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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2000

ATAS

ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR

Às dez horas e quinze minutos do dia quatro de abril de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Elaine
Matoziitos, Bené Guedes e Mauri Torres, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Luiz Menezes. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bené
Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. O Presidente,
Deputado João Paulo, informa que a reunião se destina a debater as
taxas de fiscalização cobradas pelo IBAMA e enviadas às empresas e
condomínios, que exercem atividades lesivas ao meio ambiente. A
seguir, a Presidência dos informa o recebimento da correspondência
publicada no "Diário do Legislativo" de 30 e 31/3/2000, relativa à
solenidade de inauguração da agência conjunta PROCON e das
instalações da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da pessoa
portadora de deficiência e do idoso, a qual se encontra a disposição dos
Deputados, e o recebimento de oficio do Sr. Tilden Santiago, Secretário
de Meio Ambiente, em que apresenta desculpas por sua ausência na
Reunião Ordinária da Comissão, realizada no dia 28/3/2000, e pela
não-indicação de representante. A Presidência solicita à assessoria da
Comissão que tome as devidas providências quanto à correspondência
recebida. Passa-se à discussão e votação de proposições da Comissão.
O Presidente submete a votação, e é aprovado, requerimento da
Deputada Elaine Matozinhos apresentado na reunião realizada no dia

' 28/3/2000. A seguir, o Deputado João Paulo esclarece que serão
g ouvidos na reunião os Srs. Jader Pinto de Campos Figueiredo,

representante do IBAMA; Pedro Parizzi, Coordenador da Comissão de
Assuntos Legislativos, e Anna Carolina Motta, advogada da Gerência
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de Assuntos Tributários, representantes do Sr. Stefan Bogdan Salej,
Presidente da FIEMO. Logo após, o Deputado João Paulo tece as
considerações iniciais relativas ao objetivo da reunião e passa a palavra
a cada um dos convidados para fazer exposição e responder às
perguntas formuladas pelos Deputados presentes, 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, 2 de maio de 2000.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Ailton Vilela.

ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE
Às nove horas e trinta minutos do dia treze de abril de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende,
Carlos Pimenta, Cristiano Canêdo e Pastor George, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Hely Tarqüínio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Edson Rezende, 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 é subscrita pelos membros presentes. O Presidente solicita ao
Deputado Cristiano Canêdo que proceda à leitura da correspondência.
Prosseguindo, a Presidência designa o Deputado Cristiano Canêdo
como relator do Projeto de Lei n° 798/2000; o Deputado Pastor George,
como relator do Projeto de Lei n° 812/2000; o Deputado Dimas
Rodrigues, como relator do Projeto de Lei ri 0 844/2000 e o Deputado
Carlos Pimenta, como relator do Projeto de Lei n° 789/2000. A seguir,
a Presidência passa à discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Presidente avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n° 607/99 no 1° turno
e passa a fazer a leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. Na fase
de discussão, fazem uso da palavra os Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Cristiano Canêdo e Hely Tarqüinio. Colocado em votação, é o parecer
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aprovado. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Carlos
Pimenta, relator do Projeto de Lei n° 745/99 no 1° turno, que emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Fazem uso da
palavra, para discutir o parecer, os Deputados Hely Tarqüínio, Dalmo
Ribeiro Silva e Cristiano Canêdo. Submetido a votação, é o parecer
aprovado. A Presidência passa a palavra ao Deputado Cristiano
Canêdo, relator do Projeto de Lei n° 831/2000 no 1" turno, que emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Submetido
a discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente
passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, relator do Projeto de Lei
n° 801/2000 no 1° turno, que emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. A Presidência passa à discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s
1.211, 1.235, 1.241, 1.242 e 1.256/2000. A seguir, o Presidente passa à
discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado Dalmo
Ribeiro Silva apresenta requerimento em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Lauro dos Santos e toda a sua equipe
da Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre, pelos
relevantes trabalhos realizados na região. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Carlos Pimenta apresenta

? requerimento em que solicita sejam convidados o Secretário da Saúde e
representantes da FHEMIG, da FUNED, do Conselho Estadual de
Saúde, do COSEMS e das demais entidades ou autarquias ligadas à

E área de saúde, para exporem a situação e as propostas atuais dessa
Secretaria. Submetida a votação, é a matéria aprovada. O Deputado
Carlos Pimenta apresenta requerimento em que pede sejam solicitadas

' informações ao Ministério da Saúde sobre o valor dos recursos de que
; trata a emenda apresentada pela bancada federal do Estado, bem como

sobre a expectativa de liberação e os critérios para sua aplicação.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 0 Deputado

rÃ
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Cristiano Canédo apresenta requerimento do Deputado Irani Barbosa,
em que solicita seja convidado o Secretário da Saúde para que,
juntamente com esta Comissão, faça uma visita ao Pronto Socorro de
Venda Nova, com o objetivo de verificar o funcionamento precário e a
urgente necessidade de que se destinem recursos para a conclusão
parcial ou total desse hospital. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. O Deputado Edson Rezende passa a direção dos trabalhos ao
Deputado Pastor George para apresentar requerimentos em que solicita
seja realizada audiência pública, com a presença do Presidente, do
Diretor de Saúde e do Superintendente de Interiorização do IPSEMG.
do Presidente do Sind-Saúde, da Presidente do Sindicato dos
Servidores do IPSEMG e dos demais Diretores do IPSEMG, para
debater sobre o atendimento oferecido pelo IPSEMG aos servidores do
Estado; seja realizada audiência pública, com a presença de
profissionais da área médica, de representantes da Secretaria da Saúde,
das Secretarias de Saúde de Belo Horizonte e Contagem e do Hospital
das Clínicas, do Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte e de representantes das entidades interessadas e da sociedade
civil organizada, para tratar do atendimento de urgência e emergência
na Região Metropolitana de Belo Horizonte; e seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Carlos Frederico Barreto Campelo Cardoso
Ayres pelo trabalho que realizou à frente da Diretoria Regional de
Saúde de Barbacena. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
os requerimentos aprovados. O Deputado Edson Rezende retoma a
Presidência e, nada mais havendo a ser tratado, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2000.
Cristiano Canêdo, Presidente - Miguel Martini - Dimas Rodrigues -

Edson Rezende.
ATA DA 1V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO

NARCOTRÁFICO
Às dezesseis horas do dia dezoito de abril de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Régis,
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Paulo Piau, Rogério Correia, José Henrique e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos
Deputados Agostinho Silveira, Bené Guedes, Dimas Rodrigues e Dinis
Pinheiro. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo
Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
ouvir o depoimento do Sr. Laércio Cunha e tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Em seguida, enuncia os procedimentos próprios
das CPIs e concede a palavra ao depoente, para suas considerações
iniciais, e aos membros, para suas questões. Segue-se o interrogatório,
conforme notas taquigráficas. Após as considerações finais, são
submetidos a votação e aprovados requerimentos em que se pede sejam
convocadas pessoas; seja quebrado o sigilo telefônico da Sra. Iracema
Nunes Figueiredo; seja solicitada informação ao Procurador-Geral de
Justiça do Estado sobre a situação do processo da Sra. Sandra de
Fátima Furlan; sejam realizadas reuniões em Pouso Alegre e Uberaba;
sejam solicitadas ao Secretário da Segurança Pública informações sobre
a liberação do traficante Valdomiro da Silva, preso em Uberaba com
132kg de maconha; sejam quebrados os sigilos bancário, fiscal e
telefônico de Rita Maria Mota Santiago, Laís Correa Machado Santiago
e outros e sejam obtidos, nos cartórios de Montes Claros, a relação dos
imóveis registrados em nome dessas pessoas e qualquer procuração
outorgada pelo Deputado Arlen Santiago. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - José Henrique.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 34/2000
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As dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril de dois

mil comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Tereza
Lara, Paulo Piau e José Henrique, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza
Lara, 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. A Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar o Parecer para o 1° Turno da Proposta de Emenda
à Constituição n° 34/2000. A seguir, passa à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Paulo Piau apresenta
requerimento, solicitando a retirada da matéria constante na pauta.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Passa-se à 3' Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições
da Comissão. A Deputada Maria Tereza Lara transfere a Presidência ao
Deputado Paulo Piau e apresenta requerimento solicitando sejam
convidados o Comandante-Geral da PMMG, o Comandante-Geral dos
Bombeiros Militares e os Presidentes da Associação dos Praças
Policiais e Bombeiros Militares da PMMG - ASPRA -, da Academia de
Polícia Militar de Minas Gerais, do Clube Social dos Cabos e Soldados,
do Clube Oficial dos Cabos e Soldados - CSCS -, do Clube dos Oficiais
da PMJvIG - COPM -, da Associação dos Oficiais da PMMG, do
Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais -
IPSM - e da União de Pessoal da PMMG - UPPM -, para debater nesta
Comissão a proposta de emenda mencionada. Colocado em votação, é
o requerimento aprovado. O Deputado Paulo Piau retoma a Presidência
à Deputada Maria Tereza Lara. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2000.
Maria Tereza Lara, Presidente - Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N.
826/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Chico Rafael, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Promoção do Menor -
APME -, com sede no Município de Pouso Alegre.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e legal
e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A APME colabora decisivamente para o bem-estar de menores cujos

pais não dispõem de recursos para satisfazer suas necessidades básicas.
Buscando garantir-lhes uma vida digna, de futuros cidadãos honrados,
proporciona-lhes educação, alimentação, boas condições de saúde e
acesso à prática de esportes, à cultura e ao lazer.

Por isso, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela apro''ação do Projeto de Lei n°

826/00 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

t	Sala das Comissões, 2 de maio de 2000.
Amilcar Martins, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
829/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe
; tem por objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade de Educação
1 e Caridade - Casa Irmãs Schiapparoli, em funcionamento no Município

de Varginha.
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A Comissão de Constituição e Justiça, à qual coube o exame

preliminar do projeto, considerou-o jurídico, constitucional e legal na
forma originalmente apresentada.

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
De conformidade com o art. 1° do seu estatuto, a Sociedade de

Educação e Caridade, sem fins lucrativos, visa criar, congregar, dirigir
e manter instituições que têm por finalidade a beneficência, a promoção
humana, a cultura, a educação, a evangelização, o ensino, a assistência
social e a saúde. E de acordo com o art. 30, é mantenedora da Casa
Irmãs Schiapparoli, por meio da qual realiza a maioria dos objetivos
estatutários.

Todas as atividades lá desenvolvidas têm como fim o bem-estar da
comunidade, preceito englobado pelo princípio do bem-comum, que
rege as ações estatais. Nada impede que tais diretrizes sejam
desenvolvidas por sociedades civis, pois é meritória a ajuda privada em
questões que aparentemente sejam de cunho estatal.

Assim sendo, nada mais justo que prestar honraria à mencionada
entidade, em reconhecimento à relevância de seus serviços.

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

829/2000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2000.
Agostinho Silveira, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 838/2000
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
De autoria do Deputado João Paulo, o projeto em epígrafe dispõe

sobre o atendimento de clientes nos estabelecimentos bancários.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 2/3/2000, o projeto foi

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, havendo a
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primeira concluído pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
da matéria.

Agora, o projeto vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo estipular o prazo máximo de

quinze minutos para que os clientes sejam atendidos pelos
estabelecimentos bancários. Entendemos que a iniciativa do autor é
extremamente oportuna, visto que a espera nas filas dos
estabelecimentos bancários é, na maioria das vezes, prolongada. Assim,
o projeto evita a prolongada espera, porquanto limita o prazo máximo
para o atendimento a cada cliente em quinze minutos.

O projeto estabelece também que os estabelecimentos bancários
deverão entregar senhas de atendimento aos clientes, devendo esta
conter o número de ordem de chegada, a data e o horário de entrada no
estabelecimento.

Quando a inobservância do tempo se der por falta de energia elétrica,
problemas na transmissão de dados, de telefonia ou, mesmo, devido a
greve, não será considerada infração.

O art. 5° do projeto impõe as penalidades de advertência e multa de
5.000 Unidades Fiscais de Referência, no caso de reincidência.

De acordo com a proposição, os estabelecimentos bancários deverão
implantar, em 90 dias, os procedimentos necessários ao cumprimento

z do prazo citado para o atendimento aos clientes.
Z5 A matéria encontra ressonância no Código de Defesa do Consumidor,

urna vez que pretende dar melhor tratamento ao consumidor na
prestação dos serviços oferecidos pelos estabelecimentos bancários.

L social, uma vez que reduz o tempo de permanência do cidadão nas
Julgamos, pois, a medida preconizada no projeto de largo alcance

filas, evitando transtornos e prejuízos.
Conclusãoo

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

838/2000.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2000.
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João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos, relator - Ailton Vilela.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 845/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria Olivia, obriga as

empresas que promovam vendas a crédito no Estado a fornecer, por
escrito, as razões do indeferimento dos pedidos de financiamento para
pessoa idosa.

Publicada em 4/3/2000, foi a proposição distribuída a esta Comissão
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 845/2000 determina que, ao indeferir pedidos de

financiamento feitos por pessoas idosas, a empresa sediada em Minas
Gerais que faça vendas a crédito forneça suas razões, por escrito, em
papel timbrado. Ainda, considera idosa a pessoa com mais de 60 anos,
nos termos do art. 2' da Lei n° 12.666, de 1997.

Segundo determina a Constituição da República, no seu art. 230, " a
família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida". Ocorre, como
veremos, que a matéria escapa à competência estadual.

Quando o Estado impõe regras à iniciativa privada, ele está intervindo
no domínio econômico. No caso em questão, interferindo em uma
relação jurídica composta por dois contratantes privados que pretendem
celebrar um contrato de compra e venda. O contrato, visto como um
acordo de duas ou mais vontades que impõe às partes direitos e
obrigações, situa-se, no âmbito do direito privado, no campo do direito
das obrigações, que é regulado pelo direito civil. Este, por sua vez, é de
competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, 1, da
Constituição da República. E vedado ao Estado, portanto, legislar sobre
a matéria.

Ademais, a concessão de um financiamento para qualquer pessoa
constitui uma mera liberalidade da empresa, que assim procede de
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acordo com regras própriãs da entidade. Não cabe ao Estado intervir
nessa relação. E claro que as empresas não podem discriminar ninguém
por razões de idade, raça ou cor. Tal comportamento é vedado pela
Constituição da República ao adotar o princípio da igualdade, ao
constituir como objetivo fundamental do Estado "promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
formas de discriminação" e ao estabelecer, no art. 50, XLI, que" a lei
punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais".

Assim sendo, as pessoas que se sentirem lesadas por motivos de
discriminação ao tentarem adquirir um produto poderão recorrer aos
órgãos responsáveis pela investigação da questão. O Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE -' por exemplo, é
competente para apurar denúncias de infrações à ordem econômica.
"Discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio
da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de
venda ou prestação de serviços", pode constituir uma infração daquela
modalidade, nos termos do art. 21, XII, da Lei n° 8.884, de 1994. Da
mesma maneira, pode-se recorrer ao PROCON ou ao Ministério
Público, órgãos responsáveis pela defesa dos consumidores.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 845/2000.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana -

Maria Tereza Lara (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 893/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe cria
a campanha estadual permanente de combate à violência nas
instituições de ensino do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 30/3/2000, foi o projeto

rÁ
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distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por escopo promover a realização de um calendário

anual de eventos de natureza educativa, como palestras, seminários e
outras atividades extracurriculares, com o objetivo de desenvolver
valores e atitudes voltados para a erradicação da violência fisica e
psicológica nas escolas públicas e privadas em funcionamento no
Estado. Além disso, proíbe a prática do trote e outros atos classificados
como violentos quando da realização das "calouradas", evento
particularmente comum nas escolas técnicas e de nível superior.

Em que pese à intenção do legislador, o projeto em tela apresenta
vícios de natureza jurídico-constitucional e legal em vários de seus
dispositivos, além de tratar de matéria já contemplada em lei.

De fato, a Lei n° 11.824, de 1995, alterada pela Lei n° 13.429, de
1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens
de conteúdo educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares
adquiridos pelas escolas públicas, estabelece, no seu art. 30, que o
conteúdo das mensagens versará, entre outras matérias sobre direitos e
garantias individuais e coletivos, direitos sociais, direitos culturais,
proteção ao meio ambiente, direitos políticos, aspectos da conduta
individual, cidadania e aspectos relevantes de seu exercício e o bem
comum como objetivo do desempenho social do cidadão. No § 2° desse
mesmo artigo, a lei determina que as mensagens serão elaboradas de
forma a correlacionar o conteúdo previsto com a questão da violência
nas escolas, visando a combatê-la. Outra norma, a Lei n° 13.080, de
1988, que dispõe sobre campanha educativa de prevenção do uso de
drogas, da violência, de doenças sexualmente transmissíveis e de
gravidez precoce, estabelece, no seu art. 2°, incisos II e III, que a
campanha constará da divulgação de mensagens com o objetivo de
"informar acerca do crescimento da violência" e "prevenir a violência
dentro das casas e das escolas". Além dessas, a Lei n° 13.188, de 1999,
que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
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violência no Estado e dá outras providências, prevê, no seu art. 40,

que o Poder Executivo adotará medidas de prevenção contra a
violência, que incluirão, entre outras, o levantamento estatístico dos
casos de violência no Estado e a manutenção de banco de dados
atualizado, além de campanhas educacionais para esclarecimento da
população. Por fim, a Lei n° 13.316, de 1999, institui a Semana de
Combate à Violência no Estado, a ser comemorada, anualmente, no
mês de junho, na semana em que ocorrer o dia 14. No "caput" do seu
art. 2°, a lei estabelece que a Secretaria de Estado da Educação
promoverá o envolvimento de todos os alunos da rede pública estadual
nas atividades comemorativas da Semana de Combate à Violência. No
parágrafo único desse mesmo artigo, a norma prevê que os órgãos
públicos estaduais interessados em participar da Semana de Combate à
Violência poderão fazê-lo mediante palestras, debates, seminários e
fóruns técnicos que enfatizarão o espírito de fraternidade e
solidariedade próprio da Semana.

Passemos, agora, a focalizar as falhas verificadas no projeto.
Os arts. 2° e 4°, ao enviarem comando para as escolas da rede pública

municipal e para as Secretarias Municipais de Educação, ferem a
autonomia do município, princípio constitucional que vem assegurado
no art. 18, "caput", e 29, "caput", da Carta Magna. O art. 3° da
proposição contraria o princípio da separação dos Poderes, asseverado
no art. 2° da Constituição Federal, uma vez que interfere na
competência do Poder Executivo ao estabelecer atribuição para órgão a
ele pertencente e diretamente subordinado ao Governador do Estado,
em franca oposição ao disposto no art. 90, V e XIV da Constituição
mineira. A Secretaria de Estado da Educação, a que se reporta o artigo
destacado, constitui órgão auxiliar do Governador do Estado no
exercício da sua competência privativa de direção superior do Poder
Executivo. E o que estabelece o art. 90, II, da Carta mineira. Nesse
mesmo vício, incorre o art. 5° da proposição, ao fixar atribuições para
órgãos autônomos, como o Ministério Público; para o Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado à
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, órgão integrante
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do Poder Executivo e diretamente subordinado ao Governador do
Estado; para os Conselhos Escolares, cuja organização e cujo
funcionamento estão subordinados à direção dos estabelecimentos de
ensino e ao seu corpo docente, nos moldes do disposto nos arts. 12 e 13
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e mesmo para
instituições de natureza privada, como entidades sindicais e clubes de
serviço, que sequer integram o sistema de ensino do Estado, conforme
estatui o art. 17 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O
art. 7° do projeto condiciona a concessão de auxílio do Governo do
Estado para as instituições de ensino à comprovação da implementação
da campanha. Ora, assim posto, o dispositivo poderia acarretar omissão
do Governo do Estado em prejuízo da atividade educacional, em clara
contradição corri os comandos constitucionais dos arts. 205 e 213 da
Constituição da República, que atribuem ao Estado o dever de
promover e incentivar a educação e de destinar recursos públicos para
as escolas públicas e as escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas, definidas em lei. Também a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, no seu art. 10, obriga o Estado a incumbir-se da
organização, da manutenção e do desenvolvimento dos órgãos e das
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, a elaborar e executar
políticas e pianos educacionais, em consonância com as diretrizes e os
planos nacionais de educação, além de assegurar o ensino fundamental
e oferecer, com prioridade, o ensino médio.

Já o art. 6° do projeto merece prosperar, pois cuida de tema meritório
de observância obrigatória em todo o sistema de ensino do Estado e que
configura novidade no mundo jurídico. Desse modo, sob o ponto de
vista jurídico, mostra-se correto o tratamento da matéria por meio de
lei.

Diante, pois, das razões aduzidas, apresentamos o Substitutivo n° 1,
que busca consolidar idéia do autor do projeto de proibir a prática do
trote e de todo ato que possa ser caracterizado como violento quando da
realização das "calouradas", além de exigir nestas o caráter de atividade
voltada para a integração dos novos alunos.

Conclusão
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Pelo exposto, conc1uínôs pela juridicidade, cõnstitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n°893/2000 na forma do Substitutivo n o 1,
a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Proíbe a prática do trote e de toda atividade caracterizada como

violenta quando da realização das "calouradas" nas instituições e nos
órgãos integrantes do sistema estadual de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1" - Fica proibida, no âmbito dos estabelecimentos e órgãos de

educação integrantes do sistema estadual de ensino, a prática do trote e
de todo ato, individual ou coletivo, que possa ser caracterizado como de
violência contra qualquer pessoa, quando da realização das
"calo uradas".

Parágrafo único - A realização das "calouradas" somente será
admitida na forma de atividade de integração dos novos alunos, por
meio de atividades consentidas pelas partes envolvidas e com prévia
concordância da direção do estabelecimento de ensino.

Art. 2° - O descumprimento desta lei sujeitará os infratores a
penalidades administrativas a serem definidas em regulamento.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.

z	Sala das Comissões, 27 de abril de 2000.o

	

	
Antônio Júlio, Presidente - Doutor Viana, relator - Maria Tereza Lara

- Antônio Genaro.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 897/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em
o epígrafe dispõe sobre a higiene bucal nas escolas de ensino
o fundamental e dá outras providências.

Publicada em 28/3/2000, foi a proposição distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária, para análise. Nos termos do" caput" do art. 188, c/c o
art. 102, III, " a" , do Regimento Interno, vem o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame determina ao poder público estadual a

distribuição para os alunos do ensino fundamental das escolas públicas
de material específico para a realização da higiene bucal, a saber:
escova de dentes, creme e fio dental, além de determinar outras
providências.

Trata a iniciativa de medida de proteção á saúde, sendo dever
indeclinável do Estado "cuidar da saúde e assistência pública",
competindo-lhe, ainda, legislar sobre a matéria, conforme determinam
os arts. 23, inciso II, e 24, inciso IX, da Constituição Federal vigente.

Ao enfocar os alunos do ensino fundamental, período compreendido
entre a e a 8 série, o projeto revela especial preocupação com as
crianças e os adolescentes das classes menos favorecidas que
freqüentam as escolas públicas estaduais, o que lhe garantiria
acolhimento pelo sistema jurídico-constitucional vigente, tendo em
vista o disposto no art. 227 da Lei Maior, que determina tratamento
prioritário às crianças e aos adolescentes por parte do Estado.

No entanto, alguns aspectos da proposta, que merecem ser apontados,
impedem-na de prosperar, visto que conflitam com comandos
constitucionais vigentes.

O processo de criação, estruturação e definição das atribuições de
órgãos integrantes da administração pública estadual traduz matéria que
se insere, por efeito de sua natureza, na esfera de exclusiva iniciativa do
Poder Executivo. E que, consagrado o princípio da separação dos
Poderes pela Constituição Federal, cabe ao Chefe do Executivo
organizar a sua estrutura administrativa.

Quanto ao disposto no art. 2 0, que trata de autorização legislativa para
o Estado firmar convênios com entidades da iniciativa privada, da
administração pública e com organizações não governamentais, é
importante ressaltar que o Poder Judiciário já se manifestou
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definitivamente sobre a matéria, na Adin 165(acórdão publicado em
26/9/97), declarando inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Carta
Estadual, dispositivo este que versava sobre a matéria.

O art. 3° também apresenta impropriedade, pois autoriza a contratação
de financiamento junto aos estabelecimentos de crédito nacionais ou
internacionais para a execução do projeto a que se refere. Em primeiro
lugar, trata-se de autorização que não especifica nem menciona o
montante a ser contratado, o que é vedado pelo inciso VIII do art. 167
da Constituição Federal, que estabelece a impossibilidade da concessão
ou utilização de créditos ilimitados. Quanto à concessão de autorização
para a contratação de créditos externos, é importante ressaltar que o
Senado Federal é o órgão competente para proferir decisão final sobre a
matéria, depois do atendimento, pelo Estado, das exigências prescritas
na Resolução do Senado Federal n°78, de 10/7/98.

Os arts. 6° e 7°, "caput", tratam de obrigações regidas pelo Direito
Civil, sendo a União a única unidade federativa competente para
legislar sobre a matéria, conforme determina o inciso 1 do art. 22 da
Constituição Federal. Além disso, ao determinar a inclusão do material
necessário à higiene bucal na lista de material fornecida pelas escolas
particulares aos seus alunos, a proposta fere frontalmente o disposto no
inciso 1 do art. 12 da Lei n° 9.394, de 20/12/96, que dispõe sobre as
diretrizes e bases da educação, já que aquela é resultante da proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino. Também o § 1° do art. 7°
incorre no mesmo vício, visto que, por tratar de matéria afeta ao Direito
do Trabalho, enquadra-se no mesmo dispositivo supramencionado.

No entanto, o projeto guarda meritória intenção ao enfocar os alunos
do ensino fundamental, revelando especial preocupação com as
crianças e os adolescentes das classes menos favorecidas, que
freqüentam as escolas públicas estaduais. Por isso, merece a devida
correção, para que seja acolhida sua idéia principal.

Ademais, já existe lei estadual que estabelece medidas de prevenção
das patologias bucais nas escolas públicas e, segundo o espírito de
consolidação da legislação, mister se faz que o assunto seja tratado em
uma única norma.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 897/2000 na
forma do Substitutivo n"1, que, a seguir, apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta dispositivos à Lei n° 12.080, de 12 de janeiro de 1996, que

obriga o Estado a adotar medidas de prevenção de cáries, doenças
periodontais, câncer bucal e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 °- Ficam acrescidos os seguintes incisos VII e VIII ao art. 2° da

Lei n° 12.080, de 12 de janeiro de 1996:
"Art. 20 - ..............................
VII - fornecimento do material básico necessário à higiene bucal;

VIII - fornecimento do material de higiene bucal específico nos casos
de patologia comprovada.".

Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de abril de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Doutor Viana -

Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 909/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a proposição em
epígrafe tem por objetivo dispor sobre a fabricação de medicamentos
genéricos pela Fundação Ezequiel Dias - FI.JNED.

Publicado em 29/3/2000, foi o projeto distribuído preliminarmente a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade,
da constitucionalidade e da legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c
o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O propósito do projeto de lei em exame é destinar 50% do lucro

líquido resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais
à Fundação Ezequiel Dias - FUINED -, para ser utilizado na aquisição
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de matéria-prima para a fabricação de medicamentos genéricos
necessários às atividades de órgãos estaduais, instituições públicas,
autarquias e outras, bem como para o atendimento a estabelecimentos
particulares.

Estabelece a proposição, também, que tal destinação será por tempo
limitado, até que a atividade se tome auto-sustentável.

A Loteria do Estado de Minas Gerais é uma autarquia vinculada à
Secretaria de Estado da Fazenda, trata-se, pois, de entidade da
administração indireta do Poder Executivo, à qual compete planejar,
coordenar, executar e controlar o jogo lotérico explorado pelo Estado.
Por outro lado, a FUNED é uma fundação vinculada à Secretaria de
Estado da Saúde, cujo objetivo operacional é realizar pesquisas
científicas no campo da saúde, formar e aperfeiçoar pesquisadores e
pessoal auxiliar, elaborar e fabricar produtos biológicos, profiláticos e
medicamentos. Verifica-se, portanto, que a proposição pretende
remanejar recursos para implementar a fabricação de medicamentos
genéricos.

A matéria é de competência do Estado, por força do disposto no § 1°
do art. 25 da Constituição da República, c/c o art. 10, II, da Carta
mineira, que estatui que compete ao Estado organizar seu Governo e
administração.

A Constituição Estadual estabelece, outrossim, que cabe à
Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre a

z matéria da competência reservada ao Estado federado no § 10 do art. 25
o da Constituição da República (art. 61, VIX).

A Carta mineira estabelece, também, que é competência do Estado,
comum à União e ao município, cuidar da saúde e da assistência
pública, da proteção e da garantia do portador de deficiência (art. 11,
II).

Quanto à inauguração do processo legislativo, não se trata de matéria
de iniciativa privativa prevista no do art. 66 da Constituição do Estado.

Nos termos do dispositivo regimental mencionado anteriormente, a
atuação desta Comissão se restringe à apreciação da matéria quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, restando à
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comissão seguinte avaliar o mérito da proposta contida no projeto.

Verificamos, no entanto, que a proposição, ao destinar 50% do lucro
líqüido da Loteria do Estado à FUNED, não disciplinou aspecto de
suma importância.

E que a distribuição do lucro líqüido da Loteria do Estado, prevista no
art. 4° da Lei n°6.265, de 1973, com as alterações introduzidas pelo art.
1° da Lei n°9.924, de 1989, e pelo art. 104 da Lei n° 11.050, de 1993, é
feita da seguinte forma: - 26% para o Fundo de Assistência ao Menor -
FAM -; - 22% para o Fundo de Assistência de Caráter Social e
Assistência Médica - FASMED -; - 18% para o Fundo de Assistência à
Educação Física, Esporte Especializado, Futebol Amador - FAEFA -; -
5% para o Fundo de Promoção Cultural, sem prejuízo dos recursos que
lhe cabem nos termos do parágrafo único do art. 6° do mesmo diploma;
- 24% para subvenção às entidades que tenham finalidades idênticas às
das de que tratam os incisos anteriores, que sejam legalmente
constituídas no Estado, às entidades escolares, para seu custeio, total ou
parcial, bem como a pessoas jurídicas de direito público ou privado,
conforme disposto anualmente pela Assembléia Legislativa; - 2% para
a Fundação Hílton Rocha; - 3% para a Fundação Mário Pena.

Evidentemente que, qualquer mudança da destinação do mencionado
lucro líquido acarretará, também, uma alteração na atual repartição
dessa receita.

Desse modo, fizemos contato verbal com o autor da proposição, que
nos informou que a destinação de 50% do lucro líquido à FUINED se
daria mediante a redução, em 50%, das atuais destinações.

De outra parte, entendemos que não procede a inserção de norma no
projeto estabelecendo que a destinação desses recursos à FUNED
ocorrerá por tempo limitado, até que a atividade se tome auto-
sustentável, na medida em que, inexistindo qualquer indicação do modo
como ocorrerá essa aferição, toma-se inócuo o preceito.

Por fim, julgamos que a regra contida no parágrafo único do art. 2° do
projeto é também inócua, uma vez é obrigação da FTJNED prestar
contas ao seu conselho fiscal, mesmo no que tange à utilização de
quaisquer recursos que venha a receber.
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Assim sendo, visando a corrigir a proposição nesses aspectos, bem
como a aperfeiçoar o seu texto quanto à técnica legislativa,
apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo no 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 90912000 na
forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera disposições 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.

Art. 1° - O art. 4° da Lei n°6.265, de 18 de dezembro de 1973, passa a
ter a seguinte redação:

"Art. 40 - O lucro líquido resultante da exploração da Loteria do
Estado de Minas Gerais, anualmente verificado, observada a legislação
federal específica, será utilizado em obras ou serviços de assistência
social nos seguintes percentuais:

1 - 13% (treze por cento) para o Fundo de Assistência ao Menor -
FAM -;

II - 11% (onze por cento) para o Fundo de Assistência de Caráter
Social e Assistência Médica - FASMED -;

III - 9% (nove por cento) para o Fundo de Assistência à Educação
Física, Esporte Especializado, Futebol Amador - FAEFA -;

IV - 2,5% (dois e meio por cento) para o Fundo de Promoção
Cultural, sem prejuízo dos recursos que lhe cabem nos termos do
parágrafo único do art. 6° desta lei;

V - 12% (doze por cento) para subvenção às entidades que tenham
finalidades idênticas às das de que tratam os incisos anteriores, que
sejam legalmente constituídas no Estado, às entidades escolares, para
seu custeio, total ou parcial, bem como a pessoas jurídicas de direito
público ou privado, conforme disposto anualmente pela Assembléia
Legislativa;

VI - 1% (um por cento) para a Fundação Hílton Rocha;
VII - 1,5% (um e meio por cento) para a Fundação Mário Pena.

zo
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VIII - 50% (cinqüenta por cento) para a Fundação Ezequiel Dias -
FUNED -, para ser utilizado na aquisição de matéria-prima para a
fabricação de medicamentos genéricos necessários às atividades de
órgãos estaduais, instituições públicas, autarquias e outras, bem como
para o atendimento a estabelecimentos particulares.

Parágrafo único - O produto do percentual de 10% (dez por cento)
estabelecido pelo art. 6° da Lei n° 1.947, de 12 de agosto de 1959, que
fica mantido, será aplicado dentro das finalidades e proporção previstas
neste artigo.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2000.
Antônio Júlio, Presidente e relator - Doutor Viana - Maria Tereza

Lara - Ermano Batista.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 2/5/2000, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dinis Pinheiro, dando ciência de sua renúncia como

membro suplente da Comissão de Justiça. (- Ciente. Publique-se.)
Do Deputado Irani Barbosa, dando ciência de sua renúncia como

membro efetivo da Comissão de Justiça. (- Ciente. Publique-se.)
Do Deputado Djalma Diniz, dando ciência das indicações do

Deputado Antônio Genaro como membro efetivo da Comissão de
Justiça, em substituição ao Deputado Irani Barbosa, e do Deputado
Irani Barbosa como membro suplente da mesma Comissão, em
substituição ao Deputado Dinis Pinheiro. (- Ciente. Designo. A Área de
Apoio às Comissões e cópia às Lideranças.)

