12112153, Piedade do
Rio Grande continuou integrado à mesma Comarca. Essa situação
permaneceu inalterada mesmo com a edição das organizações judiciárias de
1959, 1965, 1975, 1988 e 1995.

Com efeito, nenhuma razão histórica justifica a exclusão de Piedade do Rio
Grande da Comarca de Andrelândia, como estabeleceu a Lei Complementar
n°59, de 2001, por meio da Emenda n° 125, que alterou o projeto original do
Tribunal de Justiça e integrou o referido município na Comarca de
Barbacena, a despeito de não ser esse o desejo da população nem das
autoridades locais.

A matéria objeto da proposição não guarda vicio de forma ou de conteúdo,
podendo, por isso, ser regularmente apreciada.

No ensejo, com respaldo na solicitação de autoridades e da população
interessada, entendemos ser oportuna a apresentação das Emendas n°s 1 e
2 ao projeto, visando à exclusão do Município de Quartel Geral da jurisdição
da Comarca de Martinho Campos, incluindo-o na Comarca de Dores do
lndaiá, à qual pertence desde a sua instalação, bem como à retirada do
Município de Fronteira dos Vales da Comarca de Joaima, para inclui-lo na
Comarca de Aguas Formosas.

Pelas mesmas razões, torna-se conveniente retirar os Municípios de
Felisburgo e Monte Formoso, atualmente sob a jurisdição da Comarca de
Jequitinhonha, para enquadrá-los na Comarca de Joalma. E o que propomos
por meio da Emenda n° 3, apresentada ao final deste parecer.

Acatando sugestão do Deputado Geraldo Rezende, julgamos de bom
alvitre acrescentar um parágrafo ao art. 8 0 da Lei Complementar n° 59, de
2001, de modo a determinar que as comarcas que sediarem Câmaras
Regionais do Tribunal de Alçada sejam classificadas como de entrância
especial, a contar da data de sua instalação. E o que propomos com base na
Emenda n° 4, apresentada ao final deste parecer.

Na verdade, as Câmaras Regionais do Tribunal de Alçada, que constituem
mecanismo de regionalização da Justiça de 2a Instância, serão instaladas
somente nas comarcas de maior movimento forense, como é o caso de Juiz
de Fora, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, entre outras. Assim, a
elevação dessas comarcas a entrância especial é uma forma de se suprir
uma lacuna existente na lei de organização e divisão judiciária recém-
aprovada por esta Assembléia Legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 3712001 com as Emendas n°s
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1, 2, 3 e 4, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Dê-se aos itens 98 e 176 do Anexo II da Lei Complementar n°59, de 18 de
janeiro de 2001, modificado pelo art. 1 0 do projeto, a seguinte redação:

"Art. 1°- ...............................................................................
Anexo li

* - O quadro referente ao Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 18.05.2001.

EMENDA N° 2
Dê-se aos itens 5 e 155 do Anexo II da Lei Complementar n° 59, de 18 de

janeiro de 2001, modificado pelo art. 1 0 do projeto, a seguinte redação:
"Art. 1°-

Anexo II

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "diário do Legislativo" de
18.05.01.

EMENDA N°3
Dê-se aos itens 154 e 155 do Anexo II da Lei Complementar n° 59, de 18

de janeiro de 2001, modificado pelo art. 1 0 do projeto, a seguinte redação:
"Art. 1°- ..........................................................................................

Anexo II

* - O quadro referente ao Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 18.05.01.

EMENDA N°4
Acrescente-se ao art. 80 da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de

2001, o seguinte § 40:
"Art. 80 - ............................
§ 40 - As comarcas que sediarem Câmaras Regionais do Tribunal de

Alçada serão classificadas de entrância especial a contar da data de sua
instalação."

Sala das Comissões, 15 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano Batista

- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Dilzon Meio - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°601/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a efetuar a permuta do imóvel de
propriedade do Estado por outro pertencente a particular, ambos situados no
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Município de Mariana.

Conforme o disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno, cabe ao
presente órgão colegiado examinar preliminarmente a matéria, atendo-se aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O objetivo da proposição sob comento é autorizar a permuta de imóvel de

propriedade do Estado situado no Município de Mariana, na Rua Dom Viçoso,
sem número, composto de duas partes de um terreno, havido por compra
conforme registro no livro 3-F, à fis. 88, n° de ordem 2.935, por imóvel de
propriedade de Maria das Dores Gonçalves, situado no local denominado
Belchior, no citado município, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Mariana sob o n°4-3-413, no livro 2-J, â fis. 208, ressalvado
114 do imóvel correspondente ao usufruto vitalício de Sérgia Alves Ferreira.

Cumpre-nos salientar que a matéria está em conformidade com o art. 61,
inciso XV, da Constituição do Estado, que prevê como uma das atribuições
da Assembléia Legislativa dispor sobre matéria relativa a alienação de bem
imóvel do Estado.

Ainda no plano constitucional, convém lembrar os ditames contidos no
art.18 da Carta Estadual, do qual se infere a necessidade de avaliação prévia
e de autorização legislativa para tomar possível o negócio jurídico.

Sujeita-se a medida proposta, ainda, à regra do art17 da Lei Federal n°
8.666, de 2116193, que estabelece que a alienação de bens da administração
pública subordina-se à existência de interesse público devidamente
justificado.

Com relação ao último aspecto, verificamos que o Estado incluirá no seu
patrimônio um terreno que faz limite com a área de preservação do Parque
Itacolomi, aumentando o seu âmbito de fiscalização e contribuindo para a
proteção e o equilíbrio do meio ambiente no local.

Por outro lado, verificamos que, pelo fato de o terreno de Maria das Dores
Gonçalves estar inserido nesse local, a proprietária ficará impedida de
exercer atividades produtivas ali, conforme é de seu interesse. A permuta lhe
trará também benefícios, pois poderá desenvolver atividades agrícolas no
novo bem, depois de assegurado o seu domínio.

Entretanto, cabe-nos apresentar emenda ao projeto, adequando-o às
normas de direito público e de direito civil. É no sentido de atender ao
disposto no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 2216193, c/c o art. 24, X, do
mesmo diploma, que encaminharemos a alteração que apresentamos ao
final,

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 601199

com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.



rs1

779
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 20 do projeto a seguinte redação:
"Art. 20 - A permuta se realizará após a avaliação dos imóveis, cujos

valores devem ser iguais.".
Sala das Comissões, 15 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Costa -

Dilzon Meio - Márcio Kangussu - Sávio Souza Cruz
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.231/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Aílton Vilela, dispõe sobre a
inclusão da disciplina Primeiros Socorros no currículo das escolas públicas
estaduais.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 10
turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, na", do Regimento Interno.

Fundamentação
Primeiros socorros são atendimentos básicos prestados às vítimas no local

do acidente ou próximo a ele. Tais procedimentos têm como objetivo salvar
vidas e evitar mais ferimentos, dores ou sofrimentos, tendo em vista
favorecer a recuperação dos acidentados, e reduzem acentuadamente os
índices de morte e invalidez em pacientes que os recebem adequadamente.

Os primeiros socorros são muito importantes porque, se realizados de
maneira eficaz, protegem a vitima contra maiores danos, até a chegada de
um profissional de saúde especializado. Eles são apoio à emergência

1 médica.
É importante salientar que, atualmente, o atendimento pré-hospitalar, que

constitui área médica em crescimento, caminha de mãos dadas com os
primeiros socorros. Tanto assim que, nos países desenvolvidos, o
conhecimento de ambos assume papel de destaque entre os órgãos
responsáveis pela saúde, além de contar com a mais completa receptividade
por parte da população. No Brasil, serviços de atendimento pré-hospitalar
surgiram recentemente, ejá existe demanda de profissionais bem treinados e
capacitados para atuarem, por exemplo, em rodovias federais e estaduais
privatizadas.

Se esses conhecimentos básicos forem oferecidos nas escolas, maior
número de pessoas estará capacitado a prestar atendimento adequado nas
situações de emergência.

Os dias de hoje exigem que as pessoas adquiram conhecimentos cada vez
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com menos idade. Isso vale também para os primeiros socorros: quanto
mais cedo as crianças aprenderem a lidar com esse tipo de atendimento,
mais chances elas terão de aprimorar tais conhecimentos e se tomarem úteis
à sociedade, prestando ajuda em situações de emergência.

A Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, visando sanar
irregularidade no que respeita à autonomia das escolas para contratar o
profissional que ministrará a disciplina, dá nova redação ao art. 2 0 . A Emenda
n° 2, da mesma Comissão, suprime o art. 30 , que autoriza o Poder Executivo
a celebrar convênio com o Corpo de Bombeiros para cumprimento das
disposições do projeto, baseada no fato de que tal Poder não precisa de
autorização legislativa para firmar convênio; e ajusta a proposição à técnica
legislativa.

Assim sendo, a inclusão da disciplina Primeiros Socorros no currículo das
escolas públicas estaduais é medida salutar, que revela a visão atual e
moderna do problema.

Conclusão
Pelos motivos mencionados, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.23112000 no 1 1 turno, com as Emendas n°s 1 e 2, elaboradas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José Henrique.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.262/2000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe visa a

alterar o art. 80 da Lei n° 11.396, de 611194, que cria o Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -,
alterado pelo art. 31 da Lei n° 12.708, de 29112197.

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A seguir, a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, analisando o
mérito da proposição, emitiu parecer pela sua aprovação.

Compete-nos agora analisar a matéria nos termos regimentais.
Fundamentação

A proposição objetiva alterar a composição do grupo coordenador do
FUNDESE, por meio da introdução de um representante da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A medida não acarreta nenhum impacto de natureza orçamentária ou
financeira, pois os membros do grupo coordenador não são remunerados.

Sob o aspecto da formulação e fiscalização da execução de políticas
públicas, a iniciativa é meritória, pois possibilitará um acompanhamento "a
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priori" e mais de perto, já que compete ao referido grupo coordenador
aprovar o plano de aplicação de recursos, acompanhar sua execução e
decidir sobre os programas a serem implementados com recursos do fundo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.26212000,
no 1 0 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Rogério Correia - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.26312000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto em tela assegura aos
professores da rede pública estadual a gratuidade de ingresso em
espetáculos culturais no Estado de Minas Gerais.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando
as Emendas n°s 1 a 3.

A seguir, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia opinou
por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 3.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer de 1 0 turno,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição é estimular e diversificar os conhecimentos

culturais dos professores da rede pública estadual, oferecendo-lhes
gratuidade de ingresso em espetáculos culturais no Estado. O contato desses
profissionais com as diferentes manifestações culturais como cinema,
"shows", espetáculos de teatro, danças, etc- é muito enriquecedor na sua
prática de ensino, além de servir de estímulo aos próprios alunos para que
interessarem por essas atividades.