Do Deputado Paulo Pettersen, dando ciência da indicação do
Deputado Adelino de Carvalho como membro efetivo da Comissão de
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Meio Ambiente, em substituição ao Deputado Antônio Roberto. (-
Ciente. Designo. A Área de Apoio às Comissões e cópia às
Lideranças.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2000

ATAS

ATA DA 132 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2/5/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Gil Pereira
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagens n°5 111, 112 e
11312000 (encaminham os Projetos de Lei n°s 979, 980 e 981/2000,
respectivamente), do Governador do Estado; Ofícios, telegramas e
cartões - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Proposta de Emenda à Constituição n° 37/2000 - Projeto de Lei
Complementar n° 26/2000 - Projetos de Lei n°s 982 a 994/2000 -
Requerimentos n°s 1.318 a 1.340/2000 - Requerimentos dos Deputados
Fábio Avelar e outros, Agostinho Silveira e outros, Antônio Carlos
Andrada e Marco Régis (3) - Proposições Não Recebidas: projeto de lei
do Deputado José Milton e requerimento do Deputado Paulo Pettersen -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, de Direitos
Humanos, de Transporte, de Educação e de Política Agropecuária e dos
Deputados Dinis Pinheiro, Irani Barbosa, Marco Régis (2), Djaima
Diniz e Paulo Pettersen - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Alberto Bejani, Amilcar Martins, Márcio Cunha, Daimo Ribeiro Silva e
Dimas Rodrigues - 2 a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de
Inscrições - Questões de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; existência de número regimental para a continuação dos
trabalhos - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Fábio Avelar e outros, Agostinho
Silveira e outros, Marco Régis (3) e Antônio Carlos Andrada;
deferimento - Votação de Pareceres: Parecer sobre a indicação para
Diretor-Geral do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas
Gerais - DEOP-MG; votação secreta; inexistência de "quorum" para
votação; anulação da votação; chamada para recomposição do número
regimental; existência de "quorum" para votação; renovação da votação
secreta; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação;
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questão de ordem; chamada para recomposição do número
regimental; existência de "quorum" para votação; renovação da votação
secreta; inexistência de número regimental para votação; anulação da
votação; questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
existência de número regimental para discussão; questões de ordem -
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão de Proposições:
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
786/2000; discursos dos Deputados Alberto Bejani e Sávio Souza Cruz;
questões de ordem; chamada para recomposição do número regimental;
existência de "quorum" para a continuação dos trabalhos; discurso do
Deputado Hely Tarqüínio; questões de ordem - Inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente
- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Meio - Gil Pereira - Adelino

de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Biiac
Pinto - Cabo Morais - 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 - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqümnio
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis
- Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14h1 imin, 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°-Secretário, para
proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.

r Parte
P Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Márcio Kangussu, 2°- Secretário "ad hoc", procede à

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 111/2000*

Belo Horizonte, 27 de abril de 2000.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei em anexo, que revoga
disposição legal sobre o transporte de preso provisório ou condenado,
acompanhado da justificativa da proposta, elaborada pela Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Humanos.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu alto
apreço e consideração.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 979/2000

Revoga disposição legal sobre o transporte de preso provisório ou
condenado.

Art. 1° - Fica revogado o artigo 1° e seus parágrafos da Lei n° 13.054,
de 23 de dezembro de 1998, com a modificação introduzida pela Lei n°
13.396, de 9 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o transporte de
preso provisório ou condenado.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos

Humanos para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 112/2000*

Belo Horizonte, 27 de abril de 2000.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido

ao exame e deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de
lei incluso, que prorroga prazo para a concretização das medidas
previstas no § 2° do artigo 1° da Lei n° 12.985, de 30 de julho de 1998.

Como se sabe, a Lei n° 12.985 em apreço transferiu da Pasta da
Segurança para a Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos a
administração dos presídios e das cadeias do Estado. Em conseqüência,
todos os presos, provisórios ou sentenciados, que se encontrassem em
unidades policiais seriam removidos para estabelecimentos penais da
Pasta da Justiça, providências que deveriam ser ultimadas no prazo de 2
(dois) anos.

Por razões diversas, como bem acentuado na exposição da Secretária
de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, que a esta faço juntar, não
foi possível dar cumprimento, no prazo estabelecido, àquela
determinação legal.

Cumpre-me, assim, submeter a essa augusta Casa o pedido de sua
prorrogação, por 2 (dois) anos, a fim de que sejam ultimados os
trabalhos de remoção dos presos.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu alto
apreço e especial consideração.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 980/2000

r

	Prorroga prazo para a concretização das medidas previstas no § 2° do
artigo 1° da Lei n° 12.985, de 30 de julho de 1998.

Art. 1° - Fica prorrogado por 2 (dois) anos, a partir de 30 de julho de
o 2000, o prazo estabelecido no § 2° do artigo 1° da Lei n° 12.985, de 30
o de julho de 1998, que dispõe sobre a transferência da administração dos

presídios e das cadeias para a Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos

Humanos para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 113/2000*

Belo Horizonte, 27 de abril de 2000.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá nova
redação ao artigo 2° da Lei n° 7.795, de 3 de outubro de 1980, visando
redefinir o objetivo da Penitenciária José Abranches Gonçalves,
denominação atual do Centro de Reeducação do Jovem Adulto,
determinada pelo artigo 9°, IV, da Lei n° 11.717, de 27 de dezembro de
1994.

O projeto resulta de estudos realizados pela Secretaria de Estado da
Justiça e de Direitos Humanos, cujos fundamentos são expostos no
documento anexo, encaminhado pela titular da Pasta, cabendo ressaltar
que a modificação a ser introduzida na Lei n° 7.795, de 3 de outubro de
1980, nos termos propostos, segue as diretrizes de Resolução da
Organização das Nações Unidas, subscrita pelo Brasil, sobre o
tratamento de reclusos com idade superior a cinqüenta anos e do
deficiente fisico, tendo em vista o princípio da humanização da pena.

Sirvo-me desta oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°981/2000

Dá nova redação ao art. 2° da Lei n°7.795, de 3 de outubro de 1980.
Art. 1°- O art. 2° da Lei n°7.795, de 3 de outubro de 1980, que cria o

Centro de Reeducação do Jovem Adulto e o Conselho de Reeducação
do Menor na estrutura da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos,
com a modificação introduzida pelo art. 9°, inciso IV, da Lei n° 11.717,
de 27 de dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 2° - A Penitenciária José Abranches Gonçalves tem por

objetivo promover a reeducação e a reinserção social do idoso e do
quase-idoso, com idade superior a 50 (cinqüenta) anos, e do deficiente
físico, oriundos da justiça criminal, mediante tratamento penitenciário
adequado, findado no trabalho, na instrução e na assistência religiosa.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos

Humanos para parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Da Sra. Ziane Costa, Presidente da Assembléia Legislativa de
Alagoas, e do Sr. Amanho Augusto de Andrade, Presidente da Câmara
Municipal de Barbacena, agradecendo o convite para o Seminário
Legislativo Repensando o Brasil 500 Anos Depois.

Do Sr. Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente, agradecendo o
convite para a reunião especial destinada a homenagear a Universidade
do Minho.

Dos Srs. Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente; Armando
Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do Estado; Geraldo
Brasileiro Filho, Diretor em exercício da Faculdade de Medicina da
UFMG; Geraldo Rômulo Vilela Filho, Pró-Reitor do Campus de Poços

z de Caldas da PUC-MG, e José Francisco de SaIles Lopes, Presidente da
t BELOTUR, agradecendo o convite para a solenidade de assinatura de
j convênio entre esta Assembléia e a TV Universitária para realização do

programa "Estação".
Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário de Administração,

solicitando o adiamento de reunião da CPI das Licitações, uma vez que
essa Secretaria ainda não dispõe dos dados necessários para se
posicionar sobre o assunto. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
a Públicas, informando, em atenção ao Requerimento n° 249/99, da

Comissão de Direitos Humanos, que a apuração da denúncia em
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questão (impedimento da entrada de índios em ônibus
intermunicipais) exige o fornecimento de informações mais detalhadas
sobre o fato.

Do Sr. Geraldo Rezende, Secretário de Indústria e Comércio (2),
agradecendo os convites para a apresentação da Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais e do Coral Lírico da Fundação Clóvis Salgado e para o
espetáculo "Um Show de 500 Anos - Minas Canta Liberdade".

Do Sr. Geraldo José da Costa, Presidente da Câmara Municipal de
Santa Cruz de Salinas, pedindo as providências cabíveis para a
alteração da demarcação dos limites entre os Municípios de Salinas e
Santa Cruz de Salinas, considerando a área total do povoado de Agua
Boa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG,
encaminhando informações relativas a pedido da CPI do Sistema
Financeiro (informações sobre os créditos oriundos do BEMGE, do
CREDIREAL e da MinasCaixa que teriam sido transferidos para o
BDMG e a respectiva classificação na contabilidade bancária. (- A CPI
do Sistema Financeiro.)

Do Sr. Caio Brandão, Presidente da RURALMINAS, informando, em
atenção ao Requerimento n° 1.160/2000, do Deputado Dimas
Rodrigues, que atualmente não é da competência do órgão a execução
de atividades de natureza fundiária, as quais passaram a ser de
responsabilidade do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -
ITER.

Do Sr. Victor Motta, Coordenador-Geral do Sistema FIEMG,
agradecendo o convite para participar da reunião em comemoração à
chegada dos portugueses ao Brasil e da solenidade comemorativa da
Semana da Inconfidência.

Da Sra. Teima Ramalho Mendes, Presidente do Conselho Regional de
Enfermagem de Minas Gerais, manifestando apoio à permanência do
Deputado Edson Rezende na Presidência da Comissão de Saúde, a fim
de que haja continuidade dos trabalhos ora desenvolvidos. (- A
Comissão de Saúde.)

Do Sr. Edgar Soares, Secretário Municipal de Esportes interino, em
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atenção ao Requerimento n° i.124/2000, da Deputada Elaine
Matozinhos, enviando informações sobre a situação da proposta de
regulamentação da Lei Municipal n° 7.646, de 1999.

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de
Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social (2), encaminhando,
para conhecimento, cópia das planilhas que informam transferência de
recursos para os Fundos Municipais de Assistência Social do Estado,
destinados à manutenção dos Serviços Assistenciais de Ação
Continuada e Rede Abrigo 2000, nos meses indicados. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Maria de Fátima Pessoa de Mello Cartaxo, Diretora-Geral da
Escola de Administração Fazendária, convidando a Casa a participar do
2° Curso de Gestão Urbana e Municipal, a ser realizado em Brasília, de
25 de junho a 7 de julho.

Do Sr. Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do
Estado, agradecendo o convite para participar da visita técnica da CIPE
- Rio Doce. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Adelton de Morais, Diretor-Geral da Indústria e Comércio de
Calçados Porto Rico Ltda., e da Sra. Rivaire Cardoso Ardison, Diretora
Administrativo-Financeira da ARV Acessórios de Moda Ltda.,
solicitando à Casa a aprovação do Projeto de Lei n° 627/99. (- Anexem-
se ao Projeto de Lei n° 627/99.)

Do Sr. Nelson Ribeiro Pires Júnior, manifestando seu apoio à lei que
instituiu o Código de Defesa do Contribuinte. (- Anexe-se ao veto à
Proposição de Lei n° 14.325/99.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, agradecendo o convite

para a solenidade comemorativa da Semana da Inconfidência.
Do Sr. Sérgio Cabral, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio de

Janeiro, agradecendo o envio da edição n° 9 dos "Cadernos da Escola
do Legislativo".

: Dos Srs. Romeu Queiroz e Antônio do Valle, Deputados Federais;
Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil; Adelmo Carneiro Leão,
Secretário da Saúde; Marcelo de Araújo Rodrigues, Diretor da ECT no
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Estado; e Profa. Cleusa Elizabet de Abreu, Diretora Pedagógica da
FAFI, agradecendo o convite para a cerimônia de assinatura do
convênio entre esta Assembléia e a TV Universitária.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil (3),
agradecendo os convites para participar de visita técnica da CIPE-Rio
Doce, para o "show" Minas Canta Liberdade e para a apresentação da
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e do Coral Lírico da Fundação
Clóvis Salgado.	 -

CARTOES
Dos Srs. Fernando Diniz, Deputado Federal; Gen.-Bda. Carlos

Roberto Reis de Moraes, Comandante da 4 Bda. TaL Mtz, Sílvia
Regina Porto da Rocha, Diretora da Faculdade de Filosofia e Letras de
Diamantina, agradecendo o convite para a cerimônia de assinatura de
convênio entre esta Assembléia e a TV Universitária.

Do Sr. Ronaldo Perim. Secretário da Habitação (3), agradecendo os
convites para o "show" Minas Canta Liberdade, para participar de
visita técnica da CIPE-Rio Doce e para a apresentação da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais e do Coral Lírico da Fundação Clóvis
Salgado.

Do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura,
agradecendo o convite para a reunião especial em que se homenageou a
Universidade do Minho.

Do Gen.-Bda. Carlos Roberto Reis de Moraes, Comandante da 4
Bda. Inf. Mtz. (2), agradecendo os convites para a solenidade
comemorativa da Semana da Inconfidência e para a reunião especial em
que se homenageou a Universidade do Minho.

Do Cel. PM Marco Antônio Nazareth, Chefe do Gabinete Militar do
Governador, agradecendo o convite para o Encontro dos Povos
Indígenas de Minas Gerais.

Do Sr. Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras
Públicas, agradecendo o convite para o "show" Minas Canta Liberdade.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Mesa passa a
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• receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos

para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 3712000

Acrescenta o § 4° ao art. 140 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Acrescente-se o seguinte § 4° ao art. 140 da Constituição do Estado

de Minas Gerais:
"Art. 140- .............................................................
§ 4° - É assegurada ao Delegado de Polícia a inamovibilidade, salvo

os casos de remoção:
1 - compulsória, por motivo de interesse público, precedida de

sindicância administrativa e após decisão, pelo voto de 2/3 (dois terços)
dos membros do Conselho Superior de Polícia Civil, assegurada ampla
defesa;

II - de uma para outra delegacia da mesma Comarca, por necessidade
do serviço, a critério da chefia imediata.

Art. 2° - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 2.000.
Elaine Matozinhos - Ambrósio Pinto - Alberto Bejani - Luiz Menezes

- Rogério Correia - Aílton Vilela - Eduardo Hermeto - Edson Rezende -
Carlos Pimenta - Hely Tarqüínio - Ivo José - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Maria Olivia - Maria José Haueisen - Cabo Morais -

t Sargento Rodrigues - Ronaldo Canabrava - Antônio Júlio - Olinto
j Godinho - Agostinho Silveira - Bené Guedes - Cristiano Canêdo -

Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Sebastião
Navarro Vieira - José Milton.

Justificação: O objetivo desta proposta de emenda à Constituição é
minorar as pressões e ingerências sofridas pela autoridade policial,
quando da elaboração de inquérito policial em que pessoas de poder

; aquisitivo ou político sejam passíveis de investigação criminal.
1

	

	Da CPI do Narcotráfico, ora em curso nesta Casa Legislativa, dentre
outros méritos, citamos o de desnudar e levar a público a fragilidade da
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autoridade policial em executar seu trabalho quando, por dever de
oficio e amor à causa pública, investiga ações contrárias à lei praticadas
por ricos e poderosos, que, não poucas vezes, fazem parte de
verdadeiras empresas dedicadas a prática de ações criminosas. Exemplo
claro disso foi o testemunho, em li de abril passado, do Delegado de
Polícia Dr. Aluísio Couto, quando, em depoimento na CPI do
Narcotráfico, expôs a fragilidade do Sistema de Combate ao Crime e
cobrou do Governo respaldo para a ação policial, no intuito de evitar
que o Delegado de Polícia, ao trabalhar em casos que envolvam
pessoas influentes em sua área de atuação, fique a mercê das incursões
de agentes da "política menor". Asseverou, por fim, a autoridade
policial, o que é público e notório: "A policia é forte com os fracos e
fraca com os fortes".

Ressalte-se que a magistratura, há tempos, goza da referida garantia e
o Ministério Público a conquistou na Constituinte de 1988. E inegável
que, a partir de então, o referido órgão ganhou maior autonomia para o
exercício de suas funções constitucionais. E hoje presta relevantes
serviços à causa e à moralidade públicas.

Entendemos que a aprovação por esta Casa Legislativa desta proposta
é a primeira e a mais urgente contribuição que os representantes do
povo, aqui entricheirados, podem dar no escopo de combater com
eficácia a impunidade e o crime organizado.

Pelo exposto, solicitamos e contamos com o apoio dos nobres colegas
à esta proposta.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
termos do art. 201, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 26/2000
Altera a Lei Complementar n°33, de 29 de junho de 1994, que dispõe

sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.
Art. 1° - O art. 41 da Lei Complementar n° 33, de 29 de junho de

1994, fica acrescido dos seguintes § 1° e 2°:
"Art. 41 - ......................................................................
§ 10 - O Tribunal uniformizará as orientações relativas à prestação de

contas dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino
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Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF.

§ 2° - O Tribunal incluirá, obrigatoriamente, em suas instruções,
como elemento integrante da prestação de contas da aplicação dos
recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF -, parecer dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF.".

Art. 2° - 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 2000.
Edson Rezende
Justificação: Os conselhos gestores do Fundo de Desenvolvimento do

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF -,
criados pela Lei Federal n° 9.424, de 1996, têm como atribuição
acompanhar a transferência e a aplicação dos recursos do fundo junto
aos respectivos governos, no âmbito dos Estados e municípios, sendo
constituídos segundo normas de cada esfera, editadas para esse fim.

A proposição ora apresentada pretende considerar, como inseparável
das prestações de contas dos recursos do FUNDEF, o parecer dos
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, valorizando a
participação da sociedade civil e a maior transparência na gestão dos
recursos públicos.

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

PROJETO DE LEI N° 982/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Jardim

Primavera, com sede e foro no Município de Carneirinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores do Jardim Primavera, com sede e foro no Município de
Cameirinho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2000.
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Anderson Adauto
Justificação: A Associação de Moradores do Jardim Primavera é uma

sociedade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo cultivar a
ampla cordialidade entre os Seus membros e zelar pela melhoria das
condições de vida e pelo embelezamento da área pertencente ao bairro,
bem como promover a assistência às pessoas carentes, empreendendo
ações de combate à fome e à pobreza.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, e, por esse motivo, solicito o apoio dos nobres pares
para a aprovação do projeto ora apresentado.

- 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° 983/2000
Declara de utilidade pública a Associação dos Missionários da Capela

de São Pedro, com sede e foro no Município de Fronteira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Missionários da Capela de São Pedro, com sede e foro no Município de
Fronteira.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: A Associação dos Missionários da Capela de São Pedro

é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo a
propagação da devoção da reza do terço em família, realizando
atividades filantrópicas e evangelização.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, e, por esse motivo, solicito o apoio dos nobres pares
para a aprovação do projeto ora 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.
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PROJETO DE LEI N° 984/2000
Altera a Lei n° 13.452, de 12 de janeiro de 2000, que cria o Fundo

Estadual de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Dê-se ao art. 8° da Lei n° 13.464, de 12 de janeiro de 2000,

que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes -
FTJNTRANS, a seguinte redação:

"Art. 8° - O grupo coordenador do FUNTRANS é composto pelos
seguintes membros:

1 - um representante do gestor;
II - um representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas;
III - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral;
IV - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
V - um representante do agente financeiro;
VI - um representante da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado;
VII - um representante da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas da Assembléia Legislativa do Estado;
VIII - um representante da Secretaria de Estado da Casa Civil e

Comunicação Social;
IX - um representante da Federação das Empresas de Transporte de

Passageiros do Estado de Minas Gerais - FETRAM -;
X - um representante da Federação das Empresas de Transportes de

Carga do Estado de Minas Gerais - FETCEMG.
§ 1° - A Presidência do grupo coordenador cabe ao representante do

gestor.
§ 2° - As competências e atribuições específicas do grupo

coordenador serão definidas em regulamento, observado o disposto no
art. 4° da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, alterado
pela Lei Complementar n°36, de 18 de janeiro de 1995.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 24 de abril de 2000.
Paulo Piau
Justificação: A composição do grupo coordenador deve atender ao

mínimo de representação exigido pela Lei Complementar no 27, de
18/1/93, com as alterações feitas pela Lei Complementar n° 36, ou seja,
ele deve contar pelo menos quatro membros; contudo, a lei não impõe
limite máximo.

Entendemos ser democrática e salutar a participação da sociedade
civil organizada, pois ninguém melhor que ela para apontar os
problemas enfrentados pelo setor de transportes, propor soluções e
acompanhar de perto a política implementada e a aplicação dos
recursos públicos.

Mister se faz ressaltar que a FETRAM é uma entidade sindical que
congrega 6 sindicatos de empresas de transporte de passageiros,
representando um universo de 450 empresas, que dispõem de uma frota
aproximada a 13 mil ônibus no Estado.

A FETCEMG é também uma entidade sindical, com atuação em todo
o território mineiro, congregando os transportadores de carga do Estado
por meio de sindicatos filiados, totalizando cerca de 3 mil empresas.

Ambas as entidades participam do Projeto Economizar, que tem por
objetivo reduzir o consumo de óleo diesel e a emissão de gases
poluentes, levando, assim, a uma melhoria na qualidade do ar.

A FETRAM coordena ainda o Programa de Redução de Acidentes
nas Estradas - PARE - , em parceria com as seguintes entidades e
órgãos: DER-MO; DNER, DETRAN-MO, PRF, PMMG, BI-iTrans e
SEST-SENAT, realizando diversas campanhas educativas para o
trânsito.

Como são 16 as possíveis fontes de recursos para o FUNTRANS, que
constarão no orçamento e nas demais peças legislativas que informam a
sua execução orçamentária é por demais relevante a função
fiscalizadora com relação às operações do Fundo, que poderão ser de
grande complexidade, uma vez que são resultantes, também, de
operações externas de vulto.

Os segmentos da sociedade que amam diretamente na área, com
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certeza, por terem maior vivência, podem oferecer melhores
diagnósticos sobre a situação dos transportes de maneira geral.

Sendo justa e oportuna a medida proposta, esperamos contar com o
apoio dos nobres pares à sua aprovação.

- 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.

PROJETO DE LEI N° 985/2000
Institui o Programa Estadual de Atendimento 'Volante a Menores

Moradores de Rua e Drogados e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual de Atendimento Volante

a Menores Moradores de Rua e Drogados.
Parágrafo único - O Programa a que se refere o "caput" deste artigo

será prestado por meio de equipes volantes, devidamente aparelhadas
para atendimento médico de urgência nos centros populacionais com
maior incidência do problema.

Art. 2° - Cada equipe volante contará com um médico, um psicólogo,
um assistente social, um enfermeiro e um policial militar.

Parágrafo único - Para o cumprimento dos arts. 1° e 2° desta lei, os
menores de rua receberão tratamento médico, psicológico,
conscientização sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 3° - Para o cumprimento desta lei, as Secretarias de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, da
Saúde, da Justiça e de Direitos Humanos e a Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais formarão uma comissão técnica de apoio executivo ao
Programa, com as seguintes atribuições:

- escolha das áreas de atendimento;
II - triagem e cadastro dos menores;
III - encaminhamento ao 505 Criança, quando necessário.
§ 1 1 - Os órgãos de que trata este artigo poderão firmar convênios

com órgãos federais, municipais, entidades representativas da
sociedade civil de proteção à criança e ao adolescente e empresas
privadas, para dar cumprimento aos objetivos desta lei.
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§ 2° - A participação das empresas privadas será pelo sistema de

quotas, que lhe darão o direito de ter, em contrapartida, sua marca ou
logotipo exibidos na parte externa dos veículos utilizados pela equipe
volante.

§ 3° - A divulgação da participação dos órgãos públicos, entidades e
empresas aderentes, nos termos desta lei, conterá menção do apoio
institucional do Governo do Estado de Minas Gerais.

Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento
do Poder Executivo, além das doações das entidades e dos órgãos
participantes.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Pastor George
Justificação: O art. 196 da Constituição Federal preceitua: "A saúde é

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação".

Pela Constituição, o acesso a esses serviços deve ser para todos, como
também explicita a Constituição mineira em seu art. 186, parágrafo
único, IV: "O direito à saúde implica a garantia de:

IV - participação da sociedade, por intermédio de entidades
representativas, na elaboração de políticas, na definição de estratégias
de implementação e no controle das atividades com impacto sobre a
saúde".

A recuperação dessa parcela da sociedade é um desafio a ser vencido,
pois a chaga da droga já se apossou da nossa juventude. E muito triste
ver um menor entregue e vencido pelo crack, uma droga barata, mas
talvez a mais destruidora de todas. Esse Programa poderá ajudar a
minimizar esse mal, proporcionando atendimento médico, psicológico e
de assistência social, que procurará elevar a estima e o cuidado com a
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saúde, além de ser uma tentativa de inserção social desses excluídos.
Não se pode aceitar como irreversível a condição de um menor
drogado. Cada um dos profissionais mencionados terá sua função de
oficio, mas todos perseguindo o objetivo de mostrar um novo caminho
de viver.

O Governo do Estado ainda não possui programa semelhante; o
objetivo da criação das unidades móveis é, exatamente, ir ao encontro
daqueles que estão perdidos no vício, tratá-los, orientá-los. Também a
proposição vem ao encontro de uma das metas da Secretaria de Estado
da Justiça, que é trabalhar para resolver o problema do menor.

E nosso dever, como representantes da população, buscar saídas
viáveis para melhorar a vida de todos em sociedade, mormente
daqueles que mais necessitam. Certos de que nossa iniciativa vem
contribuir para buscar soluções para tão grave realidade, esperamos dos
nobres Deputados apoio à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 986/2000
Declara de utilidade pública o Educandário Santa Terezinha, com

sede no Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Educandário Santa

Terezinha, com sede no Município de Santos Dumont.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Luiz Fernando Faria
Justificação: O Educandário Santa Terezinha, fundado em 7/9/41, é

uma sociedade civil sem fins lucrativos.
Além de promover eventos culturais, tem por finalidade primordial o

ensino em seus vários graus, a orientação profissional, o amparo à
juventude e a assistência aos pobres e aos desamparados do Município
de Santos Dumont.
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A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de

utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

- 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° 987/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Senador Firmino, 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 Senador Firmino, com sede nesse
município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2000.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas Gerais.
Os relevantes serviços prestados por essas entidades merecem grande

destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao esforço,
à abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de seus
dirigentes.

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas
caridosas.

A declaração de utilidade pública da APAE de Senador Firmino,
permitirá que a entidade se tome apta a alçar projetos maiores no
desenvolvimento de suas atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus 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.
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PROJETO DE LEI N° 988/2000

Declara de utilidade pública o Amparo Maternal Eurípedes Novelino,
com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Amparo Maternal

Eurípedes Novelino, com sede no Município de Patos de Minas
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2000.
Hely Tarqüinio
Justificação: A entidade referida no corpo do projeto, findada em

1992, tem por finalidades precípuas zelar pela saúde da comunidade,
combater a fome e a pobreza, desenvolver programas para mães
necessitadas, promover campanhas de esclarecimento sobre higiene,
saúde e nutrição, visando ao bem-estar da comunidade para a qual
presta serviços.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

- 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° 989/2000
Dispõe sobre alteração da denominação da Rodovia MG-341.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica alterada a denominação da Rodovia MG-341, que liga o

Município de Tapira à Rodovia MG-428.
Parágrafo único - A Rodovia MG-341, de que trata o art. 10, passa a

ter a seguinte denominação: Sebastião Vieira Pontes - "Barroso".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 11.678, de 15 de dezembro de 1994.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 2000.
Adelino de Carvalho
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Justificação: Este projeto de lei visa homenagear o saudoso

Sebastião Vieira Pontes, conhecido na região como "Barroso". Homem
probo, de conduta ilibada, lutou pela melhoria nas condições de acesso
rodoviário à região, especialmente ao Município de Tapira. Faleceu
ainda jovem, aos 42 anos, em um acidente automobilístico, na mesma
rodovia cuja denominação propomos, a qual liga o Município de Tapira
à Rodovia MG-428.

Nada mais justo que homenageá-lo, atribuindo o seu honrado nome à
rodovia por cuja melhoria tanto lutou e na qual, em uma tarde cinzenta,
perdeu a vida de forma precoce.

Este projeto de lei atende às exigências contidas na Lei n° 13.408, de
1999.

- 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° 990/2000
Dispõe sobre alimentação escolar na rede estadual de ensino do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado de Minas Gerais consignará recursos no orçamento,

destinados à execução de programas de alimentação escolar gratuita aos
alunos do ensino médio e dos programas de educação de jovens e
adultos.

Art. 2° - O montante dos recursos a que se refere o art. 1° será
diretamente proporcional ao número de matrículas na rede estadual de
ensino.

Art. 3° - Cabe ao Conselho Estadual de Alimentação Escolar, entre
outras atribuições, a fiscalização e o controle da aplicação dos recursos
de que trata esta lei.

Art. 40 - A elaboração dos cardápios do Programa de Alimentação
Escolar, de que trata esta lei, deverá ser elaborado por nutricionista
capacitado, será desenvolvido em acordo com o Conselho Estadual de
Alimentação Escolar e respeitará os hábitos alimentares de cada
localidade, sua vocação agrícola e a preferência pelos produtos "in
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natura".
Art. 5° - Na aquisição de insumos, serão priorizados os produtos de

cada região, visando à redução dos custos.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2000.
Edson Rezende
Justificação: A Constituição do Estado de Minas Gerais em seu art.

196, parágrafo único, prevê que "a gratuidade do ensino a cargo do
Estado inclui a de todo o material escolar e da alimentação do
educando, quando na escola".

Entretanto, um dos grandes problemas vividos hoje pelas escolas diz
respeito à ausência de recursos destinados à merenda escolar para
alunos do ensino médio e dos programas de educação de jovens e
adultos, excluídos dos programas da União, conforme dispõe a Lei
Federal n°3.913, de 1994.

Considerando a importância das ações governamentais que visam à
segurança alimentar, em especial de crianças e adolescentes, cabe ao
Estado suprir essa lacuna e garantir a alocação de recursos para
subsidiar a merenda aos alunos da sua rede de ensino, inclusive os do
ensino médio e dos programas de educação de jovens e adultos,
cumprindo, desta forma, o dispositivo constitucional.

Na publicação da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
"Coleção Lições de Minas", volume IV, sobre merenda escolar, há o
reconhecimento de que "o rendimento escolar, o sucesso no processo
de ensino e de aprendizagem, a almejada formação de cidadãos
conscientes e atuantes na comunidade em que vivem ( ... ) dependem,
para sua consecução, de uma série de fatores econômicos, sociais e até
culturais. E certo que um dos requisitos significativos é o padrão
alimentar e as condições nutricionais e de saúde".

Tendo o Governo do Estado a clareza sobre a importância da merenda
escolar para o desempenho escolar dos alunos, em especial para os de
baixa renda, para os quais a merenda escolar muitas vezes constitui a
principal refeição, cumpre-nos estender o direito a todas as crianças,
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adolescentes e adultos regularmente matriculados na rede estadual de
ensino.

- 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°991/2000
Dispõe sobre a instituição do Dia da Escola Pública no Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído, no Estado de Minas Gerais, o Dia da Escola

Pública.
§ 1° - O Dia da Escola Pública será considerado como dia letivo e

será incluído no calendário escolar, sempre no primeiro semestre de
cada ano.

§ 2° - Caberá à Secretaria de Estado da Educação coordenar as
atividades do Dia da Escola Pública.

§ 3° - O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado da
Educação, buscará estabelecer parcerias com os municípios, a fim de
que o Dia da Escola Pública possa se estender às redes municipais de
ensino.

Art. 2° - Durante o Dia da Escola Pública, a escola promoverá
atividades envolvendo toda a comunidade escolar e fomentará a
discussão sobre a política educacional do Estado de Minas Gerais, com
ênfase nos seguintes temas: financiamento da educação, gestão
democrática, valorização dos trabalhadores em educação e projeto
político-pedagógico.

Art. 3° - O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado
da Educação, oferecerá, durante o Dia da Escola Pública, cursos de
capacitação sobre financiamento da educação, especialmente sobre o
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério - FUNDEF.

Parágrafo único - Os cursos de capacitação serão destinados,
preferencialmente, aos membros dos Conselhos de Acompanhamento e
Controle e Social do Fundo de Desenvolvimento do Ensino
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Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 2000.
Edson Rezende
Justificação: Pretendemos, ao propor a instituição do Dia da Escola

Pública no Estado de Minas Gerais, garantir um momento privilegiado,
em cada escola pública mineira, para a reflexão e o debate sobre a
política de educação em nosso Estado, capaz de envolver alunos,
trabalhadores em educação, funcionários, pais e a comunidade em geral
na formulação de diagnósticos e na proposição de alternativas.

A escola deve ser entendida como espaço público privilegiado, onde,
além da produção e disseminação do conhecimento, deve se dar a
construção cotidiana da cidadania.

Dessa forma, a escola é, por excelência, espaço de democracia,
tolerância e respeito às diferenças, na perspectiva de urna educação
inclusiva e de qualidade para todos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para
parecer, nos termos do art. 190, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 992/2000
Dispõe sobre a divulgação dos recursos financeiros destinados à

educação no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado de Minas Gerais divulgará, anualmente, por meio

do diário oficial, demonstrativos contendo o montante dos recursos
financeiros destinados à educação, assim como sua origem e aplicação.

Art. 2° - Fica garantido aos membros dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - o
acesso ao Sistema Integrado Administrativo e Financeiro - SIAF.

Art. 3° - O Estado divulgará, no diário oficial, até o dia 30 de abril, o
valor mínimo de referência "per capita" por aluno do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF.
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Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2000.
Edson Rezende
Justificação: A transparência em relação aos recursos financeiros é

condição básica para a consolidação da gestão democrática da
educação. A escola, garantida e financiada pelo Estado, deve ser
construída coletivamente, por toda a sociedade, como espaço público
de troca e elaboração de experiências.

Nesse sentido, acreditamos ser de fundamental importância que a
sociedade civil tenha conhecimento detalhado sobre a origem e
destinação dos recursos financeiros para a educação.

- 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° 993/2000
Declara de utilidade pública a Pastoral Carcerária São Dimas, com

sede no Município de Vazante.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Pastoral Carcerária São

Dimas, com sede no Município de Vazante.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Reuniões, 18 de abril de 2000.
Antônio Andrade
Justificação: A Pastoral Carcerária São Dimas desenvolve atividades

voltadas para a assistência e a recuperação do preso no sentido de sua
ressocialização.