A Comissão de Constituição e Justiça ajustou o projeto às normas da
técnica legislativa, dando-lhe ainda maior clareza; por isso, nós acatamos as
Emendas n°s 1 a 3.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não haverá despesa direta para
o erário, visto que o custo dos ingressos gratuitos recairá sobre os
promotores dos eventos culturais. Provavelmente quem arcará com a
gratuidade serão os demais consumidores de eventos culturais que pagarão
mais caro pelos ingressos para cobrir aqueles que não serão pagos.

Como o beneficio em questão será oferecido apenas nos espetáculos
patrocinados pelo Estado, haverá um custo indireto para este, mas de
pequena monta, diante do benefício cultural resultante.
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Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.26312000, no V
turno, com as Emendas n°s 1, 2 e 3, apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Rogério Correia -

Eduardo Brandão - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.289/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto em estudo, do Deputado Ambrósio Pinto, institui o Programa
Escola no Lar - Escolar-, para alunos enfermos.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Vem o projeto agora a esta Comissão a fim de receber parecer para o 10
turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a criar o Programa Escola no Lar - Escolar -, com

vistas a oferecer serviço pedagógico domiciliar a alunos da rede pública que,
por motivo de doença, se encontrem impossibilitados de comparecer às salas
de aula.

A educação - direito constitucionalmente assegurado a todos sem distinção
- deve ser ministrada sob o principio da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola. Nessa perspectiva, ao aluno impedido de
freqüentar a sala de aula por ter temporariamente limitada a sua capacidade
física, preservadas as condições de aprendizagem, estendem-se os direitos
que assistem aos demais estudantes, equivalendo tais casos ao regime
excepcional da educação em classes ou serviços especializados, direito
igualmente amparado pela Constituição, pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e pela legislação de proteção ao portador de
necessidades especiais, destacando-se a Lei n°7.853, de 24110189.

Com base nos pressupostos de igualdade de direito à educação e na
admissão de regime excepcional para educandos especiais, o Decreto-Lei n°
1.044, de 21110169, determina a oferta de tratamento excepcional a alunos de
todos os níveis de ensino cujo estado de saúde seja incompatível com a
freqüência à escola. A Lei n° 6.202, de 1714175, estende os benefícios do
referido decreto-lei à estudante gestante, estabelecendo os critérios para a
concessão.

Dessa forma, o assunto está, em sua essência, coberto pela legislação em
vigor. 0 Estado pode, entretanto, suplementar e atualizar o conteúdo das
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normas, de forma a garantir, em âmbito estadual, a efetividade do
atendimento pretendido pelo projeto em estudo. Para tal, faz-se necessário
dar nova formatação â proposição, em virtude das razões expendidas a
seguir. As emendas da Comissão de Constituição e Justiça serão incluídas
no corpo do substitutivo, uma vez que configuram interferências no texto
original que consideramos procedentes. Apenas acrescentamos a remissão á
mencionada Lei n° 6.202, por considerar que se trata de matéria correlata
que complementa o alcance da medida determinada no projeto de lei em
análise.

Primeiramente, é recomendável que a lei expresse diretamente o comando
da concessão de tratamento especial e não determine a criação de um
programa especifico para ser desenvolvido pelas entidades responsáveis. O
correto, conforme a divisão de competências entre os Poderes, é, ao instituir
uma medida ou um conjunto de medidas, facultar às entidades que as
executarão o planejamento e a consecução das ações concretas para o
cumprimento da lei, pois a criação de programas governamentais é ato típico
dos órgãos responsáveis pela administração pública, que os inscreve no
orçamento público como meta a ser atingida por meio da execução de
projetos e atividades. Além disso, o nome 'Escolar" não é próprio para um
programa educacional, pois certamente o uso da expressão "Programa
Escolar" geraria ambigüidade com relação a outros programas e atividades
relacionados às escolas.

É necessário, outrossim, efetuar a adequação terminolágica do conteúdo
da proposição: o impedimento de saúde que compromete transitoriamente a
mobilidade enquadra-se, na Classificação Internacional de Deficiências,
Atividades e Desvantagens, da Organização Mundial de Saúde, como um
caso de incapacidade temporária, que é um dos domínios da deficiência, que
se caracteriza pela limitação da atividade. De acordo com a referida
classificação, "a deficiência, resultado de distúrbios diversos que incapacitam
o indivíduo, pode ser temporária ou permanente dependendo da respectiva
causa elou de uma maior ou menor gravidade". São deficientes, conforme
essa classificação, não apenas os portadores de síndrome de Down, os
cegos e surdos-mudos, mas também os doentes de diabetes, de AIDS, os
acidentados de carro, os transplantados, etc.

Portanto, mais abrangente que "aluno doente ou enfermo" é a expressão
aluno portador de incapacidade ou deficiência temporária, pois essa
denominação leva em conta a idéia de que as perturbações de saúde não se
restringem às doenças, englobando, na verdade, qualquer ocorrência que
incapacite o indivíduo para a atividade normal. Além disso, ela sintoniza
melhor com a terminologia médica atual e também com os conceitos
adotados na legislação federal, em especial nas disposições do Decreto n°
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3.298, de 20112199, que regulamenta a citada Lei n°7.853.

Entendemos também que a obrigatoriedade da concessão de tratamento
especial a alunos temporariamente incapazes de freqüentar as aulas
regulares deve ser estendida às escolas particulares, pois elas integram o
Sistema Estadual de Ensino, que, consoante o art. 7 0, inciso 1, cio os arts. 10,
V, e 17, III, da LDB, tem competência para expedir normas gerais a serem
cumpridas por escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio
situadas no Estado. De fato, em se tratando da garantia de um direito
subjetivo a todos os estudantes, é mais racional a uniformização de
procedimentos em toda a rede de ensino do Estado.

Por fim, como forma de viabilizar a prática instituída no projeto, sugerimos
que, no âmbito das escolas públicas, seja feita a articulação com o Programa
de Incentivo ao Atendimento Voluntário, criado pela Lei n° 13.374, de
17110199, e regulamentado em decreto governamental e em resolução da
Secretaria de Estado da Educação, o que contemplaria amplamente os
dispositivos do projeto original, abrindo-se novas possibilidades de integração
da escola com a comunidade, em beneficio de ambas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.28912000 no

1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos, ficando
prejudicadas 1 com a aprovação do substitutivo, as Emendas n°s 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a concessão de tratamento especial aos alunos portadores

de deficiência temporária das redes pública e privada, integrantes do Sistema
Estadual de Ensino, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio

pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino deverão assegurar tratamento
especial aos alunos temporariamente incapacitados de freqüentar as aulas
regulares, desde que demonstrem condições de aprendizagem, observadas
as disposições contidas nesta lei, no Decreto-Lei n° 1.044, de 21 de outubro
de 1969, e na Lei n°6.202, de 17 de abril de 1975.

Parágrafo único - Os serviços de acompanhamento pedagógico que
caracterizam o tratamento especial a que refere este artigo serão prestados
nos domicílios e em unidades hospitalares e congêneres nas quais o
educando esteja internado.

Art. 20 - A oferta de tratamento especial aos alunos portadores de
deficiência temporária terá por objetivo preservar a continuidade do processo
pedagógico regular.

Art. 30 - Para os efeitos desta lei, considera-se deficiência temporária toda
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perda ou anormalidade de uma estrutura ou função fisiológica ou
anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade ou
redução de mobilidade.

Art. 40 - Compete à direção das escolas, juntamente com os especialistas
de educação, o corpo docente e, se houver, as entidades colegiadas
representantes da comunidade escolar, definir os critérios de
operacionalização das medidas determinadas nesta lei.

Parágrafo único - As escolas públicas estaduais poderão, no âmbito de sua
competência e sob a orientação da Secretaria de Estado da Educação,
atribuir ao Programa de Incentivo ao Atendimento Voluntário, criado pela Lei
n° 13.374, de 3 de dezembro de 1999, e regulamentado pelo Decreto n°
41.165, de 6 de julho de 2000, a implementação dos serviços pedagógicos de
acompanhamento dos alunos portadores de deficiência temporária.

Art. 50 - As ações necessárias à implementação do regime de exceção
estabelecido nesta lei serão desenvolvidas sem prejuízo do funcionamento
regular e das estratégias de avaliação previstos pelas escolas e pelo Sistema
Estadual de Ensino.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeira Silva, relator - José Henrique.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.388/2001
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Pedro Pinduca, o projeto de lei em exame autoriza

o Poder Executivo a implantar o serviço de psicologia escolar no Estado.
• A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade com a Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissão a fim
de receber parecer para o 10 turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI,
"a" do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela, ao possibilitar a implantação do serviço de psicologia

escolar na rede estadual de ensino, coaduna-se com a legislação federal
vigente, especialmente com a perspectiva moderna de educação, introduzida
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que, procurando
atender às mais profundas aspirações nacionais, faz emergir a busca de
ampliação do universo de formação do educando em todas as suas
potencialidades.

Para atingir tal meta, o ideário do sistema educacional deve centrar-se na
idéia de dar, a cada criança ou adolescente, a oportunidade de aprender
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tanto quanto a sua capacidade permitir. No entanto, não têm essa
oportunidade os alunos que apresentam problemas de apreensão de
conteúdos, inadequação social ou distúrbios psicológicos. Por não
conseguirem acompanhar o currículo estabelecido pelas escolas ou por não
conseguirem a socialização necessária, acabam por fracassar - sendo muitas
vezes rotulados de fracos ou incompetentes -, o que poderá alterar
irremediavelmente o seu futuro, apesar de que, na maioria das vezes, o que
esses jovens necessitam é apenas um atendimento individual especializado.

O serviço proposto pelo projeto sob exame poderá suprir essa
necessidade, ensejando orientação, assistência e apoio psicológico aos
alunos em geral e atuando, ainda, de forma preventiva, na identificação e no
tratamento de distúrbios de natureza psicológica que possam interferir na
aprendizagem escolar e na convivência social do educando.

Como ensina a psicopedagoga Eliana Cavalieri Duarte, a aprendizagem é
um processo de construção que se dá na interação permanente do sujeito
com o meio que o cerca, meio esse expresso inicialmente pela família, depois
pelo acréscimo da escola, ambos permeados pela sociedade.

Se há dificuldade de aprendizagem, de concentração, se há apatia ou
excessiva agressividade, o estudante precisa ser avaliado em vários
aspectos: na relação professor-aluno, na relação com os colegas e,
especificamente, quanto às suas dificuldades pessoais, que podem ter sido
desencadeadas por três tipos de fatores: fatores orgânicos (saúde física
deficiente, alimentação inadequada, etc.), fatores psicológicos (inibição,
fantasia, ansiedade, angústia, inadequação à realidade, sentimento
generalizado de rejeição) e fatores ambientais (tipo de educação e de vida
familiar, influência de meios de comunicação, etc.).