Ademais, a entidade atende aos requisitos legais, razão que me leva a
pedir a anuência dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 994/2000
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Declara de utilidade pública a Casa do Bom Samaritano de Araxá,

com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1°- Fica declarada de utilidade pública a Casa do Bom Samaritano

de Araxá, com sede nesse município.
Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2000.
Antônio Andrade
Justificação: A Casa do Bom Samaritano desenvolve um trabalho de

assistência social, educacional, de saúde, reabilitação e integração à
vida comunitária de indivíduos carentes, portadores do vírus HJV e
seus familiares, oferecendo hospedagem provisória para aqueles que
perderam o vínculo familiar e social.

Ademais, a entidade atende aos requisitos legais, razão que me leva a
pedir a anuência dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.318/2000, do Deputado Sebastião Costa, em que solicita seja

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Justiça a
fim de que sejam nomeados e empossados os aprovados no último
concurso para Defensor Público. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 1.319/2000, do Deputado Sebastião Costa, em que solicita
transcrição nos anais da Casa do artigo "Salvemos o Rio Doce",
publicado no jornal "Estado de Minas" de 24/4/2000. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.320/2000, da Deputada Maria Olívia, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o jornalista
José Eustáquio de Souza pela sua posse como Presidente do Núcleo
Regional Minas da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial.
(- A Comissão de Transporte.)
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N° 1.321/2000, da Deputada Maria Olivia, em que solicita seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os eleitos
para a Diretoria da Associação dos Amigos da Biblioteca Municipal de
Bom Despacho. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.322/2000, da Deputada Maria Olfvia, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o empresário
Luiz Custódio Cotta Martins pela sua eleição como Presidente dos
Sindicatos da Indústria da Fabricação do Álcool - SIAMIG - e da
Indústria do Açúcar no Estado de Minas Gerais - SINDAÇUCAR. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 1.323/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se
apresente manifestação de apoio à Comissão Pastoral de Direitos
Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte por ter impetrado ação
junto ao Supremo Tribunal Federal referente à atuação da polícia contra
manifestantes na comemoração dos 500 anos do Brasil.

N° 1.324/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas à
conclusão do inquérito que apura mortes ocorridas no Município de
Betim.

N° 1.325/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se
encaminhe ao Ouvidor de Policia denúncia do Sr. Hamilton Batista de
Morais contra policiais militares.

N° 1.32612000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se
encaminhe ao Prefeito Municipal de Ibirité denúncia do Centro Social
Beneficente do Bairro Jardim Primavera.

N° 1.327/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se
encaminhe ao Prefeito Municipal de Mariana denúncia do Sr.
Eustáquio Teixeira da Cunha.

N° 1.328/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria de Polícia, para as providências legais
cabíveis, denúncia contra violência policial apresentada pelo Sr.
Adauto Saldanha.

N° 1.329/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria de Polícia denúncia apresentada pelo Sr.
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Nancy Barbosa Tones contra o policial civil Rânderson Ribeiro
Campos.

N° 1.330/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando que se
encaminhe à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público cópia de
denúncia apresentada pelo Sr. Ricardo Figueiredo, para as devidas
providências. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

N° 1.331/2000, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja enviado
oficio ao Chefe do 6° Distrito Rodoviário Federal do DNER e ao
Diretor-Geral do DNER, com vistas à realização de obras que
menciona, voltadas para a segurança de rodovias mineiras. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 1.332/2000, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
encaminhado ao Secretário da Justiça pedido de informações relativas à
atividade cartorial e a processos em andamento nessa Secretaria. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 1.333/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Escola de
Música da UFMG por seus 75 anos. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.334/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Pastor David
Rose Carvalho por seus 32 anos de ministério pastoral. (- A Comissão
do Trabalho.)

N° 1.335/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 2° Ten.-
Músico José Celso Rios pelos nove anos da Banda de Música do 20°
Batalhão da Polícia Militar, da qual é regente. (- A Comissão de
Educação.)

N° 1.336/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Gabriel
Donato de Andrade pelos 30 anos da Fazenda Colonial, de Janaúba, sob
sua responsabilidade. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.337/2000, do Deputado Paulo Pettersen, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o jornal "O Debate" por
seus 62 anos de fundação.
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N° 1.338/2000, do Deputado Paulo Pettersen, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o jornalista
Oswaldo Nobre por seus 60 anos de atividade profissional.

N° 1.339/2000, do Deputado Paulo Pettersen, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o jornalista Flávio Pena
por sua brilhante atuação como Presidente do Centro de Cronistas
Políticos e Parlamentares de Minas Gerais - CEPO. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

N° 1.340/2000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da Loteria do Estado com vistas a
que preste as informações que menciona, acerca de jogos e da situação
financeira do órgão. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Fábio Avelar e outros, Agostinho Silveira e outros, Antônio Carlos
Andrada e Marco Régis (3).

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° /2000

As empresas nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas que
desenvolvam no Estado de Minas Gerais atividades com organismos
geneticamente modificados - OGMs -, visando à produção industrial ou
agropecuária, liberação ou descarte no meio ambiente, transporte,
comercialização ou consumo, deverão comunicar às Secretarias de
Estado da Saúde, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas

que desenvolvam, no Estado de Minas Gerais, atividades com
organismos geneticamente modificados - OGMs -, visando à produção
industrial ou agropecuária, liberação ou descarte no meio ambiente,
transporte, comercialização ou consumo, deverão comunicar às
Secretarias de Estado da Saúde, de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
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mediante notificação escrita, dando ciência da realização dos
registros e das autorizações federais para a realização de tais atividades.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se organismo
geneticamente modificado - OGMs - toda entidade biológica cujo
material genético (DNA-RNA) tenha sido modificado por qualquer
técnica de engenharia genética.

Art. 2° - Considera-se engenharia genética a utilização de técnicas de
manipulação direta das moléculas de ácido ribonucleico - RINA - ou de
ácido desoxi±bonucleico - DNA - para modificar a informação
genética de qualquer célula ou organismo.

Art. 30 - As atividades de pesquisa, testes, experiências em regime de
contenção ou ensino obedecerão estritamente à legislação federal.

Art. 4°- A notificação de que trata o art. 1 1 deverá ser apresentada no
prazo de três meses contados do início das atividades.

Art. 50 - A notificação de que trata esta lei deverá ser acompanhada
dos seguintes documentos:

1 - Certificado de Qualidade em Biossegurança - CQB -, concedido
pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio - às
atividades desenvolvidas consoante o previsto no art. 2°, § 3°, da Lei
Federal n° 8.974, de 1995, e o inciso XV do art. 2 1 do Decreto Federal
n° 1.752, de 1995;

II - prova da constituição da Comissão Interna de Biossegurança -
CIBio - de acordo com a exigência do art. 9° da Lei Federal n° 8.974,

2 de 1995;o Ill - parecer técnico conclusivo da CNTBio sobre as atividades
desenvolvidas conforme os incisos VIII, X e XII do art. 2° do Decreto
Federal n° 1.752, de 1995;

o
	IV - cópia das publicações do "Diário Oficial da União" sobre os
E 

extratos de pleitos e os resultados dos processos submetidos ao
o julgamento da CTNBio referentes às atividades em questão, conforme
o,
o os incisos XI e XIII do art. 2° do Decreto Federal n° 1.752, de 1995;

V - data da designação de um técnico principal responsável pelas
atividades em questão, conforme o disposto no art. 9° da Lei Federal n°
8.974, de 1995.
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Art. 6° - Na questão ambiental, seguir-se-á o que está estipulado no

art. 2°, inciso XIV, do Decreto Federal n° 1.752, de 1995, que regula a
Lei Federal n° 8.974, de 1995.

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 2000.
José Milton
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Edson Rezende.
REQUERIMENTO

Do Deputado Paulo Pettersen, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Manoel Fagundes Murta por sua posse como
Presidente do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas
Gerais - CEPO. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Antônio Carlos Andrada.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Turismo, de Direitos Humanos, de Transporte, de Educação e de
Política Agropecuária e dos Deputados Dinis Pinheiro, Irani Barbosa,
Marco Régis (2), Djalma Diniz e Paulo Pettersen.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, migos

que visitam a Casa, senhores em suas residências que nos companham
pela TV Assembléia, recebemos a seguinte correspondência. (- Lê:)

"As Presidentes das entidades abaixo assinadas, legítimas
representantes do magistério mineiro, manifestam de público sua
estranheza e seu protesto diante do ato discriminatório do Secretário de
Estado da Educação, Murílio Hingel, consubstanciado na Portaria n°
63, de 27 de abril deste ano, publicada na edição de hoje do "Minas
Gerais".

Com a citada portaria, o Secretário cria grupo de trabalho para
desenvolver estudos visando à elaboração do plano de carreira do
pessoal da educação e indica, para compor o grupo, quatro pessoas de
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sua Secretaria e quatro do Sind-UTE.

Ao compor o grupo de trabalho com elementos de sua preferência,
excluindo as entidades que representam legítima e efetivamente o
magistério mineiro, o Sr. Murilio Hingel revela desprezo pelos
profissionais da educação pública e desconhecimento de sua história de
lutas e de dedicação ao ensino.

As Presidentes das entidades não entendem as razões que levaram o
Secretário a praticar ato discriminatório em matéria de tamanha
relevância para o magistério, uma vez que o plano de carreira, antiga
reivindicação do magistério, vai modificar a vida funcional de milhares
de profissionais da educação."

Tomara que o Secretário esteja assistindo, neste momento, à TV
Assembléia, para que repense a situação. (- Lê:)

"A estranheza e a revolta, justas e legítimas, crescem diante do
absurdo da indicação de apenas uma entidade, o Sind-UTE, de
comportamento e atitudes por demais conhecidos do magistério
mineiro e da população."

Agora vêm as perguntas. (- Lê:)
"Que critérios guiaram o Secretário na composição do grupo de

trabalho? Por que compor o grupo apenas com funcionários da sua
Secretaria e com elementos do Sind-UTE, com desprezo das outras
entidades do magistério? Desconhece o Sr. Murílio Hingel que muitas
dessas entidades lutam há décadas pelo magistério mineiro, como é o
caso da Associação de Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG
-, cujos 70 anos serão comemorados em 2001? O Governador Itamar
Franco, cuja pregação não inclui a discriminação, concorda com as
atitudes de exclusão do seu Secretário?

Com esse comportamento antidemocrático, o Secretário da Educação
implanta no Governo de Minas Gerais práticas típicas da ditadura
militar, de triste memória para os brasileiros.

Que pretende, com esse comportamento, o Sr. Murilio Hingel?"
Texto enviado para os Srs. Itamar Franco, Henrique Hargreaves e

Murílio Hingel e o Gen. Carlos Patrício: (- Lê:)
"Entidades da classe do magistério, abaixo assinadas, protestam
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veementemente contra a Resolução no 63, de 27 de abril, que
desconsidera e desprestigia as mesmas, na composição da comissão
responsável pela elaboração do plano de carreira do magistério. Maria
Alice Amato. Presidente da AMIE; Gysélia de Castro, Presidente da
AMISP; Magda Campbell, Presidente da APPMG; Maria Helena
Mansur, Presidente da AFAEMG; Laura Maria Rodrigues, Presidente
do SINEP; Ordarcy d'Angelis, Presidente do SPPEMG"

O mesmo texto foi enviado aos Deputados Sávio Souza Cruz, Líder
do Governo; Anderson Adauto, Presidente desta Casa; Sebastião
Navarro Vieira, nosso Líder, Sebastião Costa, Amilcar Martins e
Alberto Bejani.

Em outras palavras, isso quer dizer ditadura, o que já não é novidade
nesse Governo. Não é novidade a prática de atos semelhantes aos que
ocorriam em 1964, em 1967, com o AI-5, durante a ditadura que
imperou no País.

Lamento profundamente, em nome dos educadores, a atitude desse
senhor, que se diz Secretário da Educação, cujo nome é até muito
simpático: Prof'. Murílio Hingel. Portanto, em nome dos educadores,
faço esse protesto - que também é, tenho a certeza, senão da totalidade,
mas da maioria desta Casa - contra esse ato impensado do Sr.
Secretário da Educação, Murílio Hingel.

Estou entrando com o seguinte requerimento. (- Lê:)
"Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a V. Exa.

seja encaminhado ao Exmo. Sr. Secretário da Educação o seguinte
pedido de informação:

- Quais os critérios utilizados pela Secretaria de Estado da Educação
na composição do grupo de trabalho criado pela Portaria n° 63, de
27/4/2000, para desenvolver estudos visando à elaboração do plano de
carreira do pessoal da educação?

- Quais os motivos que levaram a Secretaria a compor o grupo apenas
com funcionários da Secretaria e com elementos do Sind-UTE?".

Evidentemente, teremos a resposta, porque é regimental.
Lembro, nesta oportunidade, o episódio da última festa de Tiradentes,

quando estivemos em Ouro Preto para receber a medalha.
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Lamentavelmente, o Sr. Governador colocou os interesses pessoais
acima dos interesses do Estado. Aqueles Deputados conhecidos e
chamados de Oposição nesta Casa não tiveram a decência de ser
cumprimentados pelo Governo do Estado pela medalha que estavam
recebendo. Enquanto isso, de maneira demagógica, como está no
"Estado de Minas", mandou buscar índios, por quem temos todo o
respeito. No entanto, há 15 dias, não havia vagas na sua agenda para
recebê-los. Mas, depois dos acontecimentos ocorridos por ocasião da
comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil no Estado da
Bahia, rapidinho o Sr. Governador arrumou uma vaga para dar uma
medalha ao índio. Todos pudemos presenciar o ato demagógico de um
senhor que foi eleito para governar Minas, e não para fazer atos
políticos.

Hoje, disse que dará 50% de aumento ao funcionalismo. Tenho a
certeza de que o funcionário público do Estado não tem orelha grande,
pois sabe que isso é demagogia. O mínimo irá para R$272,00, muito
abaixo do que merece.

O Garotinho. Governador do Rio, colocou o mínimo a R$400,00.
Enquanto isso, o Sr. Governador do Estado de Minas manda,
coincidentemente, o helicóptero da Polícia Civil jogar pétalas de rosas
quando a Tenente da Polícia Militar recebe a medalha de suas mãos.

Temos um Governador ou um dom-juan nas Mantiqueiras? Será que
temos um don-juan? Uma hora a imprensa notícia que o Governador
está prestes a começar um namoro em Brasília; outra hora, prestes a
começar um namoro com gente aqui da Assembléia; depois, é a
Tenente da Polícia Militar. Sr. Governador, escolha logo a primeira-
dama deste Estado, ou será que todo mês vamos ter um nome diferente,
que poderá ser a primeira-dama do Estado de Minas Gerais? Não tenho
nada com a sua vida particular, mas tenho, sim, com o publicado no
jornal "Estado de Minas", quando diz que o helicóptero da Polícia Civil
jogou pétalas de rosas na hora de condecorar a senhora Tenente da
Polícia Militar.

Não deveria jogar pétalas de rosas não, Sr. Governador, mas comprar
petróleo para colocar nos carros da Polícia, a fim de que possa
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fiscalizar o Estado de Minas. A Polícia só consegue fiscalizar Minas
durante 12 dias por mês. No resto, anda de ônibus, porque, em ônibus,
cabem 50 pessoas, e não é preciso gastar petróleo em carro para
fiscalizar a população. Concedo aparte ao Deputado 1-lely Tarqümnio.

O Deputado 1-lely Tarqüínio (em aparte) - Queremos parabenizar o
Deputado Alberto Bejani pelas observações feitas neste Plenário, ao
iniciar os debates. Gostaríamos também de dizer, em nosso nome e em
nome da Oposição, que o Sr. Governador do Estado não governou
Minas Gerais durante um ano e quatro meses. Apenas em duas
oportunidades de uma data histórica como 21 de abril, tem procurado
dividendos políticos que não merece, porque não governou Minas
Gerais. Está apenas dividindo o povo mineiro, que está confuso com
todos os seus atos, com seus atos preliminares desde o dia em que
declarou a moratória unilateral, que, até por conceito, é
pseudomoratória. E, a seguir, esses episódios subseqüentes noticiados
pela imprensa de afronta aos adversários.

Em todas as comemorações de 21 de abril fica de mãos dadas com a
esquerda, leva o baderneiro do Sr. Lula, acompanhado de Leonel
Brizola, índios, MST e líderes da Igreja Católica, que já pediu perdão
pelo que fez aos índios e pela escravidão dos negros. Dessa forma, dá a
impressão de que continua, sim, de mãos dadas com a Igreja, com os
índios, com a burguesia rural e a urbana, para fazer um projeto político
de retomo à Presidência da República. Em vez de governar, procura
atos públicos políticos. E nós, da Oposição, estamos aguardando seus
projetos. De repente, chega na Casa pedido de lei delegada, que traduz
nada mais, nada menos do que uma medida provisória. E joga a culpa
no Legislativo novamente. Se os Srs. Deputados não votarem, a culpa é
do Legislativo. E isso, endossado pelo Líder do Governo, que chegou
recentemente a esta Casa.

Precisamos criar vergonha como parlamentares e fazer com que este
Poder não fique de joelhos perante o Sr. Itamar Franco. Portanto, meu
caro colega Bejani, parabéns pelas suas observações. Estaremos neste
Plenário para engrandecimento desta Casa, a fim de que este Poder
possa, de forma independente, também em sintonia com os outros
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Poderes, desenvolver um projeto para o povo de Minas Gerais e não
ficar fazendo politicagem, como o Governador do Estado.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Com todo respeito, estou
observando dois grandes homens públicos - Deputado Hely Tarqüínio e
Deputado Alberto Bejani - cometerem grandes heresias.

O Deputado Hely Tarqüínio está repudiando a aliança do nosso
Governador com a esquerda. O Governador é homem experiente,
sensato, que já percorreu todos os caminhos que qualquer homem
público gostaria de percorrer. Se o Governador acha conveniente fazer
acordos com a direita, com a esquerda, com o centro, com o céu ou a
terra, é competência e escolha dele. Que a nossa discussão aqui seja de
alto nível.

O Deputado Alberto Bejani, homem de grandes lutas, foi um grande
Prefeito em Juiz de Fora, ótimo companheiro, leal, de grandes
atributos, hoje percorrendo os caminhos dos pequenos, dando
importância a fatos que não devem ser considerados na vida pública e
muito menos nesta Casa. Se o Governador está namorando,
divorciando, casando, é problema dele, Deputado. Vamos debater
assuntos maiores, superiores, mais relevantes para Minas Gerais. Tenho
a certeza de que na sua fala o senhor se pautou pelo deslize e deixou a
paixão dominar a palavra, cometendo um grande erro. Mas, como
homem público humilde que é, terá a oportunidade de refletir, de
meditar e, acima de tudo, reconhecer esse erro, melhorar seu
posicionamento e se afirmar como grande homem público que sempre
foi e será.

O Deputado Alberto Bejani - Para concluir, gostaria de lembrar ao
Deputado Dinis Pinheiro que, se ele tem que fazer críticas a alguém,
que faça ao Batista Chagas Almeida, do jornal "Estado de Minas",
quando publica "O Amor é Lindo" e diz que o helicóptero jogou flores
na hora da condecoração da Tenente, que está querendo namorar ou
está namorando o Governador.

Portanto, não aceito essa posição do senhor e digo mais: pelas suas
palavras tão sentidas, acho que o senhor está no caminho de, quem
sabe, no futuro, usar uma batina ou estar á frente de uma igreja e pregar
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aos seus ouvintes. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, são tantos os assuntos que vão se acumulando ao longo de
poucos dias de ações administrativas desse Governo, são tantas
trapalhadas, são tantos fatos que merecem comentários, que é dificil me
ater a somente um deles.

Na verdade, antes de entrar no assunto que me motivou a vir a esta
tribuna, sobre a matéria tratada pelo Deputado Alberto Bejani, devo
dizer que os homens públicos têm um compromisso e uma obrigação de
compostura, de correção na forma como se relacionam com outras
pessoas, sobretudo publicamente.

Mas esse não é o assunto sobre o qual gostaria de me referir. O
assunto é de foro intimo e também do relacionamento do homem
público com a opinião pública, com os eleitores e o conjunto da
sociedade.

Darei um aparte a V. Exa., com muito prazer, logo depois que eu
completar o meu raciocínio.

Poderia estar aqui nesta tribuna comentando as novas denúncias sobre
a área da saúde, feitas não pela Oposição, mas pela principal base de
sustentação do Governo nesta Casa e pelo partido que mais dá
sustentação política ao Governo, o PT. E sobre a questão da lavação de
roupa suja. O Deputado Adelmo Carneiro Leão tem levado literalmente
a questão de que "roupa suja se lava em casa". Ele está cuidando disso
com muita dedicação, e eu poderia estar me referindo a isso também,
mas, na verdade, ocupo esta tribuna hoje para cuidar de um assunto
que, parece-me, fere diretamente os interesses da população de Minas
Gerais. Trata-se de uma palavra de alerta aos Deputados, à base do
Governo, à Liderança do Governo. Tenho a esperança de que, em
algum momento, o Governo ainda terá sensibilidade, terá consideração
para com as questões que vou levantar neste momento. Refiro-me - e
alguns dos senhores já viram esse debate nos jornais, na imprensa - à
questão do acesso ao "Minas Gerais" via Internet. A versão "on-line"
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do "Minas Gerais" tem sido disponibilizada gratuitamente para a
população de Minas Gerais, para todos os internautas, desde junho de
1996, seguindo uma tendência mundial. No Brasil, é a tendência
seguida, é a forma encontrada para dar mais transparência, para
democratizar o acesso à informação. V. Exas. podem imaginar que, em
municípios longínquos do interior, o "Minas Gerais" pode chegar em
até 24 horas. E muito importante que as pessoas tenham acesso às
publicações do Poder Judiciário, às publicações do Poder Executivo.

Gostaria de solicitar do Deputado Alencar da Silveira Júnior que não
perturbasse o bom andamento dos trabalhos e que me deixasse
completar a minha fala.

Eu dizia que a tendência mais recente é a do acesso gratuito à
Internet, o que é feito, por exemplo, pelo "JB", pelo "Le Monde", pelo
"New York Times". Todos oferecem acesso gratuito a todos os
internautas. A "Folha de São Paulo" dá acesso gratuito a seus
assinantes ou da provedora "UOL", que cobra R$19,00 por mês, e os
intemautas ainda podem acessar mais 12 jornais e 17 revistas, como a
"Veja", a "Exame", etc. O "Diário Oficial" da União só cobra por
acesso a números atrasados. Essa é a tendência mundial - de dar acesso
gratuito às pessoas, para que possamos democratizar a informação, para
que possamos dar transparência aos atos do Poder Executivo.

Pois muito bem, a partir de ontem, do dia 1° de maio, as dezenas de
milhares de pessoas que usam a Internet para ter acesso ao "Minas
Gerais" ficam obrigadas a pagar R566,00 por mês. Volto a dizer aos
Srs. Deputados, existe uma promoção de início de R545,00 por mês,
mas o preço fixado pela Imprensa Oficial de Minas Gerais, pela
Diretoria-Geral da Imprensa Oficial, é de R$66,00 por mês, para que as
pessoas tenham acesso ao jornal "Minas Gerais". Isso é absolutamente
inaceitável.

E absolutamente inadmissível. Vai contra a tendência mundial de
facultar o acesso à Internet, transformando-a num grande veículo de
circulação de idéias e de informações. Sobretudo no caso do poder
público, é fundamental que seja mais um instrumento de transparência
para que todas as pessoas tenham acesso gratuito. Não é possível e é
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inaceitável que isso venha a acontecer.

A Imprensa Oficial é superavitária. Vive das publicações de terceiros
e dos serviços de sua gráfica. Conheço esse órgão porque fui Secretário
das Comunicações. O acesso gratuito ao "Minas Gerais",
disponibilizado por via da Internet, foi realizado no momento em que
ainda estava como Secretário. Os custos de implantação do sistema
foram integralmente pagos pela administração passada do Governador
Eduardo Azeredo.

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não há nenhum custo
adicional para que se dê acesso para se disponibilizar o jornal "Minas
Gerais" na Internet. O jornal impresso já é informatizado. Ou seja, não
há fotolito, não há impressão de papel, não há nada disso. O acesso das
pessoas ao "Minas Gerais" por via da Internet, não acarreta custo
adicional para o Governo. Se tivesse, seria um serviço importante que o
Governo estaria prestando à população de Minas Gerais. Desde junho
de 1996 esse serviço tem sido prestado. Não há razão, não há nada que
justifique isso. A população vai ser prejudicada - e já está sendo
prejudicada. A população do interior vai ser mais prejudicada ainda.

Fica aqui minha palavra de advertência, meu protesto e minha
indignação e meu desejo de que o Governo de Minas volte atrás com
relação à Imprensa Oficial. Não há nada de mais em se reconhecerem
decisões erradas e em revê-Ias. O custo de R$66,00 é mais alto do que
o custo de qualquer coisa a que se tenha acesso pela Internet.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, estou encaminhando um
requerimento à Presidência da Comissão de Administração Pública
solicitando que o Dr. José Maria Couto Moreira, Diretor-Geral da
Imprensa Oficial de Minas Gerais, compareça à Assembléia Legislativa
para discutir com os Deputados a razão da cobrança dessa taxa. Trata-
se de uma taxa extorsiva, um ataque ao bolso do contribuinte. E
inaceitável que isso aconteça num momento em que a tendência
mundial de todos os jornais, de toda a imprensa e de todos os governos
é de permitir o acesso gratuito à Internet. Não há razão para isso,
principalmente em se tratando do jornal "Minas Gerais", cuja
impressão já é informatizada. Praticamente o acesso ao Minas Gerais
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por via da Internet tem custo zero.
Sr. Presidente, um internauta comentou comigo o seguinte: a partir de

agora, na contramão da história, existem apenas dois tipos de acesso
pagos à Internet: um é o jornal "Minas Gerais"; outro, os "sites"
pornográficos da Internet. Dessa forma, o "Minas Gerais" se associa ao
que há de pior no acesso à Internet. E o "Minas Gerais", que não sei se
é porque é pornográfico ou se é porque o Governo não quer que as
pessoas tenham acesso aos atos administrativos do Governo. E esses
outros "sites" que não merecem o nosso julgamento, a nossa
consideração.

Aqui deixo uma palavra de alerta, uma palavra de protesto e uma
palavra de apelo para que o Governo de Minas Gerais reveja sua
decisão que prejudica, em muito, a população de Minas Gerais. A
quantia de R566,00 por mês é um custo altíssimo para que todas as
pessoas tenham acesso às informações publicadas no "Minas Gerais":
as informações referentes aos atos do Poder Executivo, aos atos do
Poder Legislativo, que é mais uma forma que a população tem para
fiscalizar o funcionamento da Assembléia, os projetos de lei que
tramitam nesta Casa, as ações de todos nós, Deputados, representantes
do povo, os atos do Poder Judiciário. Enfim, não há justificativa
possível para essa monstruosidade, para essa covardia que se faz contra
o bolso do contribuinte de Minas Gerais.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - E com muito prazer que
ouço V. Exa. A cada dia, vamos mostrando a incoerência desse
Governo, sem dizer de sua incompetência. Um companheiro nosso, em
discurso nessa tribuna, disse que ele havia tomado posse, mas que não
tinha começado a governar. Estamos nos perguntando quando é que
começará.

Com relação à Internet, fico a me perguntar porque não
disponibilizou a execução orçamentária do SIAF-Cidadão. Espero que
se encontre em sua fase final já que o tempo está acabando. Quando ele
disse que disponibilizaria por decreto, quem teve a curiosidade de
observar notou que, da forma que foi feito, não estava dentro do que
estabelecia a lei. Ele desejava mascarar, dizendo que estava atendendo,
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o que, na verdade, não fazia. Trata-se de um governo que tem o
discurso de transparência, mas não é transparente, tem discurso de
democrático, mas é imperialista. O Poder Legislativo precisa reavaliar
sua postura, pois, sendo Poder autônomo, independente, deve exercer
todas as suas prerrogativas, seja no sentido de legislar, seja no de
fiscalizar, exigindo deste Governo ações concretas, não apenas
discursos.

Hoje, pela manhã, participamos de debates sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 34. Os militares estão desesperados,
apavorados, pois coisas que já haviam conquistado há muito tempo o
Governador propõe retirar. O mais grave de tudo isso é a forma como
quer fazer as coisas, num discurso democrático, mas agindo de forma
imperialista, tentando jogar a sociedade contra o Poder Legislativo.
Deseja jogar nas costas do Poder Legislativo a incompetência de seu
Governo. Como vai exigir respostas do Poder Legislativo, se, somente
agora, chega essa discussão a esta Casa? Ele deseja, na verdade, que
não haja debate, que não haja discussão.

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte do Deputado
Miguel Martini, deixando esta palavra de. alerta: não é possível a
cobrança de R566,00 por mês para que as pessoas tenham acesso ao
jornal "Minas Gerais", na sua versão "on line", por meio da Internet.
Esse acesso era gratuito desde junho de 1996. Não há nada que
justifique essa cobrança. Fica aqui a minha palavra de protesto e o meu
apelo ao Governo para que reveja seu ato, que é uma imposição aos
contribuintes e usuários da Internet.

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

visitantes, funcionários da Assembléia, três objetivos me trazem à
tribuna desta Casa. O primeiro deles é fazer um apelo ao Plenário para
que possamos, tão logo o Presidente determine sua inclusão em pauta,
votar o projeto de nossa autoria que modifica a composição do
Conselho de Defesa Social.

Sabemos que hoje, sem sombra de dúvida, e infelizmente, o principal
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assunto em qualquer comunidade e em qualquer município é a
questão da segurança pública. Ocorre a todos nós que essa é uma tarefa
coletiva, à qual todos os homens e mulheres de bem têm que se dedicar.
Não podemos esperar apenas do Governo, não podemos esperar apenas
aquilo que está estabelecido na nossa Constituição, ou seja, que a
questão da segurança é um direito de todos e um dever e obrigação do
Estado. Não , podemos esperar que, pura e simplesmente, essas coisas
aconteçam. E preciso que cada um de nós, dentro de seus limites, possa
colaborar e fazer alguma coisa.

Não foi pensando diferente que nós, por intermédio de um projeto de
lei, propusemos modificar-se a participação no Conselho de Defesa
Social. Em primeiro lugar, estamos praticamente normatizando, quando
explicitamos que fará parte dele um Deputado da Assembléia
Legislativa, já que a composição anterior falava de uma comissão que
já foi extinta nesta Casa.

Em segundo lugar, incluímos a Secretaria de Estado da Educação, e
isso aconteceu na ocasião em que travávamos, aqui, um debate sobre a
falta de segurança nas escolas, especialmente nas públicas, não só de
Belo Horizonte, mas de todo o Estado. E foi assim, Sr. Presidente, que
vimos com felicidade que as Comissões que analisaram esse nosso
projeto já o aprovaram e, portanto, brevemente, ele estará aqui para
aprovação do Plenário. Faço votos de que o Plenário o aprove, para que
possamos, dessa forma, contribuir para resolver a questão da violência

2 nas escolas, que é o assunto que está em pauta.
o Outro assunto que me traz a esta tribuna é o Projeto de Lei n° 262/99,

também de minha autoria, já aprovado, só faltando a aprovação final
por esta Casa. Cabe-me fazer um relato sobre os acontecimentos, não

o só os pertinentes a esta Casa, mas também ao Executivo. Esse projeto
trata de destinar uma área de vinte e nove mil e tantos metros

Eo quadrados, no Bairro Cidade Nova, para a construção do Campus da
o UEMG - Belo Horizonte. Como todos sabem, todos os Deputados desta
o Casa - não apenas aqueles que, direta ou indiretamente, estão

relacionados com o setor de educação, como os Deputados da
Comissão de Educação - estamos diligentes, a fim de que a
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Universidade do Estado, cada vez mais, se tome realidade
indiscutível. Com esse fim, ainda como Vereador por Belo Horizonte e
liderado pela Paróquia de Santa Luzia, pela Ação Social do Bairro
Cidade Nova, por intermédio do Padre João de Deus, de Fernando
Lanza e outros companheiros Vereadores da época, como o Vereador
Sergiito Ferrara, o então Vereador João Paulo, hoje nosso querido
Deputado, e outros Vereadores, conduzimos uma luta muito grande,
impedimos que na Cidade Nova fosse construída uma delegacia e
conseguimos que aquele local fosse preservado. Mais que isso,
conseguimos que aquele local fosse destinado ao campus da UEMG-
BH.

Foi com esse objetivo, Sr. Presidente, que apresentamos um projeto
nesta Casa, o qual teve alguns problemas. Em primeiro lugar, argüia-se
a necessidade de uma doação à Universidade do Estado, já que ela
pertencia ao Estado. Foi a esse respeito que fizemos consulta oficial à
Procuradora-Geral do Estado, que nos respondeu favoravelmente, ou
seja, hoje não há mais dúvidas sobre a necessidade de que o Estado
faça a doação desse terreno no Bairro Cidade Nova, para que possamos
construir ali o campus da UEMG-BH. Portanto, isso é matéria vencida.
Outro aspecto seria com relação ao próprio uso do terreno, que a
Secretaria da Fazenda tinha interesse, em vista da falta de condições, de
espaço e, até mesmo, de imóveis pertencentes ao Estado. Nesse sentido,
Sr. Presidente, faço uma revelação. Marcamos uma audiência com o Sr.
Secretário de Estado da Fazenda, juntamente com a comunidade,
através do Padre João de Deus Dantas e do Presidente da Ação Social,
companheiro Fernando Lanza, da Cidade Nova. Estivemos com o
Secretário e saímos convictos de que estará empenhado para que,
realmente, aquele terreno seja usado para a implantação do "campos"
da UEMG em Belo Horizonte. O Secretário fez a todos nós um apelo.
Por causa da falta de recursos, momentânea, da Universidade Estadual,
pediu que a Secretaria Estadual da Fazenda pudesse compartilhar
também o uso do terreno. Esse assunto está sendo estudado pela
Comissão da Secretaria da Fazenda, pela assessoria deste Deputado e
pela assessoria da Casa. Portanto, acredito que, brevemente, teremos o
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resultado dessa questão. Estou participando esse assunto aos Srs.
Deputados para informá-los e para pedir-lhes apoio, a fim de que
possamos votá-lo quando estiver tramitando nesta Casa. No ano
passado, quando apresentei o projeto a esta Casa, infelizmente não
pôde ser aprovado pelas circunstâncias que estou mencionando. Graças
a Deus, já as solucionamos, e o projeto está apto a ser votado. Tão logo
venha a Plenário, gostaria de contar com o apoio incondicional dos
meus pares.