Quando ocorrem fatores orgânicos - em especial aqueles relativos a visão
ou audição - I o professor tem condições de detectá-los e encaminhar a
criança ou o adolescente para uma possível solução do problema. Mas,
quando se trata de fatores psicológicos ou ambientais ou mesmo quando a
dificuldade está nas relações com o professor ou com os colegas, não há
como o docente agir, uma vez que passa a haver a necessidade de um
trabalho individualizado. É nesse momento que a presença do psicólogo faz-
se fundamental. Não apenas traçando um diagnóstico, mas intervindo a fim
de possibilitar ao jovem adquirir equilíbrio em sua vida afetiva e comunitária.

Ao se disponibilizar um instrumento adequado ao aprimoramento da
comunidade escolar, resultados positivos serão alcançados em curto prazo,
tanto no rendimento da aprendizagem quanto na adequação do processo
educativo à realidade social que envolve o universo de cada escola.

A intervenção do psicólogo, em parceria com o como docente, pode ainda
catalisar a presença da família, que passa de espectadora a co-responsável.
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Dessa forma, os três agentes essenciais do processo educacional
(aluno, escola e família) poderão atuar como um verdadeiro tripé interativo,
possibilitando que os jovens saiam da escola mais instruidos e, ao mesmo
tempo, mais ajustados emocionalmente, prontos para enfrentar a vida de
adulto com responsabilidade e equilíbrio.

Outro aspecto a se considerar é que a complexidade do mundo atual - em
que sobressai a falta de uma escala de valores para a formação dos jovens -
tem gerado situações de desgaste psicológico, afetivo e emocional, que
podem vir a comprometer não apenas o rendimento escolar, mas o próprio
comportamento do estudante, que muitas vezes apresenta agressividade
incontomável e rebeldia sem causa aparente.

A psicologia educacional pode ser, portanto, a resposta que falta para uma
política educacional mais eficaz, uma vez que consiste num dos campos da
psicologia aplicada que permitem não apenas a melhoria das condições de
ambientação do aluno na escola, mas o incremento das relações familiares e
sociais que envolvem o estudante.

Cumpre assinalar, ainda, que a criação do citado serviço nas escolas
representará uma contribuição ao esforço do Estado na solução de sérios
problemas, quais sejam a evasão escolar, a repetência e a aprovação do
aluno com insuficiente qualidade de aprendizado.

Finalmente, quanto à prestação do serviço proposto, cumpre reconhecer
que haverá necessidade de acréscimo de profissionais especializados, por
meio de concurso público, como bem resguarda a Emenda n° 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça, ao suprimir o parágrafo único do
art 1 0 do projeto. No entanto, apesar da inevitável sobrecarga financeira para
o erário, é flagrante o benefício que resultará de tão importante investimento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 1.38812001

no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - José Henrique.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.390/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epigrafe

determina a publicação dos valores recebidos a titulo de honorários
advocatícios pelos Procuradores da Fazenda Estadual.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 241212001, foi a matéria distribuída
para as Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.
Nos termos do ad. 102, III, c/c o art. 188, do Regimento Interno, vem a
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proposição a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo obriga o Poder Executivo a publicar, no órgão

oficial do Estado, até o 200 dia do mês subseqüente ao trimestre vencido,
demonstrativo dos valores recebidos mensalmente pelos Procuradores da
Fazenda Estadual, a titulo de honorários advocaticios, referente ao trimestre
anterior.

A Procuradoria da Fazenda Estadual, organizada pela Lei Complementar n°
35, de 29112194, é instituição pertencente á estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Fazenda. A ela, compete, entre outras atribuições, representar
o Estado judicialmente; defender, judicial e extrajudicialmente, ativa e
passivamente, os atos do Governador e do Secretário de Estado da Fazenda;
emitir parecer em procedimentos de dação em pagamento, transação,
remissão e anistia.

Nos termos do art. 37 da mencionada lei estadual, a remuneração do cargo
de Procurador da Fazenda Estadual é constituída do vencimento, de uma
gratificação de 100% incidente sobre o vencimento, a titulo de representação,
e dos adicionais por tempo de serviço. Na forma do art. 76 da lei, os
Procuradores recebem, ainda, honorários advocaticios que são partilhados
igualitariamente entre eles.

A Constituição da República dispõe, no seu art. 37, § 60 , que os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do
subsidio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Já a Lei
Estadual n° 13.686, de 271712000, que estabelece as diretrizes para os
orçamentos fiscal e de investimento das empresas controladas pelo Estado
de Minas Gerais para o exercício de 2001 (LDO para 2001), dispõe, no seu
art. 43, que os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Tribunal de
Contas e o Ministério Público farão publicar, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, até o 20 0 dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, por unidade
orçamentária, demonstrativo da despesa mensal com pessoal e seus
encargos.

Poder-se-ia argumentar que já existe norma jurídica obrigando a publicação
de demonstrativo dos valores recebidos mensalmente pelos Procuradores da
Fazenda Estadual, a titulo de honorários advocaticios. Entretanto, é
necessário observar que não há consenso na doutrina sobre a natureza
jurídica dos honorários dos advogados públicos. De acordo com uma
corrente doutrinária, os honorários não integram a remuneração do advogado
público, porque não são pagos pela Fazenda Pública, mas sim pela parte
contrária vencida na demanda. Outra corrente entende que os honorários
pertencem ao Estado, uma vez que são devidos ao vencedor de um processo
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judicial. Por isso, o ente público, sendo parte vencedora do processo, tem
a prerrogativa de dar aos honorários a destinação e a disciplina que lhes
forem convenientes, podendo, pois, recolhê-los aos seus cofres ou destiná-
los aos Procuradores.

Verifica-se, pois, que há controvérsia jurídica quanto ao fato de os
honorários advocaticios percebidos pelos Procuradores da Fazenda
integrarem ou não a sua remuneração. Essa controvérsia implica a incerteza
jurídica sobre a obrigatoriedade da publicação, no órgão oficial do Estado, de
demonstrativo dos valores recebidos mensalmente pelos Procuradores da
Fazenda Estadual, a titulo de honorários advocatícios.

Por isso, a edição da norma contida no projeto de lei em epígrafe viria
solucionar a questão e atenderia aos princípios da publicidade, da
transparência, da moralidade e da razoabilidade que norteiam a
administração pública.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.39012001
Sala das Comissões, 15 de maio de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Meio -

Sávio Souza Cruz - Ermano Batista - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI P4° 1.42312001

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autoriza o
Poder Executivo a criar o Centro de Orientação e Apoio aos Inventores, com
o objetivo de proporcionar-lhes assistência, bem como às entidades por eles
criadas.

Examinada em seus aspectos preliminares pela Comissão de Constituição
e Justiça, que não encontrou óbice á sua tramitação, a proposição vem a
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.102,
VI, 'd", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em apreço prevê a criação de um centro de apoio aos

inventores do Estado, com o propósito de oferecer-lhes a assistência
necessária para a realização de suas atividades. O centro teria como apoio a
estrutura da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e como suporte financeiro,
dotações orçamentárias.

É por demais sabida a importância das conquistas em ciência e tecnologia
para o bem-estar econômico de um povo, mormente no mundo atual, de
economia altamente tecnológica e globalizada, em que o desenvolvimento e
a geração de empregos dependem principalmente dos avanços obtidos
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naquele setor.

O inventor tem um papel crucial nesse contexto, pois dispõe de um
verdadeiro dom, que é a capacidade de criar, transformando idéias e
conhecimentos teóricos em objetos variados, de aplicação prática tanto no
cotidiano do cidadão comum quanto nas diferentes atividades econômicas,
como insumos e ferramentas que irão facilitar o trabalho e a produção. Na
prática, o inventor faz a transição entre a ciência e a tecnologia, muitas vezes
sem dispor de condições satisfatórias nem de incentivos para desenvolver
seu trabalho, cujos resultados financeiros são incertos e envolvem grandes
doses de renúncia pessoal.

A Secretaria de Ciência e Tecnologia é o órgão do Executivo Estadual
competente para estabelecer e desenvolver políticas na área de ciência e
tecnologia, cabendo-lhe, assim, a atribuição de orientar e dar suporte aos
inventores, no âmbito do Estado.

Reveste-se, pois, de suma importância a constituição de um centro
destinado a apoiar os inventores, contando com a estrutura da referida
Secretaria, o qual, portanto, não representaria ónus financeiro significativo
para os cofres estaduais.

Para ajustar a proposição às normas da técnica legislativa, apresentamos
emenda ao art. 40, que estabelece prazo para a regulamentação da lei, o qual
deverá contar-se a partir de sua publicação.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.42312001

com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias a partir de

sua publicação.".
Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
Paulo Piau, Presidente - José Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.431f2001
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1 0, do Regimento Interno)

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.43112001, do Governador do Estado, dispõe sobre a
reorganização da Secretaria da Educação e dá outras providências.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 161312001, o projeto foi distribuído
às comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.
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Agora, vem a matéria a esta Comissão para exame de mérito,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposta de reestruturação da Secretaria da Educação tem por escopo,

precipuamerite, a modernização e a melhoria do seu desempenho
institucional.

A implementação das mudanças propiciará, além da racionalização da
estrutura e da prestação de serviços educacionais, economia anual de
R$2.600.000,00 com a extinção de cargos comissionados, conforme exposto
no Ofício n° 7912001, encaminhado ao Governador pelo titular da referida
Pasta.

Sobre as mudanças propostas, destacam-se, primeiramente, a criação da
Assessoria de Relações Comunitárias e Interinstitucionais, da Assessoria de
Comunicação Social e da Assessoria de Planejamento e Coordenação, esta
última em substituição à atual Superintendência de Planejamento e
Coordenação.

Não obstante a competência das unidades administrativas que compõem a
nova estrutura serem estabelecidas em decreto, podem-se conhecer, por
meio das denominações que lhes foram atribuídas, suas áreas de atuação.

Observe-se que, estando ou não definidas em lei as competências das
unidades que compõem um sistema orgânico da administração direta e
indireta dos Poderes do Estado, elas jamais poderão exorbitar da
competência atribuída ao órgão ao qual pertencem.

No caso em tela, trata-se tão-somente do poder discricionário do Chefe do
Executivo para explicitar o que a lei encerra.

De toda forma, impõe-se salientar que a transparência administrativa é
também princípio fundamental da administração.

Ressalte-se, a propósito, o Decreto n° 35.637, de 1994, com alterações
posteriores, que dispõe, supletivamente, sobre a organização da Secretaria
da Educação, contendo código, objetivo operacional, competência, nível de
organização e subordinação de cada unidade pertencente à mencionada
Secretaria.

Comparando-se a atual estrutura com a estrutura proposta, podemos
observar, no primeiro nível de organização, além das Assessorias citadas, o
Gabinete, a Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação, a
Subsecretaria de Administração do Sistema da Educação e a Auditoria
Setorial.

Hierarquicamente, houve ascensão dessas unidades em relação às atuais
superintendências, excetuadas as Superintendências Regionais.