Outro assunto traz-me à tribuna. Gostaria de fazer um comunicado,
aproveitando a presença do novo Líder do Governo nesta Casa, que não
tive a oportunidade de cumprimentar, Deputado Sávio, que foi
Vereador comigo em Belo Horizonte e que representa, não apenas a
comunidade belo-horizontina, como também aqueles de fora que lhe
deram o voto. Faço votos de que possa desempenhar bem o seu
trabalho. No que puder colaborar, estou à disposição. Comunico a V.
Exa. que já era um assunto debatido nas hostes da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e um compromisso do
Deputado Anderson Adauto, enquanto candidato a Presidente desta
Casa, que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
pudesse atuar também como fiscalizadora efetiva dos atos do
Executivo. No ano passado, tivemos a oportunidade de ver que era
importante a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
cumprir o seu papel, não apenas com relação à demanda existente por
parte dos projetos dos Deputados e do Governo, mas também com
relação ao nosso papel maior de fiscalizadores. Anuncio que a
assessoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
solicitada pelo Presidente desta Casa, desde o ano passado, está
ultimando as informações, que passará a esta Presidência e a toda a
Comissão. Sr. Presidente, V. Exa. já tem conhecimento disso, já que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária lhe solicitou um
tempo para que a assessoria possa relatar a V. Exa. tudo que solicitou,
no que conceme à nossa atuação como comissão fiscalizadora dos atos
do Executivo. Esse trabalho já está pronto e será entregue a V. Exa.
Cumpro o dever de comunicar aos Srs. Deputados essa questão, que é
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de fundamental importância, já que temos visto que o Governo, por
diversas vezes, foi alvo de numerosas denúncias.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pelas suas
características, sem dúvida alguma vai prestar relevantes serviços na
apuração dessas questões. E, na reunião de hoje, eu e os Deputados
Miguel Martini, Mauro Lobo, Olinto Godinho e Eduardo Hermeto
estamos ultimando esses contatos com a assessoria, para que a
Comissão possa prestar esse serviço.

Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o novo Líder do Governo
nesta Casa e dizer da nossa satisfação pelo anúncio que V. Exa.,
Deputado Sávio Souza Cruz, faz em relação ao aumento do
funcionalismo, que realmente é uma questão preocupante. Tenho
certeza de que esta Casa não faltará com seu dever, que é votar projetos
de interesse do Executivo; projetos que propiciem a concessão desse
aumento, tão necessário e tão desejado pelo funcionalismo público do
Estado de Minas Gerais. De agora para frente, devemos fazer as coisas
acontecerem.

Quero, mais uma vez, ratificar que falamos do Conselho de Defesa
Social, que deve entrar em pauta nesta Casa. Solicito apoio ao Projeto
de Lei n° 262, que trata do terreno da Universidade Estadual de Minas
Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro da
Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, membros da imprensa, pessoas presentes às galerias,
desejamos nesta tarde tecer algumas considerações sobre a pesquisa
científica e a sua vital importância no desenvolvimento de Minas
Gerais e do Brasil. A nossa realidade exprime verdadeiro paradoxo,
com os dados revelando um crescimento de 365% no aumento da
produção científica nos últimos 18 anos, superando, consideravelmente,
a marca mundial dos 104%, segundo o CNPQ. Parcela desse
crescimento é atribuída a dois fatores preponderantes: existência de
incipiente estrutura há cerca de 20 anos e maior qualificação dos
pesquisadores brasileiros.
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Apesar dos extraordinários avanços registrados no período em

análise, o que se verifica é a ausência de uma política permanente por
parte do Governo Federal que possa assegurar a indispensável atenção
que a área necessita e a destinação de investimentos. Nesse particular, é
de se constatar a vinculação que existe entre a disponibilidade de
recursos e a situação econômica do País. E de fácil comprovação que a
pesquisa universitária, mormente, é uma das primeiras a ser afetada
pelos cortes orçamentários, por vezes determinados por quem não se dá
conta do papel fundamental que ela exerce. Assim, a crise econômica
nos últimos anos não deixou de prejudicar . o progresso da atividade de
pesquisa científica no Brasil. Cumpre ressaltar, por oportuno, o
reduzido número de investimentos oriundos da iniciativa privada,
firmados na lógica de ser melhor adquirir tecnologia pronta a apostar
no risco do seu desenvolvimento.

Em Minas Gerais, contamos com a Fundação de Amparo à Pesquisa -
FAPEMIG -, instituída pela Lei Delegada n° 10, de 28/8/85, com a
finalidade de promover atividades de incentivo e fomento à pesquisa
científica em nosso Estado. Posteriormente, a Constituição Estadual de
1989, no seu art. 212, determinou a manutenção de entidade com
atuação na área de pesquisa, atribuindo-lhe dotações e recursos
necessários à sua efetiva operacionalidade, a serem por ela
privativamente administrados, correspondentes a, no mínimo, 3% -
reduzidos para 1% pela redação dada pela Emenda à Constituição n°
17, de 20/12/95, - da receita orçamentária corrente ordinária do Estado,
os quais serão repassados em parcelas mensais equivalentes a 1/12, no
mesmo exercício.

A pesquisa científica e tecnológica, em nosso Estado, realiza-se em
nove universidades - sendo oito públicas, seis faculdades isoladas e três
instituições estaduais. Nesse ambiente, contamos com cerca de 1.700
pesquisadores com o título de doutor-PhD e um conjunto igual de
mestres (MSc), o que nos permite alcançar o número aproximado de
3.500 pesquisadores atuando em instituições mineiras.

Enfatizamos esses números para afirmar a urgente necessidade de
ações, em todos os níveis envolvidos com a questão, para fortalecermos
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a competitividade tecnológica de Minas Gerais no cenário nacional.
Não resta dúvida de que o futuro de nosso Estado será altamente
promissor a partir da atuação vigorosa da FAPEMIG no apoio à
pesquisa. E imprescindível, portanto, a presença da Fundação como
instrumento do desenvolvimento científico e tecnológico em nosso
Estado.

Nesse sentido, estamos apresentando requerimento ao Presidente da
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, em nome de
todos os membros dessa Comissão, objetivando a realização de uma
audiência pública para discutir a situação da pesquisa científica em
Minas Gerais, buscando ouvir a representatividade do setor, almejando
horizontes que possam viabilizar o constante desenvolvimento da área.
Para tanto, propusemos que fossem convidadas a Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia, a FAPEMIG, a Pró-Reitoria de Pesquisa da
UFMG, o FINEP, o CNPq e a Secretaria de Estado da Fazenda.

Temos a certeza absoluta de que o Governador Itamar Franco, que já
se manifestou sensível à questão em reiterados pronunciamentos,
saberá dar adequada resposta sobre essa estratégica questão, neste
singular momento da pesquisa científica e tecnológica em Minas
Gerais.

Cumprimentamos o jornal "Estado de Minas", que, na edição do dia
30 de abril passado, fez publicar caderno especial abordando o assunto.
Vale registrar, também, a realização de amplo debate público,
promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, por
sua Regional em Minas Gerais, que propõe uma conjugação de esforços
para a formatação de um projeto de ciência e tecnologia para Minas,
buscando diretrizes que regulem, de modo eficiente, a produção do
conhecimento. Acreditamos que a Assembléia Legislativa não recusará
a sua efetiva participação nesse processo, oferecendo seu legítimo
espaço de debate e discussão para encontrarmos os caminhos ideais da
melhor tecnologia e do maior desenvolvimento de Minas e do Brasil.

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

senhores que ocupam as galerias, assessoria da Casa, ocupo esta tribuna
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para registrar manifestações de segmentos ligados à atividade
agropecuária, notadamente da Hexa Consultaria, representada pelos
Srs. José Luiz Domingos, Sebastião 1-Torta, Luiz Carlos da Cruz e
também do escritório regional da SUDENE em Minas Gerais, na
pessoa de seu diretor, Dr. Roberto Amaral, que foi o autor do projeto
que resultou na Lei n° 11.405, a Lei de Política Agrícola do Estado de
Minas Gerais.

O Dr. Roberto Amaral participou de reunião da Comissão de Política
Agropecuária, ocorrida no dia 31/3/2000, dando importante
contribuição à discussão da pauta do boi.

Além dos trabalhos da Comissão que tenho a honra de presidir nesta
Casa, como sucessor do ilustre Deputado João Batista de Oliveira, que
teve um brilhante desempenho quando a presidiu, considero de suma
importância trazer à reflexão dos nobres pares assuntos que são ali
discutidos e que interessam a esta Casa, pois nesta tribuna temos
condições de chamar a atenção das autoridades do Poder Executivo,
que, certamente, estão atentas à adoção de políticas que incrementem a
agricultura e a pecuária mineira, pois essa é a vocação econômica do
nosso Estado.

A pauta do boi é um assunto que interessa a todas as regiões de
Minas, principalmente à região Norte, pois, como todos sabem, o
produtor norte-mineiro enfrenta dificuldades em razão dos longos
períodos de seca, porque tem de aguardar quase um ano para que o boi
alcance o peso ideal para a comercialização, o que retarda esse tipo de
comércio. Durante esse período, o produtor tem de arcar com os altos
custos, e o que era expectativa de lucro passa a ser certeza de prejuízos.
As três pragas que afligem os produtores rurais são a pesada carga
tributária, os custos com os transportes e os juros elevados das
operações com os Bancos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é importante esta Casa saber que a
divulgação do resultado do nosso trabalho pela imprensa chega a todos
os segmentos, privilégio do regime democrático, pois temos um elo de
comunicação entre o Poder Legislativo e a sociedade organizada.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sugiro, com esse mercado indefinido,
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que acabemos com a pauta do boi, com a pauta do queijo, enfim, com
as diversas pautas. O mercado deve agir com naturalidade, e o preço
deve ser o da ocasião.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Dimas Rodrigues. Parabenizo V. Exa. pelo seu oportuno
pronunciamento em defesa da agropecuária de Minas Gerais,
notadamente a do Norte de Minas e dos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, regiões mais castigadas pela condição socioeconômica e onde
a agropecuária é o principal setor econômico.

Já discutimos bastante o assunto relacionado à pauta na Comissão de
Política Agropecuária. Agora, sob a Presidência de V. Exa., estamos
levando à frente essa demanda, ou seja, a de diminuir e regionalizar a
pauta. Para tanto, hoje estamos indo com V. Exa. e com o Deputado
João Batista de Oliveira ao Secretário da Fazenda, a fim de sensibilizá-
lo quanto à regionalização da pauta.

Peço, também, o apoio desta Casa a um projeto de nossa autoria em
que propomos um desconto de 30% na pauta dos produtos
agropecuários advindos dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do
Norte de Minas, a fim de que possamos competir não só com outros
Estados, mas também com outras regiões de Minas Gerais.

Portanto, Deputado Dimas Rodrigues, parabenizo-o pelo seu
pronunciamento e pela presença de V. Exa. à frente da Comissão de
Política Agropecuária. Acreditamos que o senhor dará continuação ao
excelente trabalho desenvolvido pelo Deputado João Batista de
Oliveira naquela Comissão. Parabéns, Deputado.

O Deputado Dimas Rodrigues - Agradeço as palavras do Deputado
Márcio Kangiissu, grande companheiro, grande defensor da política
agropecuária. Quero dizer, Deputado Márcio Kangussu, que é mais do
que justo esse beneficio para as regiões do Jequitinhonha e do Norte de
Minas. Tenho a certeza de que todos os companheiros desta Casa vão
aprovar o seu requerimento.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Gostaria,
inicialmente, de cumprimentar V. Exa. por sua eleição para Presidente
da Comissão de Agropecuária. V. Exa. se tem revelado, nesta Casa,
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defensor intransigente dos legítimos interesses da agricultura mineira.
E tenho a certeza de que os seus trabalhos estão sendo a continuação do
que já foi feito pelo dinâmico Deputado João Batista de Oliveira, que,
durante esse tempo de mandato, pôde defender esses legítimos
interesses nesta Assembléia Legislativa.

Quanto ao assunto focalizado por V. Exa. nesta tarde, também
entendo que devemos, mais uma vez, buscar soluções efetivas para a
solução da pauta do boi em Minas Gerais.

Tivemos um debate em que contamos com a presença de numerosos
representantes de frigoríficos nesta Casa e pudemos tratar das justas
reivindicações de todo o segmento.

O assunto é importante, por isso gostaria de fazer coro com as
manifestações no que se refere ao Sul de Minas, tendo em vista que
possuímos lá vários ffigoríficos e estamos enfrentando os mesmos
problemas, não somente na sua região, mas também na nossa.

Acredito que o eminente Governador, sensível como sempre foi,
haverá de buscar solução junto ao seu Secretário, a mais adequada
possível, a fim de que possam ser atendidas as justas reivindicações de
todo o empresariado. Parabéns a V. Exa.!

O Deputado Dimas Rodrigues - Obrigado ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, grande Deputado, que tem aprovado projetos importantes
para a sua região e para Minas Gerais.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Gostaria de
parabenizar V. Exa., porque o conheço e tenho a certeza de que é um
lutador e de que teremos uma continuação do trabalho feito pelo
Deputado João Batista de Oliveira nessa Comissão tão importante desta
Casa.

Nesta oportunidade, gostaria, também, de usar deste tempo para
parabenizar o Deputado João Batista de Oliveira, que desde a primeira
hora, desde o primeiro instante desta legislatura mostrou a importância
dessa Comissão: conseguiu reviver, aprimorar, conseguiu dar vida a
ela.

Lembrava ao companheiro Márcio Kangussu: isso é consciência
pesada, porque tínhamos duas Comissões, teríamos de ficar com uma e
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acabamos ficando com a de Transporte? Não. Entendo que é o
reconhecimento do trabalho do companheiro João Batista de Oliveira,
um trabalho sério que foi feito ali. Por isso mesmo, tomo a liberdade,
pela convivência que temos, de tomar este espaço de tempo no seu
pronunciamento.

Quero também lembrar que a cidade de Crucilândia, bem como a
região toda, não recebe sementes do Estado, para plantio, desde quando
assumiu o Governo o Sr. Itamar Franco. Por que isso? Porque há anos e
anos esta Casa, através da subvenção social, repassava para aqueles
produtores as sementes. Hoje, sem subvenção social, Crucilândia e
região estão sem sementes, porque o Governo e a Secretaria de
Agricultura, até o momento, com todas as dificuldades que passa - não
só ela, mas as outras também -, não tem tido como atender àquela
região.

Ficam aqui as boas-vindas a V. Exa. e o agradecimento pela
contribuição que o PDT deu, através do Deputado João Batista de
Oliveira. Fica também o protesto da cidade de Crucilância e região
contra a falta de adubos e de condições de plantio, que sempre teve em
Governos passados, mas, no Governo Itamar Franco, infelizmente, não
está tendo. Muito obrigado.

O Deputado Dimas Rodrigues - Agradeço as palavras do Deputado
Alencar da Silveira Júnior. Tenho a certeza de que o Secretário Raul
Belém vai atender as suas reivindicações.

Quero dizer, Deputado, que suceder aos Deputados João Batista de
Oliveira e Paulo Piau não é fácil, mas acredito no que faço e tudo faço
com determinação e garra. E tenho aqui nesta Casa, na nossa Comissão,
grandes companheiros. Vamos fazer de tudo para levar essa Comissão,
descentralizando os trabalhos desta Casa. Vamos, às 16 horas, nos
reunir com o Secretário da Fazenda. Acreditamos muito nele, como
também no Governador, que está sensibilizado para dar todo o apoio,
toda a força à agricultura e agropecuária.

Temos certeza de que vamos acabar com as pautas do boi, do queijo e
diversas outras em Minas Gerais. Muito obrigado.

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

12 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 22 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.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, sei da

importância da 2' fase da reunião, mas constatamos a ausência de
"quorum". Não temos mais que 13 Deputados em Plenário.

Esta Casa está parada, e acho que tem que começar a andar. Podemos
até pedir verificação de "quorum" e vermos se a Assembléia
Legislativa começa a trabalhar. A opinião pública está pesando, e
sempre falei aqui da obstrução dos companheiros do Governo. Tenho a
certeza de que esta Casa vai começar a trabalhar, Sr. Presidente.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, solicito seja feita a
chamada para a recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda
à chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Dimas Rodrigues) - (- Faz a chamada.)
z	• Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. Portanto,
o há número para continuação dos trabalhos.

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

1 aprovação, na 402 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.669/2000,
do Deputado Antônio Andrade; de Transporte - aprovação, na 372
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.271/2000, do Deputado

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos -

Gil Pereira, e 1.275/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Educação - aprovação, na 342 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n°
817/2000, do Deputado Ronaldo Canabrava; de Política Agropecuária -
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aprovação, na 34' Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
1.272/2000, do Deputado Ambrósio Pinto, e 1.276 e 1.277/2000, do
Deputado João Batista de Oliveira; e de Turismo - aprovação, na 30
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n° 1.243/2000, do Deputado
Anderson Adauto, 1.247, 1.248 e 1.249/2000, da Deputada Maria
Olivia (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Dinis Pinheiro, Irani
Barbosa, Djalma Diniz e Paulo Pettersen (O teor das referidas
comunicações foi publicado na edição anterior.) (Ciente. Designo. A
Área de Apoio às Comissões. Cópias às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XXI do art.

232 do Regimento Interno, cada um por sua vez, deixando para fixar a
data em outra oportunidade, requerimentos dos Deputados Fábio
Avelar e outros, em que solicitam seja realizada reunião especial para
comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente; e Agostinho Silveira e
outros, em que solicitam seja realizada reunião especial para
homenagear a Fundação João Pinheiro, pela passagem de seu 30°
aniversário de criação; e defere, ainda, cada um por sua vez, nos termos
do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno,requerimentos do Deputado Marco Régis (3), em que solicita
seja o Projeto de Lei n° 855/2000 encaminhado à Comissão de
Administração Pública, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir seu parecer; e sejam os Projetos & Lei n°s 856 e
857/2000 encaminhados à Comissão de Saúde, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seus pareceres; e, nos
termos do inciso XIV do art. 232 do Regimento Interno, requerimento
do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicita seja designada
comissão de representação para participar das solenidades de
comemoração do centenário de nascimento do ex-Deputado José Maria
de Oliveira Souza, designando para comporem a referida Comissão os
Deputados Alberto Bejani, Antônio Carlos Andrada, Bené Guedes,
Edson Rezende e Luiz Fernando Faria.

Votação de Pareceres
0 Sr. Presidente - Parecer sobre a indicação, feita pelo Governador do
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Estado, do nome do Sr. Nésio de Assis para Diretor-Geral do
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP.
A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência vai
renovar a votação do parecer. A Presidência vai submeter a matéria à
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
1, c/c o art. 255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
aprovar a indicação registrarão "sim", e os que os que desejarem
rejeitá-la registrarão "não". A matéria será aprovada por maioria
simples. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus
lugares.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 24 Deputados, com a presença de

8 em comissões, perfazendo um total de 32 Deputados presentes.
Portanto, não houve "quorum" para aprovação. A Presidência toma sem
efeito a votação e, nos termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno,
solicita o Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Júnior) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados. Com a
presença de 8 Deputados em comissão, perfaz-se o total de 44.
Portanto, há número regimental para a votação e para a continuação dos
trabalhos. A Presidência vai renovar a votação do parecer sobre a
indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Nélzio de
Assis para Diretor-Geral do DEOP. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 30 Deputados. Com a presença de

8 Deputados em comissão, perfaz-se o total de 38 Deputados presentes.
Portanto, não há "quorum" para votação. A Presidência toma sem
efeito a votação.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, é notório que

temos mais Deputados no Plenário. Além disso, houve problemas
constatados nas mesas de votação. Sendo assim, gostaria que V. Exa.,
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mais uma vez, renovasse a votação, ou fizesse a recomposição de
"quorum".

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 6° do art. 249 do
Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para a recomposição de "quorum..

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados, que,

somados aos 9 Deputados em comissões, perfazem o total de 44
Deputados. Portanto, há número para a votação. A Presidência vai
renovar a votação do parecer. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 27 Deputados, que, somados aos 9

Deputados em comissões, perfazem o total de 36 Deputados. Portanto,
não há "quorum" para votação, mas o há para a discussão da matéria
constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, faço mais

uma vez apelo a V. Exa. para tentar a recomposição de "quorum", já
que existem matérias importantes na pauta, para votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposçição
de "quorum".

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Com 9

Deputados em comissão, temos um total de 35 Deputados presente.
Persiste a falta de "quorum" para votação, mas o há para a discussão da
matéria constante na pauta.

Questões de Ordem.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, toda vez que

pedi recomposição de "quorum", o número só foi baixando. Então, vou
parar de pedir recomposição, senão vamos ficar só nós dois em
Plenário.

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, vejo que V. Exa. teve a
tolerância suficiente em relação ao Regimento Interno, e esse
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argumento do Deputado Alencar da Silveira Júnior já está esgotado.
Gostaríamos que o Regimento Interno fosse respeitado.

O Sr. Presidente - A intervenção de V. Exa. é inoportuna porque a
Presidência está cumprindo o Regimento Interno. Há "quorum" para
discussão.

2 a Fase
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia,

com a discussão da matéria constante na pauta.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta
reunião o Projeto de Lei n° 41/99, em virtude da sua retirada de
tramitação, pelo autor, bem como o Projeto de Lei n° 545/99, por falta
de pressupostos processuais para a sua apreciação.

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

Projeto de Lei n° 786/2000, do Governador do Estado, que autoriza o
Estado de Minas Gerais a contratar colaboração financeira para os fins
que menciona e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina por sua aprovação
com as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Alberto Bejani.

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, vamos discutir um projeto sobre a mata Atlântica que
chegou a esta Casa. E claro que temos alguns itens que devem ser
esclarecidos não só para nós, que somos Deputados, mas também para
a população de Minas Gerais. Primeiro, é bom lembrar que não existe,
por parte da chamada Oposição, nenhum obstáculo em fazer com que
esta Casa comece a votar projetos que aqui tramitam. Se levarem em
conta que apenas 18 Deputados compõem a base de Oposição, vão
chegar a um número de 59 Deputados na Situação. Vão reparar que a
conta de somar ou de diminuir é muito fácil de ser feita. Se 77
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Deputados foram eleitos e 18 estão na Oposição, como o Sr.
Governador assim quis, sobram 59. E muito fácil a Situação colocar
número suficiente de Deputados nesta Casa para votar não só este
projeto da mata Atlântica como qualquer outro que interessa ao
Governo. A situação hoje é que o próprio Governo do Estado não sabe
quem está jogando pelo lado direito, quem está jogando pelo meio
campo, quem está jogando pelo lado esquerdo. Cria-se esta imagem
que, lamentavelmente, começa a atingir a todos nós. Estamos aqui
marcando presença e cumprindo com o nosso dever. O que está
faltando é presença da Situação. Isso fica como um alerta para o Líder
do Governo. Com muita honra, pela primeira vez, tenho a oportunidade
de dizer que fico feliz, primeiro, por sua volta a esta Casa, e, segundo,
por estar liderando o Governo. O que acho difícil é haver o equilíbrio
de pensamento entre V. Exa. e o atual Governo. Acho que mais cedo ou
mais tarde haverá uma discordância. Desde janeiro do ano passado,
fevereiro para ser mais preciso, várias mudanças já aconteceram.
Naturalmente que torcemos para que esse Governo acerte seu passo.
Estamos em Minas e queremos que Minas Gerais saia do terceiro lugar
em arrecadação do País, perdendo até para o Rio de Janeiro. Há dois
anos, estávamos em segundo lugar, perdendo apenas para São Paulo.
Isso é sinal de que o Rio de Janeiro está tendo um Governo que está
colocando em primeiro lugar o Estado do Rio de Janeiro. Depois vem o
jogo político. Anthony Garotinho declara para toda a imprensa nacional
que o salário mínimo do funcionalismo público estadual é de R$400,00,
enquanto o nosso mínimo continua sendo de RS151,00. Com um
aumento de 50% vai chegar a R$272,00. Se o aumento de 50%
prevalecer sobre os RS 151,00 que se paga hoje. E uma condicional.
Tomara que seja aprovada a emenda que estamos apresentando, para
que também Minas Gerais se orgulhe de dizer que o salário mínimo
desse Estado será de R$400,00. E o mínimo que se pode pagar a um
funcionário, para viver ainda em dificuldades.

E muito fácil fazer as contas do que o cidadão ganha somente com o
que come. E preciso lembrar que o povo não vive apenas para comer.
Ele gasta energia elétrica, paga água, paga esgoto, tem que comprar
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roupa, porque não pode andar pelado, paga alu guel, paga tudo. Como
se calcula o mínimo em cima do que se come? Para comer com esse
mínimo, tem que ser batata, aquele feijão de terceira e aquele arroz que
fica, mais ou menos, apenas com 3 horas de cozimento. E vai por aí
afora. Tomara Deus que tenhamos aqui em Minas Gerais, o Estado da
Independência, de Tiradentes e de Santos Dumont, um Estado que
possa mostrar ao Brasil que esse tempo - um ano e quatro meses - que
se perdeu será recuperado daqui para frente, com o Governo, em
primeiro lugar, colocando Minas, e depois fazendo política. Concedo
aparte, com prazer, ao Deputado Sávio Souza Cruz pela admiração que
tenho por ele - não é demagogia, é verdadeiro, por isso estou falando de
público.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Muito obrigado. A
recíproca é verdadeira. Com espírito democrático, mas o seu
pronunciamento tem um viés fortemente político, e isso me dá a
oportunidade de também fazer observações de natureza política. Antes,
porém, gostaria de fazer um reparo na sua informação. Hoje, a menor
remuneração que o servidor do Estado recebe gira em tomo de
RS250.00. Se a comparação está sendo feita com o Rio de Janeiro, os
R5400,00 de lá também são de remuneração, e não de salário-base.

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Deputado, desculpe-me interrompê-
lo, mas gostaria que o senhor falasse de salário e não de remuneração.
A remuneração engloba vale-transporte, ajuda médica, etc.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Como ia dizendo, o
? salário em Minas é o mesmo que no Rio de Janeiro. A remuneração

mínima no nosso Estado é da ordem de RS250,00. Por outro lado,
quando V. Exa. falou sobre a Situação e a Oposição, lembrei-me de
uma observação. Ao chegar à Casa, como Líder de Governo, recebi do
Governador a incumbência de mapear quem é Situação e quem é

4 Oposição. Não tenho a clareza que V. Exa. parece ter de quem são e
quantos são a base de Governo e de Oposição.

Em relação ao posicionamento frente ao Governo do Rio de Janeiro e
mesmo frente ao Governo de Minas, sendo V. Exa. um Deputado do
PFL confesso, tenho uma dificuldade maior de compreender, já que, ao

a
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que me consta, o seu partido no Rio de Janeiro faz oposição. Em
Minas Gerais, embora V. Exa. se apresente como parlamentar de
Oposição, não é novidade para ninguém que o PFL tem dois
Secretários no Governo e, salvo engano, já teve dois Vice-Líderes neste
Plenário.

O Deputado Alberto Bejani - Gostaria de esclarecer ao Líder do
Governo que esses dois Secretários que lá estão são chamados da tal
quota pessoal do Sr. Governador. Trata-se do único Governador no
Brasil - e talvez no mundo - que tem quota pessoal.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Vou insistir em
continuar meu aparte. E claro que se um militante, alguém que disputa
eleição filiado a um partido, é convidado, e o partido faz, de fato,
oposição, ele é chamado para abrir mão do cargo ou desfiliar-se. Parece
que não é esse o caso do comportamento do partido de V. Exa. frente
ao Governo Itamar Franco.

Além do mais, dada a entusiástica defesa que V. Exa. faz do salário
mínimo, estou concluindo - pois V. Exa. sabidamente é pré-candidato a
Prefeito de Juiz de Fora - que V. Exa. já está também assumindo um
compromisso de praticar o salário mínimo equivalente aos R5400,00
para os servidores públicos de Juiz de Fora. A Assembléia poderá
acompanhar o cumprimento desse compromisso, é claro, atualizado
pela inflação que vier a ocorrer.

Finalmente, com relação ao comentário do projeto em pauta, trata-se
de um projeto que permite ao Estado receber sem contrapartida e sem
pagamento, pois não é um financiamento, é uma doação de um Banco
alemão, que exigiu apenas que se consolidasse em lei o compromisso
de que esse recurso seria usado exclusivamente na preservação da mata
Atlântica. Por sinal, sua região ainda guarda alguns dos mais
expressivos remanescentes do incrível ecossistema brasileiro.

Em função disso, não me é possível acreditar que algum Deputado
votaria contra, pensando apenas na sua posição frente ao Governo, pois,
nesse caso, estaria contrário ao Estado, sendo contra a mata Atlântica e
a defesa do meio ambiente. Portanto, nesse sentido, acredito poder dar
contribuição ao seu pronunciamento, reiterando o agradecimento pela
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forma democrática como V. Exa. me concedeu o aparte.

O Deputado Alberto Bejani - Gostaria de esclarecer ao Líder do
Governo, Dr. Sávio, que fui Prefeito de 1989 a 1992, tendo deixado um
gari ganhando quatro salários, que era o mínimo na Prefeitura de Juiz
de Fora. Deixei o pagamento em dia, o salário de janeiro em dezembro
pago. Qualquer pesquisa que for feita na cidade de Juiz de Fora dirá
que fui o Prefeito que mais valorizou o funcionalismo municipal. E isso
porque funcionário tem que ser tratado como gente.

Quando alguém chega ao balcão para ser atendido, no Estado ou nos
municípios, o funcionário, às vezes, não atende bem, porque ali está
apenas seu corpo, sua mente se encontra em sua casa, onde falta o
medicamento para o filho, o aluguel se encontra atrasado, a energia
elétrica será cortada. O funcionário é gente e tem as mesmas despesas
de outro cidadão. Por isso, tenho moral para cobrar do Sr. Governador
que pague com decência ao funcionário público estadual. Primeiro:
prometeu em campanha. Ninguém é obrigado a prometer, mas, uma vez
prometendo, é obrigado a cumprir. Segundo: falou-se, no início de seu
Governo, que a prioridade seria o funcionário público estadual, mas o
funcionalismo já se encontra há um ano e cinco meses sem aumento. E
pelo andar da carruagem, o aumento de alguns centavos só ocorrerá em
agosto, quase nos meados de seu Governo. Nada tenho contra o Sr.
Itamar Franco, homem honesto, honrado, mas, administrativamente,
não concordo com alguns atos de sua gestão.

Com relação à mata Atlântica, acho fantástico. A área que foi
decretada como mata Atlântica, em Juiz de Fora, quando foi Senador da
República o Dr. Itamar Franco, pertence a sua ex-esposa, D. Anelise, e
é a mata do Krambeck.

: O Deputado Ei-mano Batista (em aparte) - V. Exa., ao iniciar o seu
pronunciamento, falou sobre a falta de vontade do Poder Executivo
com relação à formação de "quorum" para a votação de matérias. Falou
com muita propriedade, porque está patente o desinteresse do Chefe do
Executivo de proporcionar a esta Casa condições de formar "quorum"

. para votar. V. Exa. falou, com muita propriedade, pois se o Líder do
Governo nesta Casa não está agindo de forma a impedir a reunião,

rÀ
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impedir a votação, também não faz nada para que ela aconteça. Tem
diferença entre líder e chefe. Chefe é aquele que manda, que comanda,
dando uma idéia de tribo. Mas o líder é aquele que impõe respeito pelo
respeito que tem pelos seus liderados, é aquele que reúne, conversa.
Ainda hoje disse-me um Deputado, e me permito repetir, sem endossar,
que a Liderança do Governo nesta Casa aqui vem para mostrar que é
exatamente um clone do Sr. Governador Itamar Franco.

O Sr. Governador Itamar Franco tem uma vocação tremenda para
ditador. Assemelha-se ao Sr. Fidel Castro, a quem recebeu há pouco
tempo, aquele cidadão que colocou no "paredão" todos aqueles que o
ajudaram, confiando nas suas boas intenções. No momento em que
viram que não procediam e discordaram, foram para o "paredão". O Sr.
Itamar Franco está fazendo exatamente o que fez Fidel Castro com seus
benfeitores. O PMDB lavou sua honra em Minas Gerais. A humilhação
que sofreu em Brasília foi lavada por seu procedimento. Não é meu
partido, mas tenho que louvar ou censurar, não sei o que deveria fazer.
Pessoalmente, não sei se louvo ou censuro a subserviência do PMDB
até há pouco tempo ao Sr. Itamar Franco. Mas ele, sim, tinha o dever de
expressar gratidão, de reconhecer, e, no entanto, levou o partido a
humilhar o Senador José Alencar, destituindo-o de uma Presidência,
com a participação, até mesmo censurável, do então Secretário,
Presidente do partido, Armando Costa. Depois, ele próprio humilha e
encerra a carreira desse homem, passando-o para a história como
desonesto.

Ilustre Deputado, ilustres pares, um homem que procede assim com
aqueles que o ajudaram, o que não é capaz de fazer com nós outros, que
nos opomos a ele? O Sr. Itamar Franco não tem interesse em que haja
reunião e votação, porque quer, anseia, no primeiro plano, por colocar o
povo de Minas contra esta Casa, dizendo que não anda, que os
Deputados não trabalham. Mas a verdade é que deseja que os três
cargos para os quais quer designar alguém continuem sendo exercidos
de forma irregular. Há quatro requerimentos aqui que não deseja que
sejam aprovados, porque exigem informações do seu Governo que não
deseja prestar.
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V. Exa. está corretíssimo, mais do que correto, quando diz que, se
houvesse interesse do Governo, as reuniões aconteceriam, porque a
Oposição aqui está, na mesma proporção de sua base, participando das
reuniões e votações. A nós, como parlamentares, não interessa que esta
Casa pare, mas que continue, porque somos o reflexo dos anseios da
população, somos o som da voz do povo. E o povo está clamando,
gritando, para que o Sr. Itamar Franco desça do pedestal do seu
onulho, de onde proclama a ociosidade desta Casa, quando, na
verdade, ocioso é ele, que até hoje não começou a governar.

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Deputado. Gostaria de
prosseguir dizendo que nós, que somos Deputados, que fomos eleitos,
temos a obrigação de fiscalizar, de denunciar, como denunciamos a
ladroagem que estava para acontecer na FHEMIG, com a lavagem da
roupa. E tanto era verdade que, hoje, o próprio atual Secretário da
Saúde confirma o rombo astronômico que teria acontecido se tivessem
respeitado uma tal licitação com cartas marcadas, dando a Brasil-Sul,
de Niterói. como vencedora.

Quando fomos a público e dissemos que as obras chamadas
emergenciais. no Sul de Minas, não estavam com essas características,
porque em estrada, a não ser que tenha mudado. A estrada do Sul de
Minas também tem a mata Atlântica. Caminhando pelo Sul de Minas,
encontraremos parte da mata Atlântica. Com relação a obras
emergenciais, sei que o que impede a passagem de veículos é uma
ponte ou um morro que caiu na estrada. Simples buracos não
caracterizam a necessidade da obra emergencial. Por isso, mais uma
vez, o Sr. Governador demitiu e afastou, para apurar.

O nosso trabalho nesta Casa é dizer, também, quando um projeto nos
interessa. Esse projeto interessa-nos, mas como votaremos? Onde está a
Situação, se ainda existe? De repente, meu Líder, só o senhor está
representando a Situação nesta Casa. Não vejo os Deputados que
defendem o Governo e que se dizem homens do Governo. Nós, da
Oposição, não somos obrigados a formar "quorum" para votar. A nossa
responsabilidade, que é corri a população e não com o Governo, faz-nos
estar aqui para votar e para mostrar que estamos sendo coerentes com o
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que prometemos quando da nossa eleição. Lamento. A V. Exa., Líder
do Governo, que é meu vizinho no Edificio Tiradentes, com muito
orgulho, digo que, ao me aproximar de V. Exa., aprendo um pouco
mais, pois estou engatinhando na política, principalmente no
Legislativo. Mas sou obrigado a dizer a verdade.

A TV Assembléia está mostrando à população as cadeiras vazias. Há
menos de 15 Deputados presentes no Plenário, quando existem, nesta
Casa, 77 Deputados. Não se pode culpar a Oposição, porque ela não é
obrigada a compor "quorum" para a votação. Já assistimos à Situação
lutar ferrenhamente a favor do Sr. Governador, até mesmo aprovando
taxas para o povo pagar, ou seja, mais de 70 taxas, porque, naquele
momento, queria defender o Governo. Lamentavelmente, veio a
turbulência, em que o PMDB perdeu o P e, se bobear, perde o resto das
letras. Tiveram até de trazer, de Brasília, pessoas para negociar em Belo
Horizonte. O pior é que o Governo pagou o avião. O que a população
tem a ver com a briga de partidos em Minas Gerais?

O projeto da mata Atlântica é muito importante. A Situação deveria
participar, a fim de aprovarmos esse projeto logo. Tomara que o
aprovemos ainda hoje, porque nós, da Oposição, pensamos que é muito
importante para Minas Gerais e para a preservação do que resta de mata
neste Estado. Portanto, aos senhores do Palácio que estão nos
assistindo, o meu boa-tarde. Digo aos senhores que nós, da Oposição,
queremos votar esse projeto, mas vocês, da Situação, não querem.
Quando dizem que o PFL é Governo ou não, apenas sei dizer com
relação ao Deputado Alberto Bejani, que tem vergonha.

Quando o Governador tomou posse, e nós ainda não estávamos aqui,
S. Exa. falou que o PFL e o PSDB tinham que ser Oposição. Sou um
bom menino e estou obedecendo o Governador. Sou Oposição nas
coisas irracionais. Não posso ser Situação e apoiar a retirada de 2.500
homens da Polícia Militar das ruas para colocá-los na lagoa de Furnas,
para pescar lambari, porque tomar conta de lá não iria adiantar nada.

Não posso ser a favor de helicóptero ficar jogando rosas. Vamos ter
que pintar esse helicóptero da Polícia Civil de cor-de-rosa, porque
nunca vi isso na minha vida: helicóptero jogando fiorezinhas. Em
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Minas Gerais acontece de tudo. Não posso ficar a favor quando vejo
o Governo do Estado usar 15 segundos e gastar R5500.000,00 do povo
deste Estado para falar para o Brasil, para fazer campanha para pessoa e
não divulgando o nosso Estado, porque, se divulgasse, seria uma
vergonha. O nosso Estado conseguiu passar para o terceiro lugar,
perdendo para o Rio de Janeiro em arrecadação.

Era isso que gostaria de falar. Quero dizer ao Líder que essa é uma
discussão política. Pessoalmente, sou um eterno admirador de V. Exa.
Não sei qual é o santo do Governador, deve ser Santo Antônio, mas
peço a ele que o proteja e faça com que ele tenha V. Exa. como Líder
até o final do seu Governo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo

art. 70.
O Sr. Presidente - Solicito a V. Exa. que faça o requerimento por

escrito, e, no momento oportuno, concederei a palavra a V. Exa.
O Deputado Sávio Souza Cruz - Solicito a palavra nos termos do art.

164 do Regimento Interno,
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.
• Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, as manifestações que

ouvi desde a primeira fase me levam a algumas ponderações. Primeiro,
foi discutido aqui o papel da Liderança do Governo. Seguramente, a
Liderança do Governo não é se prestar ao papel que se prestou o

z Deputado Artur Virgílio no Congresso Nacional, de assumir por escrito
o um compromisso, assinado por todos, de marcar uma data para

apreciação e depois descumpri-la com ares de deboche e escárnio. Essa
é uma postura que diminui o papel da Liderança de Governo. Senti, e já
manifestei publicamente a respeito da matéria, uma certa surpresa de
que parte da Casa e até parte da imprensa pensasse ser papel da
Liderança de Governo a questão da composição do "quorum". Na
minha avaliação, a composição do "quorum" é uma obrigação que,
simultaneamente, têm o coletivo da Casa e cada um dos Srs.
Deputados, porque, quando fomos à casa de cada um dos mineiros
buscar a delegação para estarmos aqui falando em seu nome, temos que
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estar à altura dessa delegação e fazer-nos presentes para votarmos
"sim", "não" ou em branco. Mas estar aqui é uma obrigação. Cheguei
até a usar a expressão de que não vejo o papel do Líder como um bedel
das escolas antigas, que buscava os alunos que matavam aulas. Os
Deputados são maiores, são responsáveis e sabem dos compromissos
que têm com seus eleitores e com Minas Gerais. Causa-me estranheza
esse papel.

A respeito do pronunciamento do Deputado Ermano Batista, parece-
me contraditório, porque, ao mesmo tempo em que ele fala que quer
jogar a opinião pública contra a Casa, forçando que não se vote, ele fala
que é contra a subserviência. Se fosse o desejo do Governador que a
Casa não votasse e se ele é contra a subserviência, deveria estar
participando do esforço para que se votasse, para mostrar que a Casa
não é subserviente ao Governador Itamar Franco. Portanto, em relação
às instituições, à Assembléia Legislativa, ao Governo do Estado, o
julgamento final é o julgamento da sociedade, que deve avaliar quem
está cumprindo o seu papel.

Estranha-me muito a conversa do Deputado Ermano Batista a respeito
de que estaria negociando. Negociando o quê? Subvenção social? Se
for o caso, não a teremos. Aliás, já que o Deputado Ermano Batista tem
essa longa experiência na área, uma vez que esteve aqui tanto tempo,
durante a vigência da instituição da subvenção social, poderia trazer sua
documentação para que possamos fazer um juízo sobre a conveniência
ou não desse instituto. Seria um juízo público, pois já tenho o meu: sou
absolutamente contrário a ele, assim como, acredito, a grande maioria
do povo de Minas.

Também considero engraçado um parlamentar do PSDB usar a
imagem de povo clamando na rua, pois, no que diz respeito a esse
partido e ao Presidente, esse povo está nas ruas sempre para vaiar, jogar
ovo podre, etc. Por outro lado, esse mesmo povo está sempre sendo
barrado, como aconteceu com os índios. Já o Governador Itamar
Franco, em um gesto histórico, entrou na Praça Tiradentes, puxando
uma passeata, acompanhado pelo povo.

Com relação às pétalas de rosa, acredito que causem estranheza a



rs

89
certos Deputados, uma vez que os partidos que defendem preferem
jogar pedras, tiros e guardas a flores. Nos dois anos em que se
processou a comemoração da Inconfidência Mineira em Tiradentes, no
Governo Itamar Franco, a população presente, que acompanhava a festa
comemorativa de nosso herói maior da história, símbolo da
nacionalidade, foi brindada com pétalas de rosa, a partir de um gesto
espontâneo da Polícia Civil. Quem tem a visão deles deve estranhar o
fato de o povo ser bem tratado e considerado prioridade, como acontece
no Governo Itamar Franco. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, gostaria de solicitar o
encerramento de plano da reunião, pois não há número de Deputados
suficiente para discutir a matéria.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Solicito seja feita a chamada para a
recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição
de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Chico Rafael) - (- Faz a chamada)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados, que,

somados a 7 Deputados em comissões, perfazem o total de 29.
Portanto, há número para a continuação dos trabalhos. Com  a palavra,
para discutir o projeto, o Deputado Hely Tarqüinio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos
discutir o projeto estribado na mensagem do Sr. Governador, que
solicita tramitação em regime de urgência para o projeto de lei que
autoriza o Estado a contratar colaboração financeira para os fins que
menciona e dá outras providências. Em síntese, é uma proposta de
empréstimo a fundo perdido, a um Banco alemão, para a recuperação
da Mata Atlântica, com uma contrapartida do Governo de Minas
Gerais.

No projeto de lei temos o art. I, pelo qual fica o Estado de Minas
Gerais autorizado a contratar colaboração financeira com o Banco
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KFW, até o limite de 15 milhões de marcos alemães, destinados à
implementação do Projeto de Proteção da Mata Atlântica - Pró-Mata-
Minas Gerais.

Pelo art. 20, parágrafo único, o projeto deverá ser implementado em
quatro anos. Ainda pelo art. 2°, a contrapartida do Estado corresponde a
19 milhões e 950 mil marcos alemães, a qual se efetivará com recursos
próprios do Instituto Estadual de Florestas.

No art. 3°, os recursos obtidos por meio da colaboração financeira de
que trata essa lei serão objeto de contrato com o Banco alemão e serão
depositados em instituições financeiras que centralizem a receita do
Estado em conta especial, aberta para essa finalidade, cuja identificação
será comunicada pelo Poder Executivo à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa, no prazo de 30
dias contados de sua abertura.

Isto nos agrada: a Assembléia Legislativa participando, o Poder
Legislativo incluído. Gostaríamos até de homenagear o Governador,
porque se está lembrando da Assembléia para fazer um negócio regular.

O Deputado Ivo José (em aparte) - Não pretendo falar muito, mesmo
porque esse projeto não merece longas discussões, uma vez que foi
exaustivamente discutido nas comissões. Tive oportunidade de votar
favoravelmente a ele. Na verdade, estamos passando da hora de votá-lo
e precisamos dar agilidade a projeto de tamanha importância para a
finalidade a que se propõe, que é a recuperação das reservas florestais
da mata Atlântica. Como Deputado que atua na região da bacia do rio
Doce e como 1°-Secretário da CIPE Rio Doce, tenho o maior interesse
em vê-lo aprovado, assim como as populações que o aguardam
ansiosamente.

E nesse sentido que gostaria de fazer esse registro, Deputado. Quero
também informar que amanhã os Deputados integrantes da CIPE Rio
Doce, Deputados Mauro Lobo, José Henrique, e eu estaremos juntos
com Deputados do Espírito Santo, em audiência no Ministério do Meio
Ambiente, às 11 horas, em Brasília, justamente para cobrar do Governo
Federal o cumprimento das emendas aprovadas no orçamento voltadas
para a recuperação da bacia do rio Doce e até hoje não implementadas.
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Então, queremos, além desses recursos do Pró-Mata, também ver a
implementação daquilo que está no orçamento federal, previsto para a
bacia do rio Doce.

Quero, ainda, informar ao Presidente que, neste momento, vai ter
início uma reunião com o Colégio de Presidentes de comissão, no Salão
Nobre. São 14 Presidentes de comissão, por isso gostaria que V. Exa.
considerasse a presença desses Deputados nesta reunião, para efeito de
"quorum".

O Deputado Hely Tarqüínio - Gostaria de agradecer o aparte do
Deputado Ivo José, que está nos alertando para esse outro projeto com
relação ao meio ambiente e à conservação da bacia do vale do rio Doce,
muito importante para os mineiros e com o qual fazemos coro. A
Situação e a Oposição, nesse caso, estão de mãos dadas.

Muitas vezes, Deputado, embora essa discussão se tenha esgotado nas
comissões, principalmente a de Meio Ambiente, sempre, por questão de
tramitação, vem ao Plenário, e nós, que não somos da Comissão, temos
oportunidade de manifestar também o nosso apoio.

Vimos aqui não com o espírito de nos contrapor ao projeto, mas de
expor e de gastar o tempo necessário, porque, à medida que vamos
discutindo o projeto, vamos tendo uma visão cada vez melhor dele e
conhecendo todos os seus aspectos.

Então, no art. 5°, fica o Poder Executivo autorizado a conceder
garantia para a realização da colaboração financeira.

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Deputado FIely Tarqüínío, a
Presidência interrompe V. Exa. apenas para responder ao Deputado Ivo
José que a sua solicitação não encontra amparo no Regimento Interno.
Portanto, deixará de atendê-lo, infelizmente.

O Deputado Hely Tarqüínio - Pois não, Presidente. V. Exa. é a
autoridade máxima, e tem todo o direito de, a qualquer hora,
interromper o Deputado, desde que dentro do Regimento Interno, para
esclarecer qualquer dúvida. Agradeço a sua intervenção.

Então, o art. 5° diz: "Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a
garantia para realização prevista, mediante vinculação de cotas do
fundo de participação do Estado. Essa lei entrará em vigor na data de
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sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário".

Com relação a essa proposta, logo a seguir vem a fundamentação do
Sr. Secretário, que autoriza o Estado a contratar colaboração financeira,
assinada por Manoel da Silva Costa, Secretário do Planejamento,
naquela oportunidade. Faz aqui uma exposição, onde justifica a
utilização desse dinheiro, com a contrapartida, e a maioria é a fundo
perdido. Acreditamos que esse projeto relacionado ao meio ambiente, à
Mata Atlântica - principalmente a que vem de São Paulo e entra no Sul
de Minas Gerais -, durante esses quatro anos estará sendo materializado
para protegê-la e conservá-la. Logicamente, isso vai favorecer o nosso
ecossistema.

Quem ganha é a sociedade como um todo. Há um trabalho bem
fundamentado e que justifica essa operação. A Oposição está aqui para
discutir e votar favoravelmente.

Quando se fala em meio ambiente, preocupa-me o meio ambiente
ecológico, que é a grande casa onde moramos. E o estudo dos
ecossistemas, de onde nos encontramos, o ambiente fisico, mas temos
algo muito mais importante, que também nos preocupa, como
representantes do povo, e talvez seja o mecanismo que mostra todas as
desigualdades da sociedade, que é a ecologia social.

A ecologia social tem que ser abordada não só dentro de Belo
Horizonte, mas nas diferentes regiões do Estado e até mesmo dentro de
5.000m2, como por exemplo em condomínios de luxo, com muita
segurança e toda a eletrônica a seu serviço. Do lado de fora, temos
muitos miseráveis, sem emprego, carentes, sem saneamento básico,
confundindo o meio ambiente. Quando falamos "confundindo" não o
fazemos no sentido pejorativo de que o pobre não pode se misturar com
o rico. Mas é isso que nos preocupa. Os teólogos também vivem muitas
vezes preocupados com o problema da administração do poder
temporal, além da administração do poder permanente, que é Deus.

Como Deputados, temos que nos preocupar, sim, com a ecologia
social do Estado, principalmente no Norte de Minas, no Jequitinhonha,
que é exatamente esse fenômeno que globaliza tudo e tem realmente a
confusão de um projeto neoliberal, um projeto do mundo, não do
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Brasil, que traça uma demarcação forte, dividindo a sociedade
perversamente entre pobres e ricos.

Muito nos preocupa essa ecologia social que discrimina as pessoas.
Quem sabe em um tempo mais rápido o nosso Governador possa
conseguir para Minas Gerais recursos, quem sabe até a fundo perdido,
para investir nas nossas diferenças sociais. Aí, sim, na medicina
preventiva, que vai impedir a incidência de doenças, principalmente
naqueles mais desfavorecidos pela sorte, para se evitar aquele
"apartheid" que predomina na maioria das grandes cidades, nas favelas.
Vivemos no mesmo ecossistema social ou no mesmo sistema social
fisico com essas diferenças marcantes, contraditórias, entre ricos e
pobres. Mas é lógico que essa é uma solução difícil, para a qual o País
tem que percorrer um caminho ainda muito dificil, em médio e longo
prazos. Quando se fala em ecologia, lembramos principalmente dessa
ecologia social. Queremos diminuir essas diferenças, dando melhores
condições de "ida às populações mais carentes.

O mecanismo básico para melhorarmos essa ecologia social seria
realmente a cultura da educação. Essa educação que já tem 25% do
orçamento especificamente consignado na Constituição. Essa educação,
temos a certeza, com o tempo, vai sendo implementada cada vez mais
com qualidade. Para isso temos o empenho do Ministério da Educação,
que já fez uma série de modificações, de quatro anos para cá, que está
melhorando a educação no Brasil.

Estamos diante de outra discussão. Há os desdobramentos.
Desdobramentos que levam o Presidente da República a buscar a lei de
responsabilidade fiscal para somar a outros dispositivos, no sentido de
melhorar as regras da administração pública, para diminuir as
diferenças entre pobres e ricos. E só há uma forma: essa educação que
está implantando também, já no estudo fundamental, no estudo médio
uma série de medidas que não tem exclusão. Embora haja, muitas
vezes, inúmeras reclamações, esse processo é longo, requer tempo. Para
o nível superior, já estão existindo os exames para comprovar a
eficiência das escolas superiores.

Sr. Presidente, gostaria de continuar, mas, como V. Exa. pode
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verificar, não temos "quorum" para a continuação da reunião. Daqui
dá para contar. Temos 10 Deputados em Plenário. Com  o "quorum"
que existe nas comissões temáticas, não há número para a continuação
da reunião. Pedimos que encerre, de piano, a reunião, para
continuarmos depois a discussão sobre ecologia.

Questões de Ordem
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, gostaria de continuar,

mas, como V. Exa. pode verificar, não temos "quorum" para a
continuação da reunião. Daqui dá para contar, tão poucos são os
Deputados que se encontram no Plenário. Temos dez Deputados em
Plenário. Com o "quorum" que existe nas comissões temáticas, não há
número para a continuação da reunião. Pedimos que encerre, de piano,
a reunião, para continuarmos depois a discussão sobre ecologia.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Agradeço, Sr. Presidente. Na
verdade, não é novidade para ninguém que ainda não tenho
familiaridade com o Regimento Interno da Casa. Anteriormente, fiz
uma solicitação de uso da palavra, nos termos do art. 70. V. Exa. me
informou que deveria fazer o requerimento por escrito. Compulsando o
volume do Regimento Interno que tenho em mãos, não consegui
encontrar a razão porque esse requerimento devesse ser feito por
escrito. Assim, pergunto a V. Exa. em que se funda a exigência para
que o requerimento para uso da palavra, nos termos do art. 70, seja
feito por escrito e formalmente.

Parece-me um contra-senso que, quando o artigo assegura o uso da
palavra em caráter excepcional, a pessoa tenha o condão, ou seja, seja
obrigada a ter o condão de prever a excepcionalidade. Por me parecer
pouco inteligente e de pouca contribuição ao processo legislativo e à
possibilidade de que se esclareçam dúvidas e se faculte o debate
democrático, que, aliás, é a essência desta Casa, formulo esta questão
de ordem. Encareço a V. Exa. que, por favor, não me diga que se trata
de uma cultura e uma prática da Casa.

O Sr. Presidente - A Presidência não tem outra forma de responder a
V. Exa. Como a concessão da palavra pelo art. 70 é feita após a
apreciação da ordem do dia, é usual na Casa receber esse pedido por
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escrito, para que antecipadamente a Presidência tenha a ordem dos
oradores que deverão usar a palavra por esse artigo.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, abusando da boa-
vontade de V. Exa., não podemos ter um Regimento Interno escrito e
um em praxe. O que não está no Regimento Interno.., desculpe-me,
mas gostaria que, nas próximas reuniões, pudéssemos nos fixar no
Regimento Interno, que está escrito. Assim, ficaria mais fácil para a
nossa compreensão. Havendo regras mais claras, será mais vantajoso
para todos. Termino agradecendo a V. Exa. a benevolência e a
compreensão com um Deputado novato na Casa.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, declara

encerrada a discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 786/2000,
uma vez que permaneceu em ordem do dia para discussão pelo prazo
de quatro reuniões. Informa, ainda, que, no decorrer da discussão, foi
apresentada, ao projeto, emenda do Deputado Márcio Kangussu, que
recebeu o n° 5, cujo teor é o seguinte:

EMENDA N°5 AO PROJETO DE LEI N° 786/2000
Acrescente-se onde convier:
"Art ... - 20% dos recursos de que tratam os art. F e 2° serão

aplicados na recomposição das matas ciliares situadas ao longo das
margens do rio Jequitinhonha.".

Parágrafo único - Os recursos serão aplicados em parceria com as
Prefeituras Municipais, cujos municípios sejam banhados pelo rio
Jequitinhonha.

Sala das Reuniões, 2 de maio de 2000.
Márcio Kangussu
Justificação: O rio Jequitinhonha está agonizando. Ameaçado de

destruição, em decorrência do assoreamento crescente, a sua situação
atual representa um risco para todo o ecossistema regional, bem como
para a sobrevivência de milhares de famílias, sobretudo aquelas
situadas ao longo de sua bacia hidrográfica.
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A recomposição de suas margens, com o replantio de espécies

nativas e adaptáveis à região, é uma medida eficaz, que visa a proteção,
a recuperação e a preservação das barrancas do rio, a qual já foi objeto
de estudo por parte do TEF, do IBAMA, da RURALMINAS e da
CODEVALE, que, em diagnóstico apresentado, recomendaram-na
como solução transformadora da sua atual realidade.

O grande agente de destruição do rio Jequitinhonha é o assoreamento,
causado principalmente pela ação pluvial. As conseqüências geradas
pelas enchentes, que fazem descer até seu leito a terra solta vinda de
encostas e de suas margens desprotegidas de cobertura vegetal,
agravam ainda mais o problema.

Os recursos do Banco KFW e do Governo do Estado, em concurso
com a importante parceria das Prefeituras Municipais cujos municípios
são banhados pelo rio Jequitinhonha, vão possibilitar, em médio prazo,
a sua preservação de forma qualitativa, a bem da posteridade.

Uma das formas de se conter o avanço da degradação e garantir a
sobrevivência do rio é a recomposição das matas ciliares. Entre as
espécies nativas a serem utilizadas no reflorestamento estão a ingazeira,
o ficus. o tamburi, além de árvores frutíferas, entre as quais a
mangueira.

Num apelo à vida, é que conclamamos o apoio dos nobres Deputados
para a aprovação desta proposição.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 3, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária, na mesma data, 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 7P REUNIÃO ESPECIAL, EM 27/4/2000
Presidência do Deputado Dilzon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino de Portugal - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Deputada Elbe
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Brandão - Palavras do Sr. Justino Pereira de Magalhães - Palavras do
Sr. Miguel Augusto Gonçalves de Souza - Entrega de placa -
Apresentação da Orquestra Sinfônica da PMMG - Entrega de placas do
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Durval Angelo Dilzon Melo - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira

- Aílton Vilela - Alvaro Antônio - Doutor Viana - Elbe Brandão - Fábio
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - João Paulo - Olinto
Godinho - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - 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. 2°-Secretário, para
proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.

Atas
- O Deputado Doutor Viana, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa o
Revmo. Sr. Padre Doutor Antônio Franclim Sampaio Neiva Soares e os
Exmos. Srs. Doutor Justino Pereira de Magalhães e Doutor Miguel
Teixeira Alves Monteiro, professores da delegação da Universidade do
Minho; Miguel Augusto Gonçalves de Souza, Presidente do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais; Antônio Manuel Poças,
Secretário-Geral do Centro da Comunidade Luso-Brasileira; Otacílio
Ferreira Cristo, Vice-Cônsul de Portugal, representando o Cônsul, Sr.
Silvino Ferreira Leite; Coronel Ari de Abreu, Comandante da
Academia de Polícia Militar; Capitão Edson Carlos Gonzaga,
representando o Comandante do CIAAR, Coronel Silva Lobo; e a
Deputada Elbe Brandão, autora do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Destinação da Reunião
0 Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração da chegada
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dos portugueses ao Brasil, e, durante este evento, será homenageada a
delegação da Universidade do Minho, de Portugal, composta pelos
professores Padre Doutor Antônio Franclim Sampaio Neiva Soares,
Doutor Justino Pereira de Magalhães e Doutor Miguel Teixeira Alves
Monteiro.

Execução do Hino de Portugal
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

execução do Hino de Portugal pela Orquestra Sinfônica da Polícia
Militar de Minas Gerais, sob a regência do maestro Major João Bosco
de Oliveira Rocha.

- Procede-se à execuação do Hino de Portugal.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a
execução do Hino Nacional pela Orquestra Sinfónica da Polícia Militar
de Minas Gerais, sob a regência do maestro Major João Bosco de
Oliveira Rocha.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

De um mergulho na história, sempre podemos tirar lição proveitosa.
O passado se sedimenta no presente, projetando-se no futuro. Dos erros
ou dos acertos em que se incorre, vem uma definição: ou se confirma.
que devemos persistir no caminho ou se conclui que devemos evitá-lo.
Nessa linha de pensamento, podemos considerar, primeiramente, que a
presença portuguesa no Brasil foi um dos grandes acertos da história da
humanidade. E, em segundo lugar, que nos cumpre valorizar tal acerto,
estreitando sempre os vínculos com a terra de nossos avós.

Vivemos hoje uma época de transformações. A conscientização dos
povos quanto à justiça social se fortalece a cada dia. Neste País - onde
as desigualdades se traduzem no privilégio de poucos e na exclusão de
muitos - temos a natural tendência de supervalorizar os problemas.
Fazendo isso, esquecemos aspectos positivos de nosso patrimônio,
como o legado político-cultural que recebemos dos irmãos portugueses.

Podemos dizer que essa herança começou a tomar forma antes da
chegada de Pedro Alvares Cabral. Sua origem está no Tratado de
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Tordesiffias, ao dividir a atual América Latina em duas partes: a
América espanhola, a oeste, e a América portuguesa, a leste.

A América espanhola, como se sabe, fracionou-se em várias nações.
Já a América portuguesa se manteve una e indivisa, constituindo o
Brasil de hoje. E a obra maior do construtor lusitano, dotada de
território de dimensões continentais; com identidade cultural uniforme -
os quase 170 milhões de brasileiros falam a língua portuguesa,
podendo-se dizer que aqui não temos nem mesmo dialetos; temos a fé
cristã a irmanar os espíritos; e a miscigenação e a tolerância racial
representam um de nossos grandes trunfos.

E compreensível, portanto, que as comemorações dos 500 anos do
descobrimento, sejam motivo de confraternização entre Portugal, autor
do legado, e o Brasil, seu legatário. Assim pensando é que a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais programou a
reunião especial de hoje, incluindo uma homenagem aos professores
Miguel Teixeira Alves Monteiro, Justino Pereira de Magalhães e Padre
Antônio Franclim Sampaio Neiva Soares, da Universidade do Minho.
Trata-se de iniciativa da nobre colega Deputada Elbe Brandão,
integrando nosso projeto institucional "Repensando o Brasil 500 Anos
Depois".

Já no século XVIII, eram muitos os brasileiros que concluíam seus
estudos superiores em escolas de Portugal. A universidade portuguesa,
como um todo, pode ser considerada a mãe da universidade brasileira.
E a Universidade do Minho, particularmente, está em região do
território luso que guarda laços muito especiais com o Brasil.

1 estabelecerem em Minas Gerais. Em última análise, é à cara terra
Foi do Minho que partiram milhares de patrícios para se

minhota - representada por sua universidade e pelos ilustres visitantes,
aos quais damos as boas-vindas - que rendemos nosso tributo.

Em nome do Legislativo mineiro, estendemos nossa saudação aos
demais participantes do encontro: o Instituto Histórico e Geográfico de
Minas Gerais, o Consulado de Portugal em Belo Horizonte e o Centro
da Comunidade Luso-Brasileira. A eles, a todos que nos honram com
sua presença e à Orquestra Sinfônica da Polícia Militar - que abrilhanta
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nossa solenidade -, os agradecimentos da Casa do povo de Minas
Gerais. Muito obrigado.

Palavras da Deputada Elbe Brandão
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, imprensa,

funcionários da Casa, componentes da Mesa, senhoras e senhores, o
Brasil comemora 500 anos de presença portuguesa nas tenaz dos
Tupiniquins, dos Pataxós, dos Krenaks e de mais de 900 nações
indígenas que ocupavam uma extensão territorial do Oiapoque até o
Chui. Hoje, devem existir, aproximadamente, 260 povos remanescentes
dos 6 milhões de habitantes que viviam nestas terras.

Vinte e dois de abril de 1500 é a data oficial da chegada da esquadra
do português Pedro Alvares Cabral ao litoral do Brasil, quando jogaram
suas âncoras num porto construído pela natureza e muito seguro. De lá,
até hoje, uma história é vivida e contada como saga de uma gente que
ainda não sabe compreender o limite da razão e da emoção, entre o que
foi, o que é e o que quer ser. Uma verdade sabemos: somente a ação
imperativa será capaz de alterar nossos rumos e transformar este País
numa nação ideal.

A nossa complexa visão de passado e futuro, compreendida por
diversificadas culturas, persiste em existir no País, que não esquece sua
condição de ex-colônia, mantendo algumas mazelas e erros superlativos
antagônicos que sempre ostentou. Gigante pela própria natureza,
gigante em pobreza, monstro na desigualdade e na concentração de
renda nas mãos de poucos, grande em potencial de tudo, na mesma
proporção em que a fragilidade é percebida e imposta pela riqueza que
um dia nos pertenceu.

Está na ordem do dia a discussão sobre o que comemorar. Muitos
dizem que nada. Outros muitos nada sabem. Contudo, há, sim, o que
comemorar. Afinal, somos um povo síntese de formação étnica
múltipla, criada pela miscigenação racial de índios, negros e brancos.
Mesmo com a corrosão que penetra as entranhas do corpo social
brasileiro, este povo persistirá em ultrapassar as vicissitudes para
caminhar na busca de sua identidade, conforme nossos costumes e
tradições. Não há como relegar o desenvolvimento acumulado em
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tantas áreas que formam a sociedade brasileira.

No momento em que fazemos urna consistente reflexão sobre nossa
história, precisamos reconhecer que Portugal alavancou um novo
processo histórico na criação do Brasil, mesmo que os contextos
temporais estabelecidos sejam analisados sob a ótica da atualidade.

Dr. Miguel Teixeira Alves Monteiro, Pe. Antônio Franclin Sampaio
Neiva Soares e Dr. Justino Pereira de Magalhães, nossos patrícios que
representam o povo português, saibam que esta Casa e o povo mineiro
os recebem com honra e respeito. A Universidade do Minho, onde V.
Sas. são catedráticos, é um reduto de intelectuais e criadores de
consciência; há 25 anos participa do crescimento de Portugal, e podem
participar do processo de mudança necessário ao povo brasileiro.

Por fim, deixo o testemunho de que sou fruto da união de duas raças
que formaram o povo do Brasil. Sou negra de sangue, do meu bisavô
materno da família Veloso, sou portuguesa de sangue, dos meus
antepassados das famílias Brandão, Guimarães e Figueiredo. Mais que
tudo, sou brasileira. Devemos ser brasileiros e instrumentos lutadores
pela dignidade e pelo resgate dos povos indígenas, dos nossos
brasileiros que passam fome, não têm onde morar e não têm ainda no
coração a dignidade de sentirem-se cidadãos brasileiros. Muito
obrigada.

Palavras do Sr. Justino Pereira de Magalhães
Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais; Deputada Elbe Brandão, Presidente da comissão das
comemorações dos 500 anos do Brasil; Presidente do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Dr. Miguel Augusto
Gonçalves de Souza; Presidente da Comunidade Luso-Brasileira; Vice-
Cônsul Otacílio Ferreira Cristo; Comandante; Capitão; prezados
colegas da Universidade do Minho; membros do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais; minhas senhoras e meus senhores; boa-
noite; associando-se o destino e a Divina Providência, fui convidado a
integrar esta missão cultural a Belo Horizonte, representando Portugal
pela Universidade do Minho, com os colegas Drs. Antônio Franclim
Neiva Soares e Miguel Monteiro, nesta homenagem promovida pela
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Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pelo Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais e pelo Centro da Comunidade
Luso-Brasileira, com o apoio do Consulado de Portugal, da Secretaria
de Estado da Cultura, da Fundação Clóvis Salgado, da Secretaria de
Estado de Turismo, da Universidade Federal de Minas Gerais e da
Escola Guignard.

Mas é como representante de Portugal e da portugalidade que me
revejo neste raro momento, cujo privilégio me inquieta e me
responsabiliza simultaneamente. Cidadão, universitário e historiador da
Educação e da Pedagogia, atraído pelo Brasil desde os meus tempos de
estudante de graduação na Faculdade de Letras de Portugal, onde
freqüentei, por opção, a cadeira de Cultura Brasileira, não me cansei de
aprofundar o meu conhecimento, instigado por essa fraternidade que
alimenta a relação histórica entre Portugal e Brasil e vice-versa.

Quinhentos anos de história do Brasil constituem um processo em que
achamento e descobrimento são absorvidos pela construção. Assim,
pois, 500 anos de construção histórica. E a história do Brasil constitui
uma colossal vitória da gesta e da racionalidade humanas numa
aventura que alia a inteligência à força mímica, à intuição, à utopia.
Uma profunda articulação da espiritualidade e da simpatia autóctones,
com a espiritualidade, o rigor e a ciência européias e com a resistência e
a docilidade africanas, fizeram e fazem deste País uma, senão a maior,
potência do hemisfério Sul, associação maior do pensar, do dizer, do
fazer.

Permita-se-me que releve, nesta triangulação, o papel do elemento
português, que, atraído desde a Carta de Pero Vaz de Caminha pela
prodigalidade da terra e pela afabilidade da gente, não mais deixou de
sonhar e tão sabiamente soube transportar para este lado do oceano a
sua intuição, vontade de singrar, honradez e sentido de progresso.