Ressalte-se que a criação da Auditoria Setorial dá maior ênfase ao controle
da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial no âmbito da



792
Secretaria e certamente contribuirá para a correção de desvios que
possam afetar o equilíbrio das contas públicas, para atender ao que
determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outra alteração que se observa está relacionada com as ações de
modernização da Secretaria, que agora passam a ser desenvolvidas pela
Assessoria de Planejamento e Coordenação, por meio do Centro de
Recursos Tecnológicos e do Centro de Produção e Difusão de Informações
Educacionais, com vistas a uma administração mais ágil e participativa.

Quanto às demais alterações, podemos dizer que a nova estrutura está em
consonância com o art. 1 0 da proposição, o qual atribui à Secretaria da
Educação a finalidade de promover, supervisionar, acompanhar e avaliar
ações e atividades que garantam ao cidadão o exercício de seu direito à
educação.

A reestruturação de órgãos da administração direta e indireta do Poder
Executivo é de iniciativa privativa do Governador, que detém o poder
discricionário de assim o fazer sempre que julgar necessário ao interesse
público.

A propósito, propõe-se a criação da 42 a Superintendência Regional de
Ensino, com sede no Município de Belo Horizonte, cujo quadro terá como
integrantes os ocupantes de cargo de Inspetor Escolar que exerçam a
inspeção de escolas localizadas no citado município.

Observe-se que a proposição em análise cuida especificamente do órgão
central e das Superintendências Regionais, as quais terão na sua
organização a Diretoria Educacional, com três divisões, denominadas
Atendimento Escolar, Equipe Pedagógica e Capacitação de Recursos
Humanos, e a Diretoria de Administração e Finanças, subdividida em Divisão
de Pessoal e Divisão Operacional e Financeira.

A proposição não dispõe sobre as unidades escolares e se restringe a
estabelecer, por meio do art. 70, que integram a área de competência da
Secretaria os Conselhos Estaduais de Educação - CEE -, de Alimentação
Escolar - CAE - e de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - CONSFUNDEF -, a Fundação Helena Antipoff - FHA - e a
Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM -, cujas estruturas serão
tratadas por meio de lei específica, nos termos do art. 6 0 da proposição.

Observamos, todavia, que a UEMG e a !HY'!TES ainda não se acham
integradas na área de competência da :ara. Atualmente, essas
entidades estão vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia, por meio do
Decreto n°39.182, de 1997, que reorganizou a referida Pasta-

No nosso entender, essa é uma visão equivocada, em razão,
principalmente, da identidade entre os serviços essenciais atribuídos ás duas
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autarquias e a finalidade institucional da Secretaria da Educação.

Julgamos, portanto, oportuno apresentar, ao final, a Emenda n o 1, a fim de
corrigir essa distorção.

Quanto ao pessoal da Secretaria, a proposição propõe a criação e extinção
de cargos de provimento em comissão.

Quanto à extinção dos cargos, conforme já salientamos, haverá
considerável redução da despesa com pessoal.

Outrossim, a criação de cargos visa tão-somente a fazer frente à nova
estrutura, sob um novo enfoque, alguns com as formas de recrutamento
definidas pelo projeto, outros com o recrutamento definido pela Lei h° 9.530,
de 1987, que dispõe sobre a forma de recrutamento para provimento de
cargos comissionados.

Com o objetivo de tornar mais clara essa forma de recrutamento, foi
apresentada, durante a discussão da matéria, proposta de emenda do
Deputado Hely Tarqüinio, apresentando modificações ao § 2 0 do art. 14, com
vistas a incluir no texto da proposição a observância do disposto no art. 37, V,
da Constituição Federal e na Lei n° 9.530, de 1967, razão pela qual
acolhemos a proposta na forma da Emenda n° 2, apresentada na conclusão.

Finalmente, a proposição dispõe sobre a gratificação por função de
coordenação de ensino, no valor de 30% do vencimento do cargo de Diretor
1, a ser atribuída a, no máximo, dois servidores por Superintendência
Regional de Ensino, e percebida, exclusivamente, durante o exercício da
coordenação, não se incorporando à remuneração do servidor em nenhuma
hipótese.

Pode-se observar que a instituição dessa gratificação está relacionada com
a extinção dos cargos de Coordenador A, B e C, cujas funções, entretanto,
têm relevância junto ao sistema de ensino, razão pela qual continua a
merecer consideração, porém de forma mais racional e objetiva.

Pelas razões expostas, manifestamo-nos favoráveis ao projeto de lei em
apreço, ressaltando-se, oportunamente, que a transformação de órgãos da
administração pública também requer, muitas vezes, a transformação de
seus agentes, a qual deve ser promovida por meio da profissionalização e de
remunerações condizentes com as suas atribuições.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n°

1.43112001 com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas a seguir.
EMENDA N° 1

Acrescente-se ao art. 70 o seguinte inciso:
«Art. 70 - ...........................
III - Autarquias:
a) Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -:
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b) Universidade de Montes Claros - UNIMONTES.".

EMENDA N°2
Dê-se ao § 20 do art. 14 a seguinte redação:
"Art 14- ..................................................................................
§ 20 - O recrutamento de pessoal para provimento dos cargos

comissionados criados por esta lei far-se-á por decreto, com observância do
disposto no art. 37, V, da Constituição Federal e na Lei n°9.530, de 1987.".

Sala das Comissões, 16 de maio de 2001.
Hely Tarqüinio, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.48512001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei sob comento
tem por escopo dar nova redação ao art. 1 0 da Lei n° 13.083, de 30112198,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o imóvel
que especifica.