Visitando as cidades históricas de Minas Gerais, mergulhando nessa
paisagem de vales e ribas, descubro a alquimia humana da vitória sobre
o Douro e o gesto quotidiano do homem do Minho. De um e de outro
lado do Atlântico, uma mesma vitória sobre a natureza pródiga, mas
dura e resistente à penetração humana. Devo ao Prof. Raimundo
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Fernandes uma das imagens mais fecundas do gesto mineiro.

As igrejas de meia encosta, diz ele quando nos orienta na visita a
Ouro Preto, são o estímulo e o recolhimento dos mineiros, que
mergulham bem no fundo dos rios à procura do ouro e o levam, num
sacrifício humano, montanha acima, até as praças e as estradas onde se
convertem em riqueza. Uma obra coletiva de organização e entre-ajuda,
que só encontra analogia nas casas da Rua Direita, de Ouro Preto,
unindo seus ombros para não serem derrubadas pela diversidade da
montanha nem deslizarem pela ladeira, arrastadas pela corrente pluvial.

Quinhentos anos de história, que é uma vitória da engenharia e da
humanidade estruturadas pela lusofonia. A língua que nos une é
verdadeiramente fator estruturante desses 500 anos de
multiculturalismo, naturalidade, espiritualidade e societude. Fator de
agregação e de identidade, a língua confere sentido ao passado e
perspectiva ao futuro.

Convidados a participar de forma distinta nessas comemorações, os
portugueses não podem deixar de valorizar esse laço de comunicação
comum na base do qual se sedimenta a relação histórica entre estes dois
povos. Atrever-me-ia a dizer-lhes que a história do Brasil é um marco
maior da civilização da lusofonia.

Prezadas autoridades e Srs. Deputados, comemorar é sempre motivo
de júbilo, mas também momento de balanço. Quero publicamente
assinalar como me sinto emocionado e feliz nestes dias em que piso a
vossa terra e ouço, na língua comum, bons amigos e profundos
patriotas brasileiros descreverem até os mais sublimes pormenores da
história de Minas Gerais.

O balanço é altamente positivo, o Brasil tem vencido as grandes
adversidades que resultam de um País com poucos séculos de história
autônoma. O Brasil é, seguramente, uma das esperanças da humanidade
para o futuro. Esta, meus senhores e minhas senhoras, é a minha
mensagem. Este é o sentido de nossa homenagem. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Miguel Augusto Gonçalves de Souza
Exmo. Sr. Deputado Dilzon Melo, DD. 1°-Secretário da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, que hoje ocupa, com sua alta
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qualificação, a Presidência desta Casa, em substituição ao ilustre
parlamentar Anderson Adauto; Mestre Antônio Franclim Sampaio
Neiva Soares, professor da Universidade do Minho; limo. Dr. Justino
Pereira de Magalhães, ilustre professor da Universidade do Minho;
Ilmo. professor Miguel Teixeira Alves Monteiro, Professor da
Universidade do Minho; Ilmo. Sr. Joaquim Gaspar Ventura, Presidente
do Centro da Comunidade Luso-Brasileira; Exmo. Sr. Otacílio Ferreira
Costa, Vice-Cônsul de Portugal no Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Cel. Ari de Abreu, Comandante da Academia de Polícia Militar; Exmo.
Sr. Cap. Edson Carlos Gonzaga, representante do Comandante do
Centro de Instrução da Aeronáutica, Cel. Silva Lobo; e finalmente,
"last but not least", Exma. Sra. Deputada Elbe Brandão, pessoa
inteligente, competente, patriota, laboriosa, que foi, sem dúvida, a alma
desta sessão solene, na ilustrada personalidade de quem saudamos
todos os presentes. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
sente-se distinguido em co-participar desta sessão solene da
Assembléia Legislativa do Estado comemorativa da chegada dos
portugueses ao Brasil, quando será prestada homenagem à delegação da
conceituada Universidade do Minho, na pessoa de seus ilustres mestres,
Pe. Dr. Antônio Franclim Sampaio Neiva Soares, Dr. Justino Pereira de
Magalhães e Dr. Miguel Teixeira Alves Monteiro, expoentes da cultura
acadêmica lusitana aos quais temos o privilégio de dedicar, neste
momento de confraternização luso-brasileira, sinceras palavras de
louvor e saudação.

O solo português tem sido habitado desde os tempos pré-históricos.
Tribos procedentes do Norte europeu, do vale do Danúbio e até do
Oriente Próximo, sempre à procura de terras mais ensolaradas, lutando
entre si, caminharam na direção Sudoeste do continente, ultrapassaram
o magnífico acidente orográfico que é a cordilheira dos Pirineus e
avançaram através da península Ibérica até as praias do então
intransponível Atlântico, onde, por impossível continuar, detinham-se
nos acolhedores solos lusitanos. Assim o fizeram os lígures, iberos,
celtas, fenícios, gregos, cartagineses, romanos, álamos, vândalos,
suevos, visigodos e árabes.
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O português, pois, localizado na extremidade Sudoeste do

continente europeu, é resultante de complexo amálgama étnico-
cultural; não obstante, considerando-se o extrato rácico comum, é dos
povos mais homogêneos da Europa, não distante da tipiflcação
mediterrânea.

Portugal, após o desmembramento do Império Romano, assaltado este
por tribos semibárbaras, precipuamente germânicas, pelas
peculiaridades de sua criação, sob a égide de seu primeiro soberano e
fundador, D. Affonso Hem-iques, transformou-se na primeira nação
moderna do velho mundo, pois, comprovadamente, inexistiu, no país, o
feudalismo, como demonstrado, inicialmente, por Alexandre
Herculano, personalidade de escol e na qual não se sabe o que mais
admirar, se o historiador ou o cidadão.

A pátria de Camões resistiu à intensidade das forças centrípetas que
conduziram à unificação de toda a península Ibérica, sob a égide de
Castela e com o discreto, mas vigoroso, apoio do Vaticano.

Essa autonomia lusa em relação à Espanha decorreu da ação de
muitos de seus estadistas e do poderio de suas armas, como
demonstrado na decisiva batalha de Aljubarrota, em que, pela vez
primeira, a infantaria derrotou a cavalaria, sob o inspirador comando de
Nuno Alvares Pereira, a mais fascinante personalidade portuguesa do
mundo medieval.

A batalha de Aljubarrota, nas lutas de Espanha com Portugal, está,
para essa nação, no mesmo plano em que se situa, para os ingleses, a
batalha de Azincourt, na guerra dos 100 anos entre Inglaterra e França.

Em decorrência, e trata-se de fato singular, as fronteiras de Portugal e
Espanha, fixadas pelo Tratado de Alcanizes, de 12 de setembro de
1297, são as mais antigas e estáveis de toda a Europa.

O lusitano, localizado na foz de seus principais rios, Minho, Cávado,
Ave, Douro, Mondego, Sado, Guardiana e, em especial, no belo e
extenso estuário do Tejo, madrugadoramente se tomou grande pescador
e, logo após, em engenhoso, experimentado e vigoroso navegante
desafiador do mar Oceano, pois sabia fazer jangadas e, também, como
a madeira era abundante, bons e valorosos navios.
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Foram, ademais, já no século XIII, capazes de utilizar,

precursoramente, instrumentos náuticos como o astrolábio e o
quadrante, fato que lhes assegurava primado entre as nações
emergentes européias.

Sua posição geográfica, verdadeira "finis terrae" na concepção
européia coeva, e a proximidade do extremo Noroeste de África
induziram o luso a sonhar com as navegações por longas distâncias.

Como resultante, o descortinar de todo o litoral ocidental africano,
mercê das façanhas de Gil Eanes, Diogo Cão e, sobretudo Bartolomeu
Dias, este ao lado de Femão de Magalhães e Francis Drake, os três
mais ousados e competentes marujos quando da epopéia das grandes
navegações, com seus feitos imortais traduzidos, respectivamente, no
contorno do cabo da Boa Esperança e na primeira e na segunda viagem
de circunavegação de nosso planeta.

Contornado o extremo Sul da África e alcançados os mares das
índias, tornou-se viável a sonhada missão de chegar às terras das
miríficas riquezas, meta atingida por Vasco da Gama em sua histórica
viagem do ano de 1498.

Seguiu-se, logo após, com o propósito de implantar o império
econômico português no Oriente, a viagem comandada pelo fidalgo
Pedro Alvares Cabral, à frente de poderosa armada composta por 13
navios, abarrotados de insumos, equipamentos e mercadorias
apropriadas para as trocas comerciais, bem como por 1.500 navegantes,
na maioria soldados bem armados, pois deveria, inevitavelmente,
confrontar-se com os mouros, velhos adversários que dominavam o
comércio das especiarias do Oriente.

Reproduzir-se-ia, nos mares e entrepostos da índia, a luta da Bíblia
contra o Alcorão; Dessa histórica e importante viagem resultaria, como
subproduto, o valioso descobrimento do Brasil, em 22/4/1500, pelo que
a viagem de Pedro Alvares Cabral deve ser inserida, nos anais da
história universal, como evento solar, no início dos tempos modernos.

O Brasil, mercê de Deus, foi colonizado por Portugal, única pátria,
por diversas razões, capaz de implantar, nas áreas tropicais e
subtropicais do Atlântico Sul, nação de dimensões continentais,
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unificada, cristã e cultuando a mesma e rica língua de Camões.

O historiador isento, ao analisar o pacto colonial vigente nos sécs.
XVI a XVIII, há de ser severo com o colonizador português, pois aqui
prevaleceu, com freqüência, o ultraconservadorismo, e irmanaram-se o
absolutismo e o despótico fiscalismo.

Os indígenas, inadaptados ao trabalho sedentário dos engenhos de
açúcar, foram gradualmente sendo dizimados, e o nosso País, para
vergonha nossa, foi a última nação das Américas a eliminar a
escravidão - e os cativos africanos, com seu sangue, suor e lágrimas,
ajudaram decisivamente a construir a grandeza do País.

E dever do analista, porém, registrar que esses males apontados são
próprios dos pactos coloniais praticados por todas as nações emergentes
da Europa na epopéia das grandes navegações, como Espanha, França,
Holanda e Inglaterra, todos eles predatórios, iníquos e condenáveis.

Afirma Walter Benjamin - alta expressão tardia da Escola de
Frankfurt, da qual Theodor Wiesegrund Adorno foi a personalidade
mais destacada - "ser privilégio exclusivo do historiador o dom de
despertar, no passado, as centelhas da esperança".

Como Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais, vislumbro, em nosso sofrido passado colonial, as esperanças de
que o Brasil não seja apenas - e já é muito - a 9' economia, o 5° em
extensão territorial e o 6° em população do universo, mas, também,
nação socialmente mais justa, cristã e baluarte da lusofonia, pois todos
nós somos possuídos do mais sincero apreço por nossa ancestralidade
portuguesa, da qual muito nos orgulhamos.

Desejo congratular-me com o ilustre Presidente desta Casa, expoente
da nova geração de políticos mineiros, bem assim e em especial com a
digna e nobre Deputada Elbe Brandão, Presidente da Comissão de
Turismo e das comemorações do 5° Centenário do Descobrimento, por
sua competente ação para que se realizasse, neste nobre recinto,
verdadeira Casa do povo mineiro, e que tem a inspiração do nome de
Juscelino Kubitschek de Oliveira, esta sessão solene comemorativa de
tão alta significação cívica

A miscigenação ocorrida no Brasil ao longo dos 500 anos de sua

rÃ
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história, envolvendo, principalmente, portugueses, índios e negros e
dando origem ao homem brasileiro, é fato singular na história dos
povos, do qual muito nos orgulhamos.

Em decorrência, louvamos o si gnificado simbólico do concerto,
promovido por iniciativa da Deputada Elbe Brandão, com a Orquestra
Sinfônica da PMMG - que tem, como patrono cívico, Joaquim José da
Silva Xavier, Tiradentes, o mais popular dos heróis da história
brasileira - executando duas obras-primas do maestro Carlos Gomes,
que invocam e consagram a miscigenação criadora do homem
brasileiro, através da protofonia da ópera "O Guarani", que consagra o
amor do índio Peri pela fidalga lusitana Ceci, e da protofonia da ópera
"Lo Schiavo", que justificadamente homenageia a força criadora da
raça negra. Tenho dito. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de entregar ao ilustre

Pe. Dr. Antônio Franclim Sampaio Neiva Soares placa comemorativa
com os seguintes dizeres: "Em comemoração dos 500 anos da chegada
dos irmãos portugueses ao Brasil, a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais homenageia a Universidade do Minho - representada
pelos Profs. Pe. Dr. Antônio Franclim Sampaio Neiva Soares, Dr.
Justino Pereira de Magalhães e Dr. Miguel Teixeira Alves Monteiro -'
manifestando, com este gesto, o reconhecimento da indelével
contribuição da gente do Minho para a formação cultural e moral do
povo de Minas Gerais. Belo Horizonte, 27 de abril de 2000".
Representando toda a Casa e o povo mineiro, assina nosso Presidente,
Deputado Anderson Adauto.

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação da Orquestra Sinfônica da PMMG

O Sr. Presidente - Temos a honra de convidar os presentes a ouvir a
apresentação da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas
Gerais, regida pelo maestro Major João Bosco de Oliveira Rocha, que
executará as peças musicais "O Guarani" e "Lo Schiavo".

- Procede-se à apresentação musical.
Entrega de Placas do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
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O Sr. Presidente - O Instituto Histórico e Geográfico de Minas

Gerais procederá à entrega de placas para homenagear alguns dos
presentes.

O locutor - O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais fará,
juntamente com a Comunidade Luso-Brasileira, neste momento, uma
homenagem com entrega de placas e medalhas comemorativas dos 500
anos do descobrimento do Brasil.

Convidamos o Dr. Miguel Augusto Gonçalves de Souza, Presidente
do referido Instituto, para entregar a placa ao Deputado Dilzon Meio,
1°-Secretário desta Assembléia, que, nesta oportunidade, representa S.
Exa. o Presidente da Assembléia, Deputado Anderson Adauto.

O Sr. Miguel Augusto Gonçalves de Souza - A placa tem os seguintes
dizeres: "Ao eminente Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, por seu empenho em celebrar, com excelso brilho, as
comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil, a
homenagem do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Belo
Horizonte. 27 de abril de 2000".

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - O Dr. Miguel Augusto Gonçalves de Souza, neste

instante, procederá à entrega de placa à Deputada Elbe Brandão.
O Sr. Miguel Augusto Gonçalves de Souza - A placa tem os seguintes

dizeres: "A eminente Deputada Elbe Brandão, por sua inteligência e
extremada luta pelo sucesso das comemorações dos 500 anos do
descobrimento do Brasil, a homenagem do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte, 27 de abril de 2000".

Deputada Elbe Brandão, é com muito orgulho que lhe entrego esta
singela, porém significativa, homenagem, porque V. Exa. é altamente
representativa da ascendência, no mundo, no País e em Minas Gerais,
da feminilidade. Pelo seu talento, pela sua cultura, pelo seu civismo, V.
Exa. foi a "anima mater" desta reunião. Incluo no meu modesto
currículo esta noite, em que tive o prazer de fazer-lhe esta justiça.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos a Deputada Elbe Brandão para fazer a

entrega de placa ao Dr. Miguel Augusto Gonçalves de Souza,
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Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais.

A Deputada Elbe Brandão - A placa tem os seguintes dizeres: "Ao
eminente Dr. Miguel Augusto Gonçalves de Souza, Presidente do
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, por sua extremada
dedicação às comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil,
a homenagem de seus consórcios do Instituto Histórico e Geográfico de
Minas Gerais". Presidente, é uma honra para Minas tê-lo como filho.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - A Deputada Elbe Brandão fará a entrega da placa ao Dr.

Antônio Manoel Poças, Secretário-Geral do Centro da Comunidade
Luso-Brasileira, que nesta oportunidade está representado pelo Sr.
Joaquim Gaspar Ventura, Presidente do Centro da Comunidade Luso-
Brasileira.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - A Deputada Elbe Brandão também fará a entrega de

placas aos professores da Universidade do Minho, de Portugal, Padre
Antônio Franclim Sampaio Neiva Soares e Dr. Justino Pereira de
Magalhães.

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor - A Deputada Elbe Brandão fará a entrega de placa ao Dr.

Miguel Teixeira Alves Monteiro.
- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Neste momento, convidamos o Dr. Antônio Manoel

Poças, Secretário-Geral do Centro da Comunidade Luso-Brasileira,
para a entrega de diplomas e medalhas ao Dr. Raimundo Nonato
Fernandes, orador oficial do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais, e ao Dr. Fernando Brandão, Secretário-Geral do mesmo
Instituto.

- Procede-se à entrega de diplomas e medalhas.
O Sr. Presidente - Esta Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e aos convidados e se sente muito honrada em participar da
comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil e em poder
nesta noite homenagear nossos irmãos portugueses. Da mesma forma,
esperamos contar sempre com eles para os nossos próximos anos de
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crescimento, para, fraternalmente e irmamente, construirmos juntos
um mundo melhor. Agradecemos aos demais convidados, que também
nos abrilhantaram com a presença. Agradecemos ainda a brilhante
participação da nossa gloriosa Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de
Minas Gerais, que cada vez está melhor e mais brilhante.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates
de amanhã, dia 28, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 36- REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As dez horas do dia vinte e cinco de abril do ano dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto,
Aílton Vilela e José Henrique, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Aílton 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
matéria da Comissão. O Presidente solicita ao Deputado José Henrique
que proceda à leitura do oficio do Sr. Miguel Gabppe Faral, desta
Capital, publicado no "Diário do Legislativo" de 15/4/2000. Encerrada
a l Parte da reunião, a Presidência passa à 3' Fase da Ordem do Dia e
determina ao Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura de oficio
elaborado pela Consultoria sobre requerimento de autoria do Deputado
José Henrique, aprovado na reunião anterior, solicitando seja
encaminhado ao Presidente do Congresso Nacional e aos membros da
bancada mineira na Câmara Federal manifestação de desconforto e
apreensão da Comissão, diante de aspectos da Lei de Responsabilidade
Fiscal. A seguir, o Deputado José Henrique apresenta requerimento
solicitando seja encaminhada ao Presidente do Congresso Nacional e à
bancada mineira com assento nesse Poder a sugestão desta Comissão
da necessidade de se rever a legislação sobre o instituto das
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inelegibilidades à luz da Emenda à Constituição n° 16. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. Em seguida, o Deputado
Ambrósio Pinto passa a Presidência ao Deputado José Henrique e
apresenta requerimento no qual solicita seja realizada audiência pública
da Comissão, para debater o impacto que a Emenda à Constituição n°
25, promulgada em 14/2/2000, causou sobre as finanças dos
municípios. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2000.
Ambrósio Pinto, Presidente - Wanderley Ávila - Aílton Vilela - José

Henrique.
ATA DA 23 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS

CONSTRUTORAS
Às quinze horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Luiz Fernando Faria, Rêmolo
Aloise, Doutor Viana, Eduardo Brandão, Amilcar Martins e Cristiano
Canêdo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Luiz Fernando Faria, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Cristiano Canédo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes.A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e informa que já se encontra à disposição dos
membros da CPI documentação fornecida pela Secretaria da Fazenda,
pelo DER-MO e pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas
atendendo a requerimentos desta Comissão. Informa ainda, que as
Construtoras PAVOTEC - Pavimentação e Terraplanagem Ltda.,
Asteca Construtora, Engesolo Engenharia Ltda., Construtora Cowan
Ltda. já prestaram as informações solicitadas por esta CPI. Passa-se à
fase de discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Eduardo Brandão em que solicita se peça ao Secretário de
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Tranportes e Obras Públicas, que determine ao DER-MG e ao
DEOP que forneçam a esta Comissão as informações que menciona;
requerimento do Deputado Rêmolo Aloise em que solicita se peça aos
Diretores dos órgãos Gestores dos Fundos a seguir citados, o envio a
esta CPI dos saldos financeiro e contábil em 31/12/98: Fundo de
Manutenção e Desnvolvimento do Ensino Fundamental (BEMGE e
Banco do Brasil); Fundo de Desenvolvimneto Mineiro - Metalúgico;
Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e
Onça - PROSAM -; Fundo do Desenvolvimento Regional do Jaíba;
Fundo de Incentivo à Industrialização; Fundo Pró-Floresta; Fundo
SOMMA; Fundo de Desenvolvimento Urbano; Fundo para a Infância e
a Adolescência; Fundo Estadual de Habitação; Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Sócio-Econômico do Estado; Fundo Penitenciário
Estadual; Fundo Estadual de Saneamento Básico; Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Comunidades e Fundo Estadual de Saúde.
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 2000.
Luiz Fernando Faria, Presidente - Rémolo Aloise - Doutor Viana -

Amilcar Marfins - Cristiano Canêdo.
ATA DA 30 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
As quinze horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Alberto Bejani e
João Pinto Ribeiro, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado João Pinto Ribeiro, dispensa a leitura das atas das reuniões
anteriores, as quais são dadas por aprovadas e são subscritas pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Fábio Avelar

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Encerrada a P Parte da Reunião, o Presidente passa à 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
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não sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n°s 1.247 a 1.249/2000, da Deputada
Maria Olívia, e 1.243/2000, do Deputado Anderson Adauto. A seguir, a
Presidência passa à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita se realize audiência pública, juntamente com a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para se discutir, com
os convidados que menciona, o Projeto de Lei n° 799/2000; e do
Deputado Alberto Bejani, em que solicita seja o Sr. Luiz Geraldo
Soranço, Presidente do Centro Industrial de Juiz de Fora - CID -,
convidado a comparecer a reunião da Comissão para informar a atual
situação das indústrias de Juiz de Fora. 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 2000.
Fábio Avelar, Presidente - João Pinto Ribeiro - Márcio Cunha -

Alberto Bejani.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇOES
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de

abril de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Miguel Martini, Antônio Andrade, Bené Guedes,
Eduardo Hermeto e Olinto Godinho, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regiihental, o Presidente, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Ato contínuo, o
Presidente solicita ao Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura
do oficio n° 124/2000, do Sr. Antônio Francisco Patente, Presidente da
Loteria do Estado de Minas Gerais, o qual encaminha, em atenção a
requerimento da Comissão, cópia do contrato firmado entre essa
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autarquia e a empresa IVISA Lotérica, com seus respectivos
aditamentos e a justificativa de inexigibilidade de licitação. Passa-se à
discussão e votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o
Deputado Miguel Martini apresenta requerimentos, em que solicita
sejam convocados os Srs. Luiz Antônio Correia Nunes Vira e Djalma
Moraes, Presidente e ex-Diretor da BR Distribuidora, respectivamente,
para prestar depoimento perante esta CPI, a respeito dos dois contratos
firmados entre o DER-MO e a PETROBRAS Distribuidora para a
aplicação, transporte e fornecimento de asfalto e emulsão asfáltica; os
Srs. Mauro Ribeiro Lopes e Maurício Guedes de Mello,
respectivamente, Secretários da Segurança Pública e de Transportes e
Obras Públicas, para prestarem depoimento perante esta CPI; os Srs.
Fernandes Antônio Santiago Júnior e Luís Gustavo Rocha de Oliveira,
advogados, para prestarem depoimento perante esta CPI, acerca dos
contratos firmados entre o DER-MG e a PETROBRAS Distribuidora,
para aplicação, transporte e fornecimento de asfalto e emulsão asfáltica,
os quais foram objeto de pedido de liminar junto à 73 Vara da Fazenda
Pública do Fórum Lafayete. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são os requerimentos aprovados. Após as últimas considerações
dos Deputados, o Presidente esclarece que o inteiro teor desta reunião
se encontra registrado nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

z lavratura da ata e encerra os trabalhos.
o	Sala das Comissões, 2 de maio de 2000.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Miguel Martini - Antônio Andrade
- Bené Guedes - Eduardo Hermeto - Rogério Correia - José Henrique.

ATA DA 342 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

As dez horas do dia vinte e seis de abril de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos Andrada, Dalmo
Ribeiro Silva e José Milton, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Esgotada a matéria
destinada à 12 Parte da reunião, o Presidente passa à 1 2 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições sujeitas à
deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a discussão e votação,
é aprovado o Projeto de Lei n° 817/2000 (relator: Deputado Eduardo
Brandão). A Presidência passa à 32 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do Deputado
Daimo Ribeiro Silva, em que solicita sejam ouvidos o Sr. Marco
Antônio Tourino Furtado, Reitor da UFOP, e seus alunos, em reunião
em que seja entregue a documentação relativa ao cadastramento de
imóveis urbanos da cidade de Inconfidentes, com a presença dos
convidados que menciona; e do Deputado Edson Rezende, em que pede
seja solicitada à BHTRANS a instalação de sinal de pedestres na Av.
Getúlio Vargas, em frente às Escolas Estaduais Barão do Rio Branco e
Bueno Brandão, local onde tem havido vários atropelamentos de
alunos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo Brandão

- José Milton.
ATA DA 342 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às dez horas do dia vinte e seis de abril de dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Paulo Piau, João
Batista de Oliveira e Márcio Kangussu, 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 Paula Piau, dispensa a leitura da ata da
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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. Encerrada a P Parte da reunião, a
Presidência 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 submete a votação, cada um por sua vez, os
Requerimentos n°s 1.272/2000, do Deputado Ambrósio Pinto; 1.276 e
1.277/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, que são aprovados.
Passando-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão,
o Deputado Márcio Kangussu apresenta requerimento em que solicita
seja encaminhado oficio ao Presidente do Sindicato Rural de Joaíma,
parabenizando-o pelo lançamento do jornal "O Produtor". Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. Continuando com a palavra, o
Deputado Márcio Kangussu requer seja convidado o Deputado Sávio
Souza Cruz, Líder do Governo, para prestar informações sobre a
política do Governo para a agricultura mineira. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. O Deputado Dimas Rodrigues passa a
Presidência ao Deputado Paulo Piau, Vice-Presidente, e apresenta
requerimentos solicitando seja formulado convite ao Superintendente
do Banco do Brasil, ao Presidente da FAEMG, ao Presidente da
Confederação Nacional da Agricultura e ao Diretor da Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária de Santa Maria do Suaçuí para
discussão sobre os efeitos da Lei n° 9.866, de 1999, no que se refere à
liquidação de dívidas rurais; seja realizada visita à Roda de Negócios
do 7° Salão de Oportunidades, a ser promovida pelo SEBRAE-MG nos
dias 23/5/2000 a 25/5/2000, no Minascentro, nesta Capital; e seja
formulado convite ao Presidente da Associação dos Produtores de
Hortifrutigranjeiros das Ceasas do Estado de Minas Gerais -
APHCEMG - para discussão sobre o futuro do Mercado Livre do
Produtor - MLP. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado
Dimas Rodrigues agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

rÀ
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Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela - João Batista de

Oliveira - Márcio Kangussu - Carlos Pimenta.
ATA DA 14t REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO

NARCOTRÁFICO
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves,
Marco Régis, Rogério Correia, Carlos Pimenta, José Henrique e
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves,
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 ouvir o
depoimento de intimados relacionados em requerimentos da CPI. São
aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Sargento
Rodrigues solicitando seja intimado a depor Fred "Foca", detido pela
Polícia Federal; do Deputado Rogério Correia solicitando sejam
intimados a depor Ednaldo Alves Pequeno e Alan Kardec Luiz da Silva
e solicitando à Junta Comercial a composição societária das empresas
SS Construtora e Terraplanagem Ltda., VW Prestadora de Serviços
Ltda. e Paulo Abreu Veículos, a partir de suas constituições. A seguir,
após os procedimentos legais de praxe, são ouvidos os seguintes
depoentes: "Cláudio", Oswaldo Alves Antunes, Ednaldo Alves
Pequeno e Frederico "Foca" Simplício.

A seguir, a acareação entre "Cláudio" e Fred, que motivou o
Presidente a determinar a prisão, por falso testemunho, deste último.
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.

Montes Claros, 27 de abril de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Marco Régis - Paulo Piau - José

Henrique - Rogério Correia- Sargento Rodrigues - Carlos Pimenta.
ATA DA 15 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPT DO
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NARCOTRÁFICO

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo
Gonçalves, Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia, Carlos Pimenta,
José Henrique e Sargento Rodrigues, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a ouvir o depoimento de intimados relacionados em
requerimentos da CPI. Submetido a votação, é aprovado requerimento
do Deputado Rogério Correia solicitando sejam intimados a depor
Jacinto Paulo Pereira Faustino, "Rena" e "Capiléu". Após as
considerações legais de praxe, a Comissão procede ao interrogatório,
cada um por sua vez, dos seguintes depoentes: Alan Kardec Luiz da
Silva, Delegado Gumercindo Ribeiro Neto, Edson Rodrigues Mota,
Stênio Santos Júnior e Manoel dos Santos Souza. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Montes Claros, 28 de abril de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - José

t Henrique - Sargento Rodrigues - Marco Régis - Carlos Pimenta.
ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO

NARCOTRÁFICO
As oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito de abril de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves,
Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia, Carlos Pimenta, José
Henrique e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo
Gonaçlves, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a ouvir os depoimentos de pessoas intimadas a comparecer à
reunião. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do
Deputado Paulo Piau, solicitando a quebra dos sigilos bancário e fiscal
dos Srs. Adão Alves da Silva, Jacinto Paulo Pereira Faustino, Said
Schiller Campos, Eujásio Pereira Faustino e Sebastião Rodrigues
Neves, das Sras. Rosilene Aparecida Lopes e Eugênia Alexandrina
Pereira e da empresa Vigilar Comércio e Serviços Gerais Ltda.; do
Deputado Rogério Correia, solicitando seja intimada a depor a Sra.
Rosilene Aparecida Campos. Prosseguindo, o Presidente informa sobre
os procedimentos legais pertinentes à CPI e passa a ouvir os
depoimentos de Adão Alves da Silva, Rosilene Aparecida Lopes
Pereira, Jacinto Paulo Pereira Faustino e Helton Silvestrini. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Montes Claros, 28 de abril de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - José

Henrique - Sargento Rodrigues - Marco Régis - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 639/99

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

E de iniciativa do Deputado Fábio Avelar o projeto de lei em tela, que
tem por escopo declarar de utilidade pública a Casa de Cultura,
Assistência Social e dos Cultos Afiro-Brasileiros Ogum Lode e Oxum
Apara, com sede no Município de Santa Luzia.

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar
preliminarmente o projeto, que foi considerado jurídico, constitucional
e legal com a emenda apresentada ao seu art. 10.

Em prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este
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órgão colegiado examiná-la, de acordo com o disposto no art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Casa de Cultura mencionada no relatório é uma sociedade civil sem

fins lucrativos detentora de completa autonomia administrativa,
patrimonial, financeira e disciplinar, incluídos os princípios filosóficos,
teológicos e afro-religiosos. Sua finalidade está de um modo geral
ligada à caridade espiritual, além da pesquisa e culto ao candomblé.

Tendo em vista a importância de suas atividades não apenas sob o
aspecto folclórico e cultural, como também pelo estímulo à
religiosidade, parece-nos meritório declarar tal entidade como de
utilidade pública estadual.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 639/99 com

a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
José Milton, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 73 0/99
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Danilo Pena,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi considerada, pela Comissão de Constituição e
Justiça, jurídica, constitucional e legal na forma em que foi
apresentada.

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 Fundação Danilo Pena é uma entidade de direito privado sem fins

lucrativos que, de acordo com o art. 5° de seu estatuto, tem como
objetivo fornecer bolsas de estudo a carentes; oferecer ou subsidiar
testes de paternidade para indivíduos sem recursos financeiros;
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promover o progresso da genética e da biologia molecular em Minas
Gerais e no Brasil e cooperar com outras instituições da sociedade, na
área específica de sua competência.

Sendo notória sua obra assistencial, bem como o incentivo ao estudo
e ao progresso educacional, parece-nos justo conceder-lhe o título
declaratório proposto.

Conclusão
Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 730/99

na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Eduardo Brandão, relator.

PARECER PARA TURNO IJNICO DO PROJETO DE LEI N-
839/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe confere
o art. 65 da Constituição mineira, encaminhou a Assembléia
Legislativa, por via da Mensagem n° 98/2000, o projeto de lei em tela,
que objetiva dar a denominação de Cesário Nunes dos Santos à Escola
Estadual de Veredinha, situada no Município de Cônego Marinho.

Publicado em 3/3/2000, o projeto foi encaminhado, em seguida, à
Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Entretanto o
prazo da Comissão esgotou-se sem que ela se manifestasse, tendo sido,
então, solicitada a remessa da proposição a este órgão colegiado, que
deve, de acordo com o disposto no art. 103, 1, "b", do Regimento
Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
Encontra-se na Lei n° 13.408, de 21/12/99, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, o fundamento deste projeto de lei,
que visa dar novo nome a unidade da rede estadual de ensino. O art. 1°
do referido instrumento legal, estabelece em seu art. 1°: "a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do
Estado será atribuída por lei".
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E inegavelmente meritória a proposta em exame, por justa
homenagem a Cesário Nunes dos Santos, que tantos serviços prestou à
coletividade e também por suas qualidades pessoas, que identificam o
homem reto e justo.

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

839/2000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Antônio Carlos Andrada, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 22/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Pastor Georg, acrescenta
dispositivos ao art. 117 da Lei n° 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o
Estatuto do Funcionários Públicos do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/2/2000, foi o projeto
distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
apresentou o Substitutivo n° 1, para adequá-lo à técnica legislativa.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, conforme previsto no art. 192, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa a inserir no Estatuto dos Funcionários

Públicos Civis mecanismos de preparação para a aposentadoria. Entre
eles, destaca-se a possibilidade de o servidor participar de cursos,
seminários e treinamentos. Trata-se, como se vê, de alternativas
colocadas à disposição do aposentando para enfrentar, bem preparado
física e psicologicamente, a nova etapa de sua vida.

O Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, teve em
vista proporcionar ao projeto a melhor técnica legislativa porque o art.
117 da referida lei, objeto da alteração, foi revogado pelo art. 129 da
Lei n° 3.214, de 1964, o qdal introduz o tema da aposentadoria.

Dessa forma, considerando que o Estatuto dos Servidores Civis do

zo
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Estado em vigor é omisso no que concerne à matéria em apreço,
nada mais justo que o legislador, buscando suprir a omissão apontada,
traga para o texto da lei a garantia do direito do servidor a uma política
preparatória para a aposentadoria.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 1° rumo, do Projeto de

Lei Complementar n° 2212000 na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús, relator -

Chico Rafael - Arlen Santiago - Doutor Viana.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 23/2000
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em

epígrafe estabelece critérios operacionais para o exercício da
competência legal do Tribunal de Contas do Estado no controle do
pagamento de contratos administrativos.

Foi o projeto distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Vem agora a
matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188 c/c o art. 102, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei Complementar n° 23/2000 modifica o art. 55 da Lei

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado (Lei Complementar n° 33,
de 1994,), estabelecendo que a administração pública deve encaminhar
mensalmente àquele órgão, além dos contratos, o respectivo controle da
ordem cronológica de seus pagamentos, para exame de sua legalidade.
Ainda acrescenta um parágrafo ao art. 55, dispondo que o Tribunal de
Contas poderá determinar que a documentação mencionada no referido
artigo permaneça arquivada no órgão de origem, à sua disposição.

0 Tribunal de Contas do Estado é o órgão auxiliar da Assembléia
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Legislativa no controle externo da administração pública, sendo
assim responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta. Atua, também, auxiliando as Câmaras Municipais no controle
externo dos municípios. Suas atribuições estão arroladas no art. 76 da
Constituição Estadual e no art. 13 da Lei Complementar n°33, de 1994.
Entre essas incluem-se, por exemplo, o exame da legalidade de ato dos
procedimentos licitatórios, de modo especial dos editais, das atas de
julgamento e dos contratos celebrados; e a apreciação da legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade de contrato, convênio,
ajuste ou instrumento congênere que envolvam concessão, cessão,
doação ou permissão de qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito,
de responsabilidade do Estado, por qualquer de seus órgãos ou entidade
da administração indireta.

A Lei Federal n° 8.666, de 1993, estabelece as normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios. O seu art. 50 determina que cada
unidade da administração, no pagamento das obrigações contratuais,
deve obedecer, para cada conta diferenciada de recursos, a estrita
ordem cronológica das datas de suas exigibilidades. Verifica-se, assim,
que o objetivo do projeto em análise é tão-somente atribuir ao Tribunal
de Contas a fiscalização do disposto na legislação federal, sendo o
órgão, como visto acima, competente para tal. Por esse motivo, a
Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, o
qual visa a adequar a matéria à pretensão parlamentar, deixando a
responsabilidade de estabelecer o procedimento que deverá ser adotado,
para que se efetive a fiscalização, para o próprio Tribunal. As leis
devem expressar comandos genéricos e abstratos, sendo assim, o
estabelecimento de normas que minudenciam procedimentos pelo
órgão que deverá cumprir a lei é, com efeito, mais adequado.

Ademais, explicitar essa competência no rol das atribuições do
Tribunal de Contas é conveniente, pois é uma maneira de forçar o
cumprimento do art. 5° da Lei Federal n° 8.666, de 1993, tanto pelo
Estado, como pelos municípios, bem como de possibilitar sua eficaz
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fiscalização.

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

Complementar n° 23/2000 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição de Justiça.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico

Rafael - Arlen Santiago - Agostinho Patrús.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 24/2000
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar

n° 24/2000 dispõe sobre manifestação, por militar inativo, de
pensamento e opinião.

Distribuída a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
proposição, nos termos do disposto no art. 102, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela objetiva assegurar ao militar inativo,

independentemente das disposições consignadas nos Regulamentos
Disciplinares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o direito de
opinar livremente sobre assunto político e de extemar pensamento e
conceito ideológico, filosófico ou relativo a matéria pertinente ao
interesse público.

O projeto determina ainda que tal faculdade há de ser afastada na
hipótese de tratar-se de assuntos de natureza militar de caráter sigiloso.

Conforme já salientado pela Comissão de Constituição e Justiça, foi
editada, no plano federal, a Lei n° 7.524, de 17/7/86, cujo conteúdo
normativo é análogo ao da proposição em exame, do qual se distingue
pelo fato de que seus dispositivos se referem aos militares inativos
federais integrantes das Forças Armadas, aos quais é assegurado o
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direito que ora se pretende outorgar aos militares inativos estaduais.
Assim, por via da proposição em exame, busca-se estabelecer uma
simetria entre o Estado e a União, no que concerne ao tratamento
legislativo da matéria.

Outrossim, é forçoso reconhecer que a atividade militar contém
peculiaridades que justificam um tratamento normativo mais restritivo
para os militares em relação à generalidade dos cidadãos, dado o
especial relevo que é dado aos rígidos princípios da hierarquia e
disciplina nessa seara de atuação estatal. Tanto é assim que tais
servidores se sujeitam, por exemplo, à regra proibitiva da filiação a
partidos políticos. A eles é ainda defeso o direito à sindicalização. Cite-
se ainda a hipótese do não-cabimento de "habeas corpus" no caso de
punições disciplinares militares.

Todavia, se é razoável a existência dessas restrições no seio das
corporações militares, não se justifica que tais interdições sejam
extensíveis aos militares inativos, visto que, relativamente a eles, não
comparecem as razões que as autorizam para os ativos, fundadas nos
princípios vetores da hierarquia e da disciplina. No caso em exame, se é
inquestionável que a exteriorização de opiniões políticas no âmbito da
corporação pode significar um risco potencial à estabilidade das
instituições, o mesmo não ocorre quanto aos inativos, razão por que
julgamos procedente que eles sejam excluídos do alcance desse tipo de
proibição.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n° 24/2000.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Arlen

Santiago - Agostinho Patrús - Chico Rafael.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°615/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto em pauta institui a
obrigatoriedade da realização de exames de prevenção do câncer de
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próstata nos hospitais e centros de saúde da rede pública estadual.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Saúde, que
opinou por sua aprovação, apresentando-lhe o Substitutivo n° 1.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme estatui o art. 24, inciso XII, da Constituição da República,

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre a proteção e defesa da saúde.

A proposição sob comento está em consonância com esse
mandamento constitucional ao instituir a obrigatoriedade da realização
de exames de prevenção do câncer de próstata nos hospitais públicos.

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Saúde, que
apresentou o Substitutivo n° 1 por entender que o projeto deve ser
ampliado, estabelecendo uma política para o tratamento do câncer,
incluindo o tratamento da doença de modo geral e todos os
procedimentos adequados à sua prevenção.

Esse substitutivo vem aperfeiçoar o projeto original, estabelecendo,
em seu art. 5 1, que as despesas decorrentes da aplicação da fatura lei
correrão por conta de recursos orçamentários da Secretaria da Saúde, de
recursos transferidos por meio de convênios firmados com órgãos
federais, de doações ou legados de pessoas fisicas e entidades públicas
ou privadas, nacionais e estrangeiras.

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

615/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Miguel

Martini - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 806/2000

Comissão de Administração Pública
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Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em análise
visa a alterar a Lei n° 11.176, de 6/8/93, que reorganiza a autarquia
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -,
estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências.

Foi a matéria distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.
Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer, na forma
do art. 188 c/c 102, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a alterar a redação do art. 6° da Lei n°

11.176, de 6/8/93, de forma a incluir na composição do Conselho de
Administração da ADEMG três membros e seus respectivos suplentes,
indicados pelas federações ligadas aos esportes olímpicos.

A ADEMG é uma autarquia estadual que tem por objetivo
administrar estádios próprios, ou de terceiros, mediante convênio. Na
forma do art. 3° da referida lei, compete à ADEMG administrar o
Estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido como "Mineirão", e o
Estádio Jornalista Felipe Drumond, conhecido como "Mineirinho". No
exercício de suas atividades, deve colaborar com órgãos e entidades
governamentais na promoção de ações que visem ao desenvolvimento
de atividades esportivas, artísticas, culturais e de lazer; zelar pelas
obras de ampliação, reforma e recuperação de estádios sob sua
administração; promover, em conjunto com a autoridade competente,
plano de segurança especial em dia de evento.

Inaugurado em 1965,o "Mineirão" é o segundo maior estádio coberto
do mundo, tendo capacidade para 130 mil pessoas. Ele ajudou a levar o
futebol mineiro para lugar de destaque no cenário nacional e
internacional e proporcionou ao público um espaço adequado para
assistir aos jogos. Já o "Mineirinho", inaugurado em 1980, é um dos
mais completos ginásios poliesportivos do Brasil. Com uma área
construída de 80.000m2 e capacidade para 25 mil pessoas, o ginásio
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funciona para competições esportivas como vôlei, basquete, futebol
de salão e espetáculos artísticos e culturais.

Ao Conselho de Administração da ADEMO compete aprovar as
diretrizes para o plano plurianual e os programas gerais de trabalho da
autarquia, bem como a proposta orçamentária anual e a organização
administrativa da autarquia e suas modificações e as normas gerais
relativas à administração interna de pessoal e da autarquia. Verifica-se,
pois, a importância desse órgão na administração da autarquia e,
conseqüentemente, dos estádios supramencionados.

Considerando as competências conferidas ao Conselho de
Administração e a natureza dos estádios administrados pela ADEMG,
entendemos ser conveniente a presença de representantes de federações
de esporte olímpicos no Conselho de Administração da autarquia.
Afinal, como as federações têm por objetivo impulsionar e valorizar o
esporte, elas têm conhecimento das demandas dos atletas, bem como da
infra-estrutura necessária à prática do esporte, com maior segurança,
conveniência e conforto para os atletas, o público que assiste aos jogos,
corridas e apresentações e para a imprensa. Assim, a presença de
representantes das federações de esportes olímpicos proporcionará
maior eficiência no exercício das atividades da autarquia.

Por isso, entendemos que o projeto de lei é meritório.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
806/2000 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator -

Doutro Viana - Agostinho Patrús - Chico Rafael.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°819/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria das Deputadas Maria Tereza Lara e Elaine Matozinhos, o
Projeto de Lei n° 819/2000 dispõe sobre o Conselho de Participação e
Integração da Comunidade Negra e dá outras providências.
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Publicada, foi a proposição distribuída à Conisão de Constituição

e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com as Emendas n°s 1 a 7, que apresentou, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 1, "e", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra -

CCN - foi criado pelo Decreto n°28.071, de 12/5/88, com o escopo de
desenvolver estudos relativos à condição da comunidade negra e propor
medidas que visem à defesa de seus direitos, à eliminação das
discriminações que a atingem e à sua plena inserção na vida
socioeconômica, política e cultural do Estado.

O projeto em análise muda a denominação da entidade para Conselho
de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Minas
Gerais, além de reformular suas competências e sua composição.

Originariamente, o Conselho era composto por 32 membros,
pertencentes à comunidade negra e designados pelo Governador do
Estado. Na forma proposta, o Conselho passa a funcionar com 28
membros, sendo composto paritariamente por representantes da
sociedade civil e do poder público.

Com as modificações previstas no projeto, o Conselho ganha um
canal direto de discussões com o poder público, ampliando, assim, as
possibilidades de implementação e desenvolvimento de políticas que
visem à defesa dos interesses da comunidade negra.

A Constituição Federal, em seu art. 3°, prevê como um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária e a redução das desigualdades sociais.
Assim, o projeto vai ao encontro dos ditames traçados pela Carta
Magna, estimulando, por meio do Conselho, campanhas de combate ao
racismo, a inserção da população negra na vida socioeconômica,
política e cultural do Estado, a apuração de crimes de discriminação
racial, assim como outras ações que visem à redução das desigualdades
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sociais. Garante, ainda, à administração pública, o cumprimento do
interesse público, obedecendo aos princípios da igualdade, moralidade
e finalidade pública dos atos administrativos.

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

819/2000 com as Emendas n°s 1 a 7, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael, relator - Doutor

Viana - Agostinho Patrús - Cristiano Canêdo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 2/5/2000, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Marco Régis (2), dando ciência à Casa do falecimento
do Sr. Jovem Teixeira de Souza, ocorrido em 14/4/2000, em Monte
Belo, e do Sr. Sebastião de Castro Teixeira, ocorrido em 22/4/2000, em
Monte Santo de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2000

ATAS

ATA DA 133- REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3/5/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Durval Angelo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: 1a Fase
(Expediente): Ata - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 995 a 998/2000 - Requerimentos n°5
1.341 a 1.348/2000 - Requerimentos dos Deputados Edson Rezende,
Ivo José, Paulo Piau, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, Rogério
Correia (2) e Paulo Pettersen e das Comissões de Saúde, de Direitos
Humanos (5) e do Trabalho (3) e da Comissão Especial da UEMG -
Proposição não Recebida: Projeto de Lei do Deputado Paulo Piau -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa do
Consumidor e de Direitos Humanos e dos Deputados Mauri Torres,
Marcelo Gonçalves (5) e Paulo Pettersen (17) - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Rogério Correia, João Paulo, Carlos Pimenta
e Edson Rezende - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 36/2000 - Leitura de Comunicações - Votação de
Pareceres: Parecer sobre a indicação para o cargo de Diretor-Geral do
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-
MG -; aprovação - Parecer sobre a indicação para o cargo de Presidente
da Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -; rejeição - Parecer sobre a
indicação para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG -; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo
Pettersen; questão de ordem; aprovação - Requerimentos da Comissão
Especial da UEMG, das Comissões de Direitos Humanos (5), de Saúde
e do Trabalho (3); aprovação - Requerimentos dos Deputados Eduardo
Hermeto, Rogério Correia (2), Ivo José, Olinto Godinho e Paulo Piau;
aprovação - Requerimento n° 740/99; aprovação - Requerimento n°
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912199; aprovação com a Emenda no 1 - Requerimento n° 1.037/99;
aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimentos n°5 1.076 e 1.099/2000;
aprovação - Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves;
deferimento; discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior -
Requerimento do Deputado Paulo Pettersen; deferimento; discurso do
Deputado Paulo Pettersen - 2 Fase: Questão de ordem; suspensão e
reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições: Votação,
em turno único, do Projeto de Lei no 786/2000; designação de relator;
utilização pelo relator do prazo regimental para emissão do seu parecer;
acordo de Lideranças; decisão da Presidência - Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei n° 787/2000; designação de relator; emissão de
parecer pelo relator; encerramento da discussão; aprovação -
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 14.271; questões de ordem; votação secreta;
questões de ordem; anulação da votação; questão de ordem; chamada
para recomposição do número regimental; existência de "quorum" para
votação; renovação da votação do veto; rejeição - Votação, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.329; manutenção -
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.309;
questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
inexistência de "quorum" para votação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil

Pereira - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aíhon Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos
- Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Glycon Terra Pinto - Fiely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair
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Nogueira - João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton - Luiz Fernando
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen .- Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h15min, a lista

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

I a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°- Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - Esgotada a hora
destinada a esta fase, 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° 995/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Meios -

ASCOM -, com sede no Município de Lagoa Dourada.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Meios - ASCOM -, localizada no Povoado dos Meios,
no Município de Lagoa Dourada.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de abril de 2000.
José Milton
Justificação: Por se tratar de uma instituição de alta relevância social,

que busca amenizar o sofrimento das famílias de baixa renda de uma
região tão carente, entendemos que, ao se declarar a Associação
Comunitária dos Meios - ASCOM-, de utilidade pública, estará sendo
aberta mais uma porta em beneficio dos que da Associação dependem
para obter maior integração na sociedade.

- 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° 996/2000
Consolida as normas estaduais relativas aos portadores de deficiência

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Ficam consolidadas as normas existentes no Estado que
asseguram direitos individuais e coletivos às pessoas portadoras de
deficiência fisica, mental, múltipla, visual e de sofrimento mental.

Parágrafo único - Para fins desta lei, considera-se:
1 - deficiência auditiva: perda parcial ou total das possibilidades

sonoro-auditivas, de ordem neurossensorial ou mista, em grau severo
ou profundo, com perda de 60% (sessenta por cento) ou mais da
capacidade de audição, nos dois ouvidos;

II - deficiência fisica: alteração total ou parcial de um ou mais
segmentos e funções do corpo que acarrete comprometimento da
capacidade motora e afete o desenvolvimento autônomo das atividades
de vida diária;

III - deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos, e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
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c) habilidades sociais;
d) utilização da comunidade;
e) saúde e segurança;
O habilidades acadêmicas;
g) lazer;
h) e trabalho.
IV - deficiência múltipla: associação de uma ou mais deficiências;
V - deficiência visual: acuidade visual igual ou menor que 20/200

(vinte duzentos avos) no melhor olho, após a melhor correção, ou
campo visual inferior a 20° (tabela de Snellen), ou ocorrência
simultânea de ambas as situações;

VI - sofrimento mental: disfunção neurológica ou psíquica que
impeça ou dificulte a convivência social e o desenvolvimento de
atividades de vida diária.

Seção II
Da Acessibilidade

Subseção 1
Das Edificações

Art. 2° - A construção, ampliação ou reforma de edificios públicos
estaduais destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo
que sejam ou se tomem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida.

§ 1° - Consideram-se edifícios públicos todas as edificações de
utilização da coletividade, tais como, estabelecimentos de ensino, de
saúde (hospitais e postos de saúde), de esporte, lazer, serviços e
repartições públicas, entre outros.

§ 2° - Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação
r ou reforma de edificios públicos destinados ao uso coletivo, deverão ser

observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade:
- nas áreas externas ou internas da edificação destinadas a garagem e

a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas
próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente
sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de
deficiência ou com dificuldade de locomoção;
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II - pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá

estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou
dificultem a acessibilidade da pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida;

III - pelo menos um dos itinerários que faça a comunicação horizontal
e vertical entre todas as dependências e serviços do edificio, entre si e
com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que
trata esta lei;

IV - Os edificios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro
acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira
que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida.

Art. 30 - Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de
natureza similar de propriedade do Estado deverão dispor de espaços
reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas e de lugares
específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive
para seu acompanhante, de acordo com a NBR 9050 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, de modo a facilitar-lhes as
condições de acesso, circulação e comunicação.

Art. 40 - Caberá ao órgão estadual responsável pela coordenação da
política habitacional regulamentar a reserva de até 5% (cinco por cento)
do total das habitações para o atendimento da demanda de pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 50 - Os edificios públicos estaduais devem ser dotados de rampas
de acesso ao primeiro pavimento, com largura mínima de 1,50m (um
metro e cinqüenta centímetros).

§ 1° - Caso não possuam elevador, os edifícios referidos no "caput"
deste artigo devem ser dotados de rampas de acesso a todos os
pavimentos, com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte
centímetros).

§ 2° - As rampas devem ser dotadas de corrimãos.
Art. 6° - A declividade máxima das rampas previstas no "caput" do

artigo anterior é de 8% (oito por cento) sobre o plano horizontal.
Art. 7° -.Os elevadores devem possuir os seguintes dispositivos:
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1 - painel em braile, com altura adequada a usuários de cadeira de

rodas;
II - som para anunciar o andar.
Art. 8° - As casas de espetáculo, os cinemas, os teatros e os

estabelecimentos similares mantidos pelo Estado devem reservar 2%
(dois por cento) de sua capacidade de lotação para portadores de
deficiência fisica em pontos diversos, com piso rebaixado para encaixe
de cadeira de rodas.

Art. 90 - Ficam os estabelecimentos estaduais destinados à promoção
de eventos relacionados à diversão pública obrigados, além do
cumprimento do disposto no artigo anterior, a instalar, de acordo com
orientação da ABNT:

1 - rampas especiais de acesso;
II - banheiros com barra de apoio de 0,80 m (oitenta centímetros) de

largura;
Ill - bebedouros e pias com 0,90 m (noventa centímetros) de altura;
IV - placas indicativas das instalações.

Subseção II
Das Adaptações dos Transportes Coletivos

Art. 10 - Os veículos do sistema de transporte coletivo intermunicipal
gerido pelo Estado devem conter os seguintes recursos, visando
facilitar o acesso de portadores de deficiência:

- instalação de elevadores hidráulicos em pelo menos uma das
portas;

II - alargamento das portas;
Ill - eliminação de obstáculos internos;
TV - utilização de qualquer das portas para embarque e desembarque;
V - reserva de lugares.
§ 1° - Os elevadores hidráulicos devem possuir as seguintes

características:
- largura adequada ao acesso, inclusive de cadeiras de rodas, de

acordo com as especificações técnicas da ABTN;
II - plataforma com piso antiderrapante e equipamentos de segurança;
111 - sistema de acionamento controlado pelo motorista ou pelo
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cobrador.

§ 2° - Para garantir o acesso, como alternativa ao preceito anterior,
poderão circular veículos de transporte coletivo com as seguinte
características:

a) suspensão pneumática em todos os eixos;
b) portas com o mínimo de 1,1Om de vão;
c) piso baixo ou entrada baixa com altura máxima de 30cm entre o

pavimento e o piso do ônibus, quando esse estiver parado e totalmente
abaixado.

§ 3° - Os ônibus devem reservar assentos para as pessoas portadoras
de deficiência.

§ 4° - Os ônibus devem possuir espaço interno suficiente para, no
mínimo, duas cadeiras de rodas e respectivos equipamentos de fixação.

Subseção III
Do Estacionamento dos Veículos

Art. 11 - Fica autorizado o estacionamento de veículos que estejam
transportando portadores de deficiência em frente a qualquer repartição
pública estadual, pelo tempo que se fizer necessário para o embarque e
o desembarque e para a montagem e a desmontagem dos equipamentos
de locomoção.

§ 10 - Durante o tempo em que estiverem estacionados, deve estar
acionada a sinalização de emergência dos veículos.

§ 2° - A confecção das placas de sinalização e sua colocação em
frente aos estabelecimentos mencionados no "caput" são de
responsabilidade do órgão estadual e correrão por conta de dotação
orçamentária própria.

Subseção IV
Da Gratuidade do Transporte Coletivo

Art. 12 - Fica assegurada, aos portadores de transtornos mentais e de
deficiência fisica, mental, sensorial e renal a gratuidade no Sistema
Regular de Transporte Público de Passageiros gerido por entidade do
Governo do Estado.

Art. 13 - As categorias beneficiadas e a condição sócio-econômica,
requisitos obrigatórios para o enquadramento no direito ao beneficio,
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bem como a extensão do beneficio ao acompanhante serão definidas
por meio do decreto de regulamentação prevista nesta lei, a partir de
estudos e critérios elaborados por comissão técnica.

Parágrafo único - A comissão técnica será constituída pelo Executivo,
com a participação dos seguintes órgãos e entidades, entre outros:

1 - Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de
Deficiência;

II - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais;

Ill - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.
Art. 14 - As gratuidades estabelecidas nos termos desta lei serão

custeadas pelos usuários pagantes do Sistema Regular de Transporte
Público de Passageiros, por meio de Câmaras de Compensação
Tarifária e de dotação orçamentária da Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente.

Art. 15 - Caberá ao órgão ou à entidade gerenciadora do sistema de
transporte público gerido pelo Estado a implementação de todos os
procedimentos necessários à implantação das gratuidades prevista nesta
lei.

Subseção V
Da Prioridade de Atendimento

Art. 16 - Os portadores de deficiência têm direito a atendimento
prioritário nos órgãos da administração estadual, quando for feito por
ordem de chegada.

Subseção VI
Da Acessibilidade à Comunicação

Art. 17 - O poder público promoverá a eliminação de barreiras na
comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que
tomem acessíveis as mensagens oficiais às pessoas portadoras de
deficiência auditiva e com dificuldade de comunicação, para garantir-
lhes o direito de acesso à informação.

Art. 18 - O Executivo reconhece oficialmente a escrita em alto relevo
- sistema braile - como meio de expressão escrita de uso corrente no
Estado.
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§ 10 - Fica assegurado aos portadores de deficiência visual o

direito à transcrição para o braile das provas de concursos públicos
promovidos pela administração direta, indireta e fbndacional.

Art. 19 - Os palanques utilizados pelo Executivo em cerimônias ou
comemorações públicas devem ser dotados de rampas de acesso com
corrimão, construídas com observância dos padrões de segurança.

Seção III
Da Saúde e dos Exames Preventivos

Art. 20 - O poder público, por meio de organismos de apoio à
pesquisa e das agências de financiamento, fomentará programas
destinados:

i - à promoção de pesquisas científicas voltadas para a prevenção e o
tratamento de deficiências;

ii - à ampliação dos serviços de atendimento à saúde do portador de
deficiência.

Art. 21 - Caberá à administração pública estadual o desenvolvimento
das seguintes ações para prevenção e tratamento de deficiências, por
meio do SUS:

1 - aconselhamento genético, acompanhamento da gravidez, do parto
e do puerpério, nutrição da mulher e da criança, identificação e controle
da gestante e do feto de alto risco, imunização e acompanhamento de
patologias causadoras de deficiência;

II - desenvolvimento de programas especiais de prevenção de
acidentes domésticos, de trânsito, de trabalho e de divulgação das
normas de socorro à vítimas;

Ill - garantia de acesso dos portadores de deficiência às instituições
estaduais de saúde;

IV - garantia de atendimento domiciliar ao deficiente grave não
internado;

V - desenvolvimento de campanhas municipais de saúde voltadas
para as pessoas portadoras de deficiência, com a participação da
sociedade, e que lhes assegurem integração social.

Subseção 1
Da Ortese e da Prótese
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Art. 22 - Os postos de saúde integrantes do SUS se incumbirão da

distribuição de órteses e próteses ambulatoriais e bolsas de olostomia.
Art. 23 - A adaptação e o treinamento do paciente para a utilização

dos equipamentos de que trata o artigo anterior serão realizados,
obrigatoriamente, pelas instituições de saúde vinculadas ao SUS.

Art. 24 - Caberá ao gestor estadual do SUS, em conformidade com os
Conselhos Municipais de Pessoas Portadoras de Deficiência e de
Saúde, definir critérios e estabelecer fluxos para concessão e
fornecimento de órteses, próteses e bolsas de ostomia.

Art. 25 - Fica a Secretaria de Estado da Saúde responsável pela
garantia da qualidade dos equipamentos de órtese e prótese.

Subseção II
Dos Exames Preventivos

Art. 26 - As obrigações assumidas pelo Executivo relativas ao repasse
de verbas para unidades de atendimento aos portadores de deficiência
devem respeitar o disposto na Lei n°6.197, de 10 de julho de 1982.

Art. 27 - As maternidades mantidas pelo Estado ou a ele conveniadas
devem realizar diagnósticos precoces de fenilcetonúria, de
hipotireoidismo congênito e de doenças congênitas causadoras de
deficiência mental e outros distúrbios que, por meio de tratamento
adequado, podem ser curados ou atenuados.

§ 1° - O diagnóstico precoce deve ser realizado no período
compreendido entre quarenta e oito horas do nascimento até os dois
meses de idade.

§ 2° - Deve ser oferecido pelo Estado, com custos cobertos pelo
Fundo Estadual de Saúde, o tratamento adequado das doenças
diagnosticadas conforme previsto no "caput" deste artigo.

Seção IV
Da Habilitação e da Reabilitação

Art. 28 - O órgão estadual responsável pela assistência social
implementará serviços de ação continuada visando à habilitação e à
reabilitação de portadores de deficiência, observados os princípios e as
diretrizes da Lei Federal n°8.742, de 7 de dezembro de 1993.

§ 1° - A implementação do serviço poderá ser feita diretamente ou

rTÁ
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através de convênios e contratos com instituições públicas e
privadas, filantrópicas ou não.

§ 2° - As instituições privadas deverão estar legalmente constituídas e
ter pelo menos dois anos de experiência comprovada na prestação
desses serviços.

§ 3° - Os serviços estarão integrados na política pública de assistência
social e submetidos ao controle da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente.

§ 40 - O portador de deficiência ou sua família poderão optar pelo
prestador de serviço de reabilitação que melhor lhes convier.

§ 5 1 - As instituições privadas que prestem esses serviços ao Estado,
sob as formas de convênio ou contrato, estarão isentas de taxa de
fiscalização e funcionamento.

§ 61 - Os serviços de ação continuada de habilitação e reabilitação de
portadores de deficiência, no âmbito da assistência social, visarão
prioritariamente às crianças e aos adolescentes, conforme
recomendação expressa da Lei Federal 8.742 de 7 de dezembro de
1993.

Art. 29 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,
da Criança e do Adolescente expedirá normas que regulamentem a
prestação dos serviços de que trata o artigo anterior.

Art. 30 - Os recursos financeiros destinados à manutenção dos
serviços de ação continuada serão provenientes do Fundo Estadual de
Assistência Social e do orçamento da Secretaria do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente.

Seção V
Da Educação

Art. 31 - Fica instituída a modalidade de ensino especial obrigatório e
gratuito nas escolas da rede pública estadual.

§ 10 - A modalidade de ensino especial deve abranger a educação
infantil e o ensino fundamental.

§ 20 - As escolas devem reciclar seu corpo docente e seus servidores,
preparando-os para o cumprimento do disposto neste artigo.

§ 3 0 - 0 Executivo manterá escolas para atendimento preferencial ou
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exclusivo, conforme disposto no "caput" deste artigo.

§ 4° - A modalidade prevista no "caput" deste artigo deve estar à
disposição em todas as regiões administrativas do Estado.

§ 5° - O portador de . deficiência e sua família poderão optar por escola
especial ou escola regular de ensino que melhor lhes convier.

§ 6° - As escolas devem ser dotadas de infra-estrutura física e
equipamentos adequados ao cumprimento do disposto neste artigo.

§ 70 - Os alunos portadores de deficiência deverão ter acesso aos
beneficios conferidos aos demais educandos, inclusive material e
merenda escolar.

Art. 32 - Ficam garantidas vagas para os portadores de deficiência nas
escolas da rede estadual e nas particulares conveniadas ou
credenciadas.

Parágrafo único - Fica assegurado aos portadores de deficiência que
tenham dificuldade de locomoção o direito de matricular-se na escola
pública estadual mais próxima de sua residência.

Art. 33 - Os portadores de deficiência têm direito ao atendimento pelo
Programa Bolsa-Escola, nos termos da lei.

Art. 34 - Fica garantida a educação escolar às pessoas portadoras de
deficiência que estejam internadas em unidades hospitalares e
congêneres por prazo igual ou superior a seis meses.

Seção VI
Do Serviço Público

Art. 35 - Ficam reservados ao portador de deficiência 15% (quinze
por cento) dos cargos e dos empregos públicos de provimento efetivo
do quadro de pessoal das administrações direta, indireta e fundacional
do Estado.

§ 1" - Na contratação de empresas para prestação de serviços ao
Estado fica obrigatória a reserva de vagas de que trata o "caput" deste
artigo.

§ 2° - Até que seja cumprido o percentual previsto no "caput" deste
; artigo, os concursos públicos devem reservar ao portador de deficiência

10% (dez por cento) dos cargos e dos empregos públicos de provimento
efetivo do quadro de pessoal das administrações direta, indireta e
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fundacional do Estado.

§ 30 - o piano de carreira dos servidores deve definir as deficiências -
prevendo grau e natureza - admissíveis para cada cargo ou emprego.

§ 4° - Até que seja aprovado o piano previsto no parágrafo anterior, a
definição deve ser feita por meio de decreto.

§ 5° - Os órgãos das administrações direta, indireta e fundacional do
Estado devem aplicar provas especiais para o preenchimento das vagas
reservadas no "caput" deste artigo, utilizando-se de professores com
habilitação em cada matéria examinada.

§ 6° - Se o número de candidatos portadores de deficiência aprovados
for inferior ao das vagas a eles reservadas, devem as remanescentes ser
ocupadas pelos demais concorrentes, obedecida a ordem de
classificação.

§ 7° - Os portadores de deficiência aprovados devem ser submetidos a
avaliação da junta médico-pericial estadual, a que incumbe emitir
parecer fundamentado sobre a compatibilidade da deficiência com as
atribuições do cargo ou do emprego.

§ 8° - Os portadores de deficiência devem ser avaliados, no exercício
de suas atribuições, segundo regras próprias, definidas no plano de
carreira dos servidores.

Art. 36 - Fica o Executivo autorizado a reduzir para vinte horas
semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual legalmente
responsável por portador de deficiência em tratamento especializado.

§ 1° - A redução da jornada de trabalho depende de requerimento
encaminhado ao titular ou dirigente do órgão no qual estiver lotado o
interessado.

§ 2° - O requerimento deve ser instruído com certidão de nascimento
do portador de deficiência, termo de tutela ou curatela e atestado
médico comprobatório da deficiência e do tratamento.

§ 30 - o requerimento deve ser enviado pelo titular ou dirigente do
órgão à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração,
cabendo ao serviço médico a emissão de laudo conclusivo.

§ 40 - A redução é concedida por seis meses, sendo renovável por
iguais períodos, observados os procedimentos previstos nos parágrafos
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anteriores.

Seção VII
Da Formação Profissional

Art. 37 - Fica autorizada a instalação, em cada região administrativa
do Estado, de oficina pública para formação profissional do portador de
deficiência.

§ 1° - O ingresso nas oficinas deve ser feito mediante teste de aptidão
profissional e orientação vocacional.

§ 2° - As oficinas devem contar com equipes multidisciplinares,
formadas nos quadros funcionais do Executivo.

§ 3° - As oficinas devem oferecer cursos permanentes de pedreiro,
pintor de parede, jardineiro, bombeiro, eletricista, marceneiro,
serralheiro, cabeleireiro, manicure, corte e costura, tapeçaria, entre
outros.

§ 4° - Os cursos devem ser formulados e aplicados com a participação
das Secretarias de Estado da Educação e do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente.

§ 5° - As atividades práticas dos cursos devem ser direcionadas à
produção, à reforma e à manutenção de:

- mobiliário escolar;
II - escolas, postos de saúde, hospitais, creches e outros prédios

públicos;
III - áreas públicas.
§ 6° - Compete à Secretaria de Estado da Educação:
1 - instalar e manter as oficinas;
II - elaborar o projeto pedagógico das oficinas, garantindo a

supervisão, a orientação e o acompanhamento de sua execução pela
equipe técnico-pedagógica;

III - realizar os processos de seleção e orientação profissional, após
divulgação dos cursos a serem ofertados;

IV - fornecer merenda escolar aos alunos das oficinas;
V - realizar contínuas avaliações dos alunos portadores de deficiência,

objetivando sua capacitação profissional;
VI - articular-se à Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência



148
Social, da Criança e do Adolescente, visando ao encaminhamento
dos alunos profissionalmente capacitados;

VII - fazer parcerias com entidades públicas e privadas, filantrópicas
ou não, visando à realização dos objetivos estabelecidos neste artigo.