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 a este colegiado, agora,
examinar o projeto quanto á repercussão financeira, conforme estabelece o
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposta de dar nova redação ao art. 1 0 da Lei n° 13.083, de

30112198, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Dívinópolis. A iniciativa da matéria é justificada porque, quando da sua
tramitação nesta Casa, houve uma falha no que diz respeito à área do imóvel
cuja propriedade se pretendia transferir. Com a edição da referida lei, ficou o
Poder Executivo autorizado a fazer a transferência de parte do bem, restando
outra que não poderia ser utilizada para nenhum fim, pois haveria
interferência no funcionamento da Câmara Municipal, que lá se localiza.

A medida proposta no projeto de lei sob comento está determinada por
normas legais, especificamente pela Lei 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 de seu ativo permanente. Estamos tratando, a bem da verdade, da
fiscalização patrimonial que é feita "a priori", tendo por objeto o controle da
situação e das modificações dos bens públicos.
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Sob os aspectos financeiros e orçamentários, esclarecemos que a
proposta contida no projeto de lei não acarretará despesas, nem acréscimo
de receita no balanço contábil do Tesouro.

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

1.48512001 na forma original.
Sala das Comissões, 17 de maio de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Ivair Nogueira

- Rogério Correia - Eduardo Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 88412000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 88412000, do Deputado GilI Pereira, que dá a

denominação de D. Raimunda Siqueira Wanderley ao auditório do Museu
Regional de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 88412000
Dá a denominação de D. Raimunda Siqueira Wanderley ao auditório do

Museu Regional de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica denominado Auditório D. Raimunda Siqueira Wanderley o

auditório do Museu Regional de Montes Claros.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicarão-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.08712000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.08712000, do Deputado Dimas Rodrigues, que dá a
denominação de Escola Estadual Cecilia Maria de Jesus à Escola Estadual
do Bairro dos Algodões, localizada no Município de Janaúba, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.087/2000
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Dá a denominação de Escola Estadual Cecilia Maria de Jesus à Escola

Estadual do Bairro dos Algodões, localizada no Município de ,Janaúba.
A Assembléia Legislativ' Jo Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Passa a denomn;rse Escola Estadual Cecília Maria de Jesus a

Escola Estadual do Bairro dos Algodões, localizada no Município de Janaúba.
Art 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001 -
Djalma Diniz, Presidente - Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.28012000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.28012000, do Deputado Dilzon Meio, que declara de
utilidade pública o Museu de Belas Artes de Cataguases, localizado no
Município de Cataguases, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.28012000
Declara de utilidade pública o Museu de Belas Artes de Cataguases,

localizado no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Museu de Belas Artes de

Cataguases, localizado no Município de Cataguases.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djaima Diniz, Presidente - Amilcar Martins, relator - Doutor Viana.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.32312000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.32312000, do Governador do Estado, que dá nova
redação ao art. 1 0 da Lei n° 13.657, de 141712000, e dá outras providências,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.323/2000
Dá nova redação ao art. 1 1 da Lei n° 13.657, de 14 de julho de 2000, que
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dá a denominação de Cesário Nunes dos Santos à unidade da rede
estadual de ensino situada no Município de Cônego Marinho e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O art. lO da Lei n° 13.657, de 14 de julho de 2000, passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. l - Passa a denominar-se Escola Estadual Cesário Nunes dos Santos

a Escola Estadual de Veredinha, situada na Fazenda Veredinha, no
Município de Bonito de Minas.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 15 de julho de 2000.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Viana, relator - Amilcar Marfins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.411/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.41112001, da Deputada Elaine Matozinhos, que
declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tae Kwon Do, com sede
no Município de Belo Horizonte 1 foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Intemo.

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

PROJETO DE LEI N°1.411/2001
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tae Kwon Do, com

sede no Município de Belo Horizonte.
AI Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ah. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Tae

Kwon Do, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2001.
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Viana, relator - Amilcar Marfins.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

-O Sr. Presidente despachou, em 161512001, as seguintes comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. José

Gilberto Martins, ocorrido nesta data, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputad&Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr. Urbano

Brochado Santiago, ocorrido em 141512001, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a jornalista Fabiana Lemos pela elaboração de

matéria sobre medicamentos prejudiciais à saúde, publicada no "Estado de
Minas" de 1 01412001 (Requerimento n° 2.07812001, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a jornalista Mirian Pinheiro pela elaboração da
matéria "Filhos São para Sempre", publicada no "Estado de Minas" de
1 01412001 (Requerimento ri 0 2.08212001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o 120 Batalhão de Infantaria. 4 a RM, 41 DE pelo
sesquicentenário de sua criação (Requerimento n° 2.12612001, do Deputado
Marco Régis);

de repúdio à instalação de radares nas rodovias federais do Estado
(Requerimento n°2.156/2001, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com o jornal "Gazeta Norte-Mineira" pelo lançamento do
suplemento especial 'Gazeta Agropecuária" (Requerimento n° 2.16612001, do
Deputado Dimas Rodrigues);

de congratulações com a Rede Globo de Televisão pelos 36 anos de
existência (Requerimento n°2.167/2001, do Deputado Eduardo Hermeto);

de congratulações com os jornalistas Ilson Lima, Guilherme Aragão e Maria
Clara Prates por matérias publicadas no "Estado de Minas", sobre transporte
alternativo (Requerimento n°2.171/2001, do Deputado Durval Angelo).