§ 7° - Compete à Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente:

1 - colaborar com a Secretaria de Estado da Educação na instalação
das oficinas;

II - encaminhar ao mercado de trabalho, por meio de programa
específico, os portadores de deficiência habilitados pelos cursos
profissionalizantes.

§ 8° - Os órgãos e as entidades da administração estadual devem
colaborar na montagem e na manutenção das oficinas, inclusive
mediante a cessão de servidores.

Art. 38 - A administração pública garantirá a formação, a orientação
profissional e o acesso aos cursos profissionalizantes regulares à pessoa
portadora de deficiência.

Seção VIII
Do Esporte

Art. 39 - As quadras poliesportivas construídas pelo Estado em
convênio com os municípios serão dotadas de equipamentos adaptados
e instrutores especializados em esporte para a pessoa portadora de
deficiência.

Art. 40- Fica obrigatória a promoção, pela Secretaria de Estado de
Esportes, de torneios esportivos periódicos interregionais.

Art. 41 - O poder público estadual poderá conceder incentivos a
empresas privadas que se disponham a contribuir para a adaptação das
praças ou a promoção de torneios de que tratam os arts. 39 e 40.

Art. 42 - O poder público estadual concederá, da forma que lhe
convier, estímulos ou incentivos às entidades que desenvolverem
programas para o desenvolvimento da prática de esportes para os
portadores de deficiência.

Seção IX
Das Associações
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Art. 42 - O poder público estadual concederá incentivos às

entidades representativas de portadores de deficiência que
desenvolverem prograMas que favoreçam ou acelerem o
desenvolvimento de seus associados, especialmente nas áreas de
reabilitação, inclusão social e qualificação profissional.

Seção X
Da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de

Deficiência
Art. 44 - A Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Portadora

de Deficiência - CAADE - é o órgão executivo do Conselho Estadual
da Pessoa Portadora de Deficiência, conforme dispuser a lei.

Seção XI
Das Disposições Finais

Art. 45 - Fica o Executivo autorizado a abrir, dentro dos limites
fixados por esta lei, crédito especial que atenda às despesas decorrentes
de sua aplicação.	 -

Art. 46 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 47 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2000.
João Batista de Oliveira
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo condensar em uma

só norma toda a legislação estadual que dispõe sobre os direitos das
pessoas portadoras de deficiência. Tal trabalho se faz necessário, entre
outros motivos, para facilitar o acesso dos portadores de deficiência às
normas estaduais, conscientizando-os sobre seus direitos e tomando-os
mais aptos a reivindicá-los. Além disso, o projeto de lei consolida os
direitos já assegurados, ampliando-os ou detalhando-os.

Aprovar, portanto, este projeto significa legislar tendo em vista a
inclusão social de um segmento expressivo de cidadãos, que, segundo
cálculos da OMS representa 10% da população do Estado. Também
significa permitir que 1.700.000 de mineiros possam exercer
plenamente sua condição de cidadãos, socialmente integrados e capazes
de formular projetos pessoais e participar, em igualdade de condição,
das iniciativas coletivas.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Trabalho e

de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°997/2000
Cria o Fundo Estadual de Segurança Pública e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica criado o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP -,

destinado a financiar ações e projetos que visem à adequação, à
modernização e à aquisição de novos equipamentos de uso constante
para os órgãos públicos, estaduais e municipais, envolvidos em
atividades de segurança pública, especialmente para a Polícia Civil, a
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais.

Art. 2° - São beneficiários do FESP:
1 - a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
II - a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
III - o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.
§ 1° - Poderão ser beneficiárias dos recursos do Fundo as Prefeituras

Municipais que comprovarem o funcionamento no município, pelo
prazo mínimo de seis meses, na data da solicitação, de conselho
municipal integrado paritariamente por representantes do poder público
e da sociedade civil, voltado para a atuação na área de segurança
pública e defesa dos direitos humanos.

§ 2° - Os recursos alocados pelo FESP aos municípios serão aplicados
em atividades de vigilância desenvolvidas por guarda municipal ou
entidade pública congênere.

§ 3° - Os recursos destinados aos órgãos e às entidades estaduais
serão utilizados, prioritariamente, em investimentos destinados a
projetos e ações que contribuam para a integração de atividades entre
os órgãos de segurança.

Art. 3° - O FESP, de natureza e individuação contábeis, tem prazo
indeterminado.

Art. 4°- São recursos do FESP:
1 - receitas imobiliárias - classificação orçamentária 131;
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II - 20% (vinte por cento) do valor das taxas cobradas pelo

exercício do poder de polícia - classificação orçamentária 1121;
III - receitas de dividendos - classificação orçamentária 1322;
IV - outras receitas patrimoniais, abrangendo juros bancários e lucro

na alienação de títulos de crédito - classificação orçamentária 139;
V - cota-parte do Estado das multas sobre o recolhimento do ICMS -

classificação orçamentária 1911.01.01;
VI - cota-parte do Estado sobre o recolhimento de multas do IPVA -

classificação orçamentária 1911.04.01;
VII - indenizações - classificação orçamentária 1921 e outras

restituições - classificação orçamentária 1922.99;
VIII - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser

destinados por pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira;
IX - dotação consignada anualmente, no orçamento do Estado;
X - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades

públicas;
XI - receitas decorrentes de convénios, acordos ou instrumentos

congêneres, firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais;

XII - recursos de qualquer origem, desde que não onerosos aos cofres
públicos.

Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo serão
depositados em conta especial mantida pelo Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG.

Art. 40 - As classificações orçamentárias identificadas no art. 30
referem-se ao exercício de 2000.

Parágrafo único - A alteração nas classificações orçamentárias não
importará a mudança na composição das receitas do FESP.

Art. 50 - Q órgão gestor do FESP é a Secretaria de Estado da Fazenda,
à qual incumbe entre outras atribuições:

1 - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no
orçamento do Fundo, antes de sua aplicação;

II - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa,
; acompanhar sua execução e a aplicação das disponibilidades de caixa;
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III - responsabilizar-se pela execução do cronograma fisico do

projeto ou da atividade beneficiados com recursos do Fundo.
Art. 6° - O agente financeiro do FESP é o Banco de Desenvolvimento

do Estado de Minas Gerais - BDMG -, ao qual compete:
1 - aplicar os recursos do Fundo segundo as normas e os

procedimentos definidos pelo órgão competente;
II - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades temporárias

de caixa para evitar a descapitalização do Fundo;
III - comunicar ao órgão gestor, no prazo máximo de cinco dias úteis,

a realização de depósitos a crédito do Fundo, com especificação da
origem;

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colocados à
sua disposição.

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum tipo de
remuneração pelos serviços prestados.

Art. 7° - Integram o grupo coordenador:
1 - um representante da Secretaria de Estado da Segurança Pública;
II - um representante da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos

Humanos;
III - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
IV - um representante do Banco de Desenvolvimento do Estado de

Minas Gerais;
V - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
VI - um representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais;
VII - o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia

Legislativa;
VIII - dois representantes indicados pelos Conselhos Municipais de

Segurança Pública;
IX - dois representantes das entidades civis sem fins lucrativos

voltadas para a promoção da defesa dos direitos humanos, com sede e
área de atuação no Estado;

X - um representante indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil,
seção de Minas Gerais;



153
XI - um representante indicado pelas associações de servidores

civis da área de segurança pública;
XII - um representante indicado pelas associações de suboficiais e

praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
Art. 8° - Compete ao grupo coordenador, além das funções

estabelecidas na Lei Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993:
1 - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as diretrizes

estabelecidas nos pianos de ação governamental e nas deliberações do
Conselho de Defesa Social;

II - acompanhar a execução do plano de aplicação dos recursos;
III - elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo;
IV - elaborar a proposta orçamentária do Fundo;
V - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do

Fundo.
Art. 9° - Os demonstrativos financeiros do FESP obedecerão ao

disposto na Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1994, às normas do
Tribunal de Contas do Estado e serão atualizados mensalmente e
disponibilizados para consulta pública, por meio da Internet.

Parágrafo único - Obedecido o disposto neste artigo, os
demonstrativos referentes a recursos repassados aos municípios serão,
ainda, encaminhados diretamente ao conselho municipal a que se refere
o parágrafo único do art. 2°.

Art. 10 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Anderson Admito
Justificação: A situação dos órgãos de segurança pública no Estado é

bastante preocupante, no momento atual. Estudos realizados pelas
Polícias Civil e Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar apontam
para a urgente necessidade de reaparelhamento dessas instituições, para
que possam cumprir as tarefas que constitucionalmente lhes são
atribuídas.

z
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A escassez de recursos para investimentos tem sido uma constante

no quadro orçamentário estadual. Nesse contexto, a criação de um
fundo, com a definição de receitas a ele vinculadas, parece ser a melhor
alternativa para que sejam mantidos canais estáveis de financiamento.

A Tabela 1, apresentada a seguir, exibe o montante de recursos
previstos no orçamento estadual para a função de segurança pública, no
exercício de 2000:

Tabela 1 - Função Segurança Pública - Investimentos

O projeto de lei apresentado busca identificar recursos passíveis de
vinculação e destiná-los exclusivamente para investimentos no
reaparelhamento dos órgãos de segurança. Poderão ser beneficiários,
ainda, os municípios, desde que neles haja conselho municipal atuante,
ao qual competirá receber os demonstrativos de aplicação dos recursos
como forma de se garantir a transparência no processo e se evitarem
eventuais desvios nas finalidades do fundo. A Tabela TI mostra a
previsão orçamentária e a execução, até março de 2000, dos recursos
que se pretende vincular ao Fundo.

Tabela II - Recursos a Serem Vinculados ao FESP
* - O quadro da Tabela II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 5.5.00
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FONTE: Demonstrativos da Receita Orçamentária- Consolidação

da Administração Direta - arrecadação efetivada, autarquias, fundações
e fundos estaduais, relativos ao mês de março de 2000.

Os dados da execução orçamentária apontam para a possibilidade de
recursos da ordem de R$30.000.000,00, considerados apenas os três
primeiros meses do ano fiscal. Ainda que as estimativas de receita
possam ser consideradas como sendo superestimadas, como parece ser
o caso em algumas situações, pode-se prever que os recursos existentes
são suficientes para atender, em um primeiro momento, as despesas
previstas. Esse fato confere viabilidade ao findo que se pretende criar.

Assim, contamos com a colaboração dos ilustres Deputados para que
a proposição - discutida e aprimorada no que couber - possa ser
aprovada nesta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 998/2000
Obriga o Estado de Minas Gerais a devolver ao cidadão a taxa de

inscrição em concurso público que não foi realizado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica obrigado o Estado de Minas Gerais a devolver ao

cidadão o pagamento de sua taxa de inscrição em concurso, se este não
for realizado.

Art. 2° - A taxa de inscrição deverá ser devolvida no prazo máximo
de 60 dias após a efetiva suspensão do concurso.

Parágrafo único - A taxa de inscrição poderá ser aproveitada para
inscrição em outro concurso que venha substituir o concurso cancelado
ou suspenso.

Art. 3° - Esta lei prevalecerá para todos os concursos promovidos pela
administração direta, pelas autarquias e pelas fundações.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor em data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos aos concursos pendentes no Estado.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2000.
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Doutor Viana
Justificação: O cidadão, ao comparecer ao chamamento por edital

para a realização de um concurso público, vem cheio de esperanças de
conquistar um emprego que lhe trará segurança e sustento à sua família.
Sabe que o caminho a percorrer é dificil, uma disputa entre tantos
concorrentes, e, mesmo assim, muitas vezes desempregado, paga uma
taxa de inscrição com a esperança de que o concurso seja a sua
salvação.

Muitas vezes, fica decepcionado porque o concurso é adiado, adiado
mais uma vez e, por fim, não se realiza.

Para onde vai a esperança do cidadão e o dinheiro da inscrição?
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.341/2000, do Deputado Edson Rezende, pleiteando sejam

solicitadas ao Sr. Mário Baptista de Oliveira, Superintendente da
Polícia Federal, providências para maior fiscalização dos caminhões
que trafegam nas rodovias de sua competência, no Estado, de modo a
prevenir acidentes provocados por veículos que transportam cargas sem
proteção. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1. 3342/2000, do Deputado Edson Rezende, pleiteando seja
solicitada ao Diretor-Geral do JEF e ao Comandante-Geral da PMMG
ação preventiva e fiscalizadora mais intensa com relação às queimadas
no Estado. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.343/2000, do Deputado Cabo Morais, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Cabo Robson de Souza Pereira por ato
de bravura praticado por ocasião de enchentes em Uberaba. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 1.344/2000, do Deputado Cabo Morais, pleiteando seja solicitada
ao Comandante do Corpo de Bombeiros Militar a agilização da
promoção do Cabo Robson de Souza Pereira por ato de bravura
praticado por ocasião de enchentes em Uberaba. (- A Comissão de
Administração Pública.)
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N° 1.345/2000, do Deputado Alberto Bejani, pleiteando seja

solicitado ao Secretário da Educação que informe quais foram os
critérios adotados por essa Pasta na composição do grupo de trabalho
criado para desenvolver estudos visando à elaboração do Plano de
Carreira do Pessoal da Educação.

N° 1.346/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
enviado oficio ao Procurador-Geral de Justiça, com vistas a que
verifique se há nesse órgão denúncia envolvendo o advogado Marcelo
Haddad e o Promotor de Justiça Dimas Messias Carvalho, de Lavras, e,
no caso de haver a referida denúncia, que se envie à supracitada
Comissão a documentação que houver sobre o caso. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

N° 1.347/2000, do Deputado Luiz Menezes, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Escola
Estadual Major Lage, localizada no Município de Itabira, pelos seus 50
anos de fundação. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.348/2000, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja enviado
oficio ao Diretor-Geral do DER-MG, com vistas a que se encaminhe à
Casa a relação dos trechos rodoviários danificados por ocasião das
enchentes no Sul do Estado e a programação da recuperação dos
referidos trechos. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Edson Rezende e outros, solicitando se encaminhem os
procedimentos necessários à instalação de comissão especial para

z proceder a estudos sobre a ocorrência de acidentes nas rodoviaso 
federais e estaduais no âmbito do Estado de Minas Gerais. (- A
Comissão de Transporte.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Ivo José, Paulo Piau, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, Rogério
Correia (2) e Paulo Pettersen e das Comissões de Saúde, de Direitos
Humanos (5) e do Trabalho (3) e da Comissão Especial da UEMG.

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°
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Institui o Código de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço

Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituído o Código de Proteção e Defesa do Usuário do

Serviço Público do Estado de Minas Gerais.
§ 1° - As normas do Código visam à tutela dos direitos do usuário e

aplicam-se aos serviços públicos prestados:
- pela administração pública direta, autárquica e fundacional;

II - por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou
qualquer outra forma de delegação, por ato administrativo, contrato ou
convênio.

§ 2° - O Código se aplica aos particulares somente no que concerne ao
serviço público delegado.

Art. 2° - O Poder Executivo publicará, anualmente, quadro geral dos
serviços públicos prestados pelo Estado de Minas Gerais, especificando
os órgãos e as entidades responsáveis por sua realização.

Art. 3° - São direitos básicos do usuário:
- a informação;

II - a qualidade na prestação do serviço;
Ill - o controle adequado do serviço público.
Art. 4° - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:

- o horário de funcionamento das unidades administrativas;
II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata

e a indicação do setor responsável pelo atendimento ao público;
III - os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros

dados necessários à prestação do serviço;
IV - a autoridade ou o órgão responsável pelo recebimento de

reclamações e sugestões;
V - a tramitação do processo administrativo em que figure como

interessado;
VI - a decisão proferida e a sua motivação, inclusive opiniões

divergentes, constante de processo administrativo em que figure como
interessado, sendo-lhe conferido o direito a obtenção de cópia de inteiro
teor do respectivo processo.
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§ 10 - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas

hipóteses de sigilo previstas na Constituição da República.
§ 2° - A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão

administrativa que devam ser formalizados por meio de publicação no
órgão oficial somente serão feitos a partir do dia em que o respectivo
processo estiver disponível para vista do interessado, na repartição
competente.

Art. 50 - Para assegurar o direito à informação, o prestador de serviço
público deve oferecer ao usuário acesso a:

1 - atendimento pessoal, por telefone ou outra via eletrônica;
II - informação pela Internet, sempre que possível;
III - banco de dados referente à estrutura dos prestadores de serviço;
IV - informações demográficas e econômicas, acaso existentes,

inclusive mediante divulgação pela rede pública de comunicação;
V - minuta de contratos-padrão redigida em termos claros, com

caracteres legíveis e de fácil compreensão;
VI - sistema de comunicação visual adequado, com a utilização de

cartazes, indicativos, roteiros, folhetos explicativos, crachás, além de
outros;

VII - informações relativas à composição das taxas e tarifas cobradas
pela prestação dos serviços públicos, recebendo o usuário, em tempo
hábil, cobrança por meio de documento contendo os dados necessários
à exata compreensão da extensão do serviço prestado;

VIII - banco de dados de interesse público, contendo informações
quanto a gastos, licitações e contratações, de modo a permitir
acompanhamento e maior controle da utilização dos recursos públicos
por parte do contribuinte.

Art. 6° - O usuário faz jus à prestação de serviços públicos de boa
qualidade.

Art. 70 - o direito à qualidade do serviço exige dos agentes públicos e
prestadores de serviço público:

1 - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;
II - atendimento por ordem de chegada, assegurada a prioridade aos

idosos, às grávidas, aos deficientes físicos e aos doentes;



160
III - igualdade de tratamento, sendo vedado qualquer tipo de

discriminação:
IV - racionalização na prestação do serviço;
V - adequação entre meios e fins, sendo vedada a imposição de

exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;
VI - cumprimento de prazos e normas procedinientais;
VII - fixação e observância dos horários destinados ao atendimento ao

público;
VIII - adoção de medidas de proteção à saúde e segurança dos

usuários;
IX - reconhecimento de autenticidade de documentos pelo próprio

agente público, à vista dos originais, sendo vedada a exigência de
reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida;

X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis,
inclusive aos portadores de deficiência, e adequadas ao serviço
prestado.

Parágrafo único - O planejamento e o desenvolvimento de programas
de capacitação gerencial e tecnológica, na área de recursos humanos,
aliados à utilização de equipamentos modernos são indispensáveis à
boa qualidade do serviço público.

Art. 8° - O usuário tem direito ao controle adequado do serviço.
§ 1° - Para assegurar o direito a que se refere este artigo, serão

instituídas em todos os órgãos e entidades prestadoras de serviços
públicos no Estado de Minas Gerais:

1 - Ouvidorias;
II - Comissões de Ética.
§ 21 - Serão incluídas, nos contratos ou atos que tenham por objeto a

delegação, a qualquer título, dos serviços públicos a que se refere esta
lei, cláusulas ou condições específicas que assegurem a aplicação do
disposto no § 1° deste artigo.

Art. 9° - Compete à Ouvidoria avaliar a procedência de sugestões,
reclamações e denúncias e encaminhá-las às autoridades competentes,
inclusive à Comissão de Ética, visando à:

1 - melhoria dos serviços públicos;
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II - correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos

serviços públicos;
III - apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos;
IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com

os princípios estabelecidos nesta lei;
V - proteção dos direitos dos usuários;
VI - garantia da qualidade dos serviços prestados.
Parágrafo único - As Ouvidorias apresentarão à autoridade superior,

que encaminhará ao Governador do Estado, relatório semestral de suas
atividades, acompanhado de sugestões para o aprimoramento do
serviço público.

Art. 10 - Cabe às Comissões de Ética conhecer as consultas,
denúncias e representações formuladas contra o servidor público, por
infringência a princípio ou norma ético-profissional, adotando as
providências cabíveis.

Art. li - Os prestadores de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nesta qualidade, causarem ao usuário, a terceiros e,
quando for o caso, ao poder público, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 12 - O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às
normas desta lei compreende três fases: instauração, instrução e
decisão.

Art. 13 - Os procedimentos administrativos advindos desta lei serão
impulsionados e instruídos de oficio e observarão os princípios da
igualdade, do devido processo legal, do contraditório da ampla defesa,
da celeridade, da economia, da proporcionalidade entre os meios e os
fins, da razoabilidade e da boa-fé.

Art. 14 - Todos os atos administrativos do processo terão forma
escrita, com registro em banco de dados próprio, indicando a data e o
local de sua emissão e contendo a assinatura do agente público
responsável.

Art. 15	Serão observados os seguintes prazos no processo
administrativo, quando os outros não forem estabelecidos em lei:

1 - dois dias, para a autuação, juntada aos autos de quaisquer
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elementos e outras providências de simples expediente;

II - quatro dias, para efetivação de notificação ou intimação pessoal;
III - cinco dias, para a elaboração de informe sem caráter técnico;
IV - quinze dias, para a elaboração de pareceres, perícias e informes

técnicos, prorrogáveis por mais dez dias, a critério da autoridade
superior, mediante pedido fundamentado;

V - cinco dias, para decisões no curso do processo;
VI - quinze dias, a contar do término da instrução, para decisão final;
VII - dez dias, para a manifestação em geral do usuário ou

providências a seu cargo.
Art. 16 - O processo administrativo será instaurado de oficio ou

mediante representação de qualquer usuário de serviço público, bem
como dos órgãos ou das entidades de defesa do consumidor.

Art. 17 - A instauração do processo por iniciativa da administração
far-se-á por ato devidamente fundamentado.

Art. 18 - O requerimento será encaminhado à Ouvidoria do órgão ou
da entidade responsável pela infração, devendo conter:

1 - a identificação do denunciante ou de quem o represente;
II - o domicílio do denunciante ou o local para o recebimento de

comunicações;
III - informações sobre o fato e sua autoria;
IV - indicação das provas de que tenha conhecimento;
V - data e assinatura do denunciante.
§ 1° - O requerimento verbal será reduzido a termo.
§ 2° - Os prestadores de serviço deverão colocar à disposição do

usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a
apresentação do requerimento previsto no "caput" deste artigo,
contendo reclamações e sugestões, ficando facultada ao usuário a sua
utilização.

Art. 19 - Em nenhuma hipótese, será recusado o protocolo de petição,
reclamação ou representação formulados nos termos desta lei, sob pena
de responsabilidade do agente.

Art. 20 - Será rejeitada, por decisão fundamentada, a representação
manifestamente improcedente.
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§ 1° - Da rejeição, caberá recurso no prazo de dez dias a contar da

intimação do denunciante .ou seu representante.
§ 2° - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da

que praticou ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-
lo subir devidamente informado.

Art. 21 - Durante a tramitação do processo, é assegurado ao
interessado:

1 - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando
obrigatória a representação, por força de lei;

II - ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele contidos;
III - ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele

proferidas, inclusive da respectiva motivação e das opiniões
divergentes;

IV - formular alegações e apresentar documentos que, juntados aos
autos, serão apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos fatos.

Art. 22 - Para a instrução do processo, a administração atuará de
oficio, sem prejuízo do direito dos interessados de juntar documentos,
requerer diligências e perícias.

Parágrafo único - Os atos de instrução que exijam a atuação do
interessado devem realizar-se do modo menos oneroso para este.

Art. 23 - Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa,
admitindo-se toda e qualquer forma de prova, salvo as obtidas por
meios ilícitos.

Art. 24 - Ao interessado e ao seu procurador, é assegurado o direito
de retirar os autos da repartição ou unidade administrativa, mediante a
assinatura de recibo, durante o prazo de manifestação, salvo na hipótese
do prazo comum.

Art. 25 - Quando for necessária a prestação de informação ou a
apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, estes serão
intimados para esse fim, com antecedência mínima de três dias úteis,
mencionando-se a data, o prazo, a forma e as condições de
atendimento.

Parágrafo único - Quando a intimação for feita ao denunciante para o
fornecimento de informações ou de documentos necessários à
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apreciação e apuração da denúncia, o não-atendimento implicará no
arquivamento do processo, se, de outro modo, o órgão responsável pelo
processo não puder obter os dados solicitados.

Art. 26 - Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de dez
dias para a manifestação pessoal ou por meio de advogado.

Art. 27 - O órgão responsável pela apuração de infração às normas
desta lei deverá proferir a decisão que, conforme o caso, poderá
determinar:

1 - o arquivamento dos autos;
II - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes para apurar

os ilícitos administrativos, cíveis, penais, se for o caso;
III - a elaboração de sugestões para a melhoria dos serviços públicos,

correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços,
prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com as
normas desta lei, bem como a proteção dos direitos dos usuários.

Art. 28 - A infração às normas desta lei sujeitará o servidor público às
sanções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de
Minas Gerais e legislação complementar, bem como nos regulamentos
das entidades autárquicas e fundacionais, sem prejuízo da aplicação das
demais sanções administrativas, cíveis e penas cabíveis.

Parágrafo único - As entidades particulares, delegatárias de serviço
público, a qualquer título, aplicam-se as sanções previstas nos
respectivos atos ou contratos de delegação, com base na legislação
vigente.

Art. 29 - Fica instituído o Sistema Estadual de Defesa do Usuário de
Serviços Públicos de Minas Gerais - SEDUSEP - MG - , que terá por
objetivo criar e assegurar:

1 - a comunicação direta entre os prestadores de serviços e os
usuários, a fim de aferir o grau de satisfação com os serviços prestados
e estimular a apresentação de sugestões;

II - o direito à informação, para garantir ao usuário o
acompanhamento e a fiscalização do serviço público prestado;

III - a instituição de programa de qualidade adequado, que garanta os
direitos do usuário;
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IV - a instituição de programa de educação do usuário,

compreendendo a elaboração de manuais informativos sobre os seus
direitos, os procedimentos disponíveis para seu exercício e os órgãos e
as entidades da administração pública, com os respectivos endereços;

- a instituição de programa de racionalização e melhoria dos
serviços públicos;
VI - a instituição de programa de incentivo à participação de

associações e órgãos representativos de classes ou categorias
profissionais para a defesa dos associados;

VII - a instituição de programa de treinamento e valorização dos
servidores públicos;

VIII - a instituição de programa de avaliação dos serviços públicos
prestados.

§ 1" - As informações obtidas junto aos usuários serão utilizadas para
a melhoria na prestação dos serviços públicos.

§ 2° - O SEDUSEP-MG divulgará, anualmente, a lista dos órgãos
contra os quais houve reclamação formalizada, relativa à sua eficiência,
indicando, a seguir, as medidas aplicadas na correção dos problemas
apontados.

Art. 30- Integram o SEDUSEP-MO:
1- as Ouvidorias;
II - as Comissões de Ética;
III - uma Comissão de Centralização de Informações sobre os

Serviços Públicos do Estado de Minas Gerais, com representação da
administração pública, de delegatários de serviço público e de usuários,
que terá por finalidade sistematizar e controlar todas as informações
relativas aos serviços especificados nesta lei, facilitando o acesso às
informações colhidas;

IV - os órgãos encarregados do desenvolvimento de programas de
qualidade do serviço público.

Parágrafo único - O SEDUSEP-MO atuará de forma integrada com as
entidades representativas da sociedade civil.

Art. 31 - As Ouvidorias e as Comissões de Ética terão a sua
composição definida em atos regulamentares expedidos pelo Poder
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Executivo, no prazo de noventa dias a contar da publicação desta lei.

Art. 32 - Até que seja instituída a Comissão de Centralização de
Informações sobre os Serviços Públicos do Estado de Minas Gerais,
suas atribuições serão exercidas pela Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral

Art. 33 - A primeira publicação do quadro geral de serviços públicos
prestados pelo Estado de Minas Gerais será feita no prazo de noventa
dias a contar da publicação desta lei.

Art. 34 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 36 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Paulo Piau
Justificação: A proposição consubstancia um conjunto de normas

voltadas, especificamente, para a tutela do usuário na utilização dos
serviços públicos em geral, com projeção direta e imediata no
aprimoramento da qualidade desses serviços.

Tal normatização, desenvolvendo-se em âmbito local, de forma
sistemática e pormenorizada, visa a concretizar a participação dos
usuários na administração pública, tal como preceituado no art. 37 da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19/98.

Assim, além de fixar, expressamente, os direitos dos administrados, o
projeto estabelece os procedimentos adequados e os meios necessários
à efetivação desses direitos, possibilitando o real exercício da
cidadania, que se erige em um dos fundamentos do Estado democrático
de direito.

Mister se faz ressaltar que o regramento em questão não se
circunscreve aos serviços públicos prestados diretamente pelo poder
público, abrangendo, também, aqueles executados por particulares,
mediante delegação, sob quaisquer de suas formas.

Ademais, para que se assegure a total proteção dos administrados na
utilização dos serviços públicos, propõe a implantação do Sistema
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Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos de Minas
Gerais - SEDUSEP-MG -, que atuará de forma integrada com entidades
representativas da sociedade civil e será composto pelas Ouvidorias e
Comissões de Ética, instituídas em todos os órgãos e entidades
prestadoras de serviços públicos e, também, por uma Comissão de
Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de
Minas Gerais, que contará com a participação dos usuários.

Por tais razões, solicitamos o apoio dos nobres pares à aprovação da
proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Chico Rafael.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Defesa do Consumidor e de Direitos Humanos e dos Deputados Mauri
Torres, Marcelo Gonçalves (5) e Paulo Pettersen (17).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o

assunto que trago a esta tribuna diz respeito ao movimento iniciado
nesta semana pelo MST, que, em resposta a uma completa falta de
atendimento às suas reivindicações, marcou uma série de atos políticos
no Brasil, com o objetivo de sensibilizar o Governo Federal. A pauta de
reivindicações dos trabalhadores sem terra não é nova e, certamente,
refere-se à reforma agrária no País. Houve um agravamento,
principalmente nos últimos dois anos, da relação entre esses
trabalhadores e o Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Existe a
intenção - que vem sendo posta em prática pelo Governo Federal - de
desmantelar completamente os órgãos responsáveis pelos estudos
técnicos da reforma agrária. Assim, o próprio INCRA tem sofrido um
esvaziamento muito grande por meio de medidas adotadas pelo
Governo Federal. Para se ter uma idéia, apenas nos três últimos meses
do ano passado, foi liberada uma parcela pequena da já pequena verba
destinada, no orçamento, à reforma agrária. Tal procedimento está
sendo repetido neste ano. Portanto, o assentamento dos trabalhadores
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rurais sofreu uma paralisação, em virtude de um piano combinado
anteriormente pelo próprio Governo. Além disso, os pequenos
produtores assentados há mais tempo não recebem qualquer ajuda a fim
de que consigam fazer das suas terras um lugar onde possam viver.

Essa situação fez com que o MST e os trabalhadores rurais tomassem
uma série de iniciativas políticas, como as ocupações feitas em todo o
País, de prédios públicos, de fazendas, procurando mostrar à população
que suas reivindicações não estão tendo uma guarida por parte do
Governo Federal. Assim, foram feitos atos em Pernambuco, Santa
Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Piauí,
Alagoas, Bahia Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Rio Grande
do Sul, Distrito Federal, Paraíba, Rondônia, Maranhão, Ceará, Sergipe
e Goiás.

Chamo a atenção para três atos, sendo dois em Minas Gerais e um no
Paraná. Em Minas Gerais, o MST ocupa há alguns meses a Fazenda
Tangará, em Uberlândia. Essa fazenda já recebeu um laudo de
improdutividade feito pelo INCRA. Depois esse laudo foi refeito pelo
IBAMA, que considerou a fazenda produtiva. Agora estão à espera de
um laudo do INCRA de Brasília. Os trabalhadores aguardam que isso
seja feito dentro de mais ou menos dez dias.

Mas, infelizmente, o Juiz de Uberlândia pediu a desocupação
imediata dessa fazenda, o que certamente acarretaria um grau muito
alto de violência. Vários Deputados estiveram, como temos notícia, em
Uberlândia, para ver essa situação. Hoje o Governador Itamar Franco
dirigiu-se a essa cidade, buscando solução pacífica para o caso da
Fazenda Tangará. Já ordenou à Polícia Militar que não tomasse
nenhuma atividade violenta até a sua chegada. Quero, então,
parabenizar o Governador Itamar Franco por procurar essa negociação
como canal de resolução do problema, e não a ação policial e a
repressão.

Além do Governador, estão lá também Deputados Federais. O
Deputado João Leite, parece-me, permanece lá; a Deputada Maria
Tereza Lara lá esteve, procurando resolver essa situação de forma
pacífica, bem como o Deputado Sávio Souza Cruz, Líder do Governo.
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Há, portanto, uma mobilização do Governo para conseguir uma
solução pacífica.

O mesmo acontece aqui em Belo Horizonte, onde a Receita Federal
também foi ocupada pelo MST. Hoje passei toda a manhã procurando
também uma solução pacífica, visto que a ocupação do Ministério da
Fazenda tem o sentido de pressionar, a fim de que verbas sejam
liberadas para a realização da reforma agrária. Portanto, é um
movimento nacional justo, e é também justa a ocupação que fazem no
prédio. Esperamos que a ordem de desocupação, dada por uma Juíza,
seja revista, e seja dado um prazo de negociação. E isso que estamos
procurando junto ao setor judiciário.

Tudo isso são medidas para se tentar, de forma pacífica, avançar na
resolução de um problema que é grave, de um problema social
emergente, que é a ausência de terras para as famílias que precisam
dela para trabalhar, para criar seus filhos.

Faço uma comparação com outros Estados, cuja ação, diferentemente
do que foi feito aqui pelo Governador Itamar Franco, foi de dar ordem
para uma repressão policial inusitada. E o que aconteceu ontem no
Estado do Paraná, onde 200 trabalhadores ficaram feridos e um foi
morto, a tiros, pela Polícia Militar, portanto, sob responsabilidade do
Governador do Paraná. Além disso, há suspeita de outra morte, porque
há um desaparecido após os conflitos naquele Estado. E o que vemos
por pane do Presidente da República nesses dias, reiterado hoje por
seus Ministros, é que ele está fechado a qualquer tipo de negociação,
que não receberá os trabalhadores sem terra. Enfim, está fazendo uma
verdadeira bravata contra o movimento, também estimulando a
repressão política e policial de um movimento tão justo quanto o MST.

i Portanto, o elogio que queremos fazer à ação do Governador é essa
contrapartida, o oposto daquilo que vem declarando e mandando fazer
o Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Gostaria também de pedir o apoio do conjunto dos Deputados a essa
g ação pró-reforma agrária, que precisa ter o nosso apoio em Minas

Gerais para que se abra um canal de negociação real do Governo
Federal com esse movimento, visando estimular a reforma agrária.
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Uma reforma agrária que seja entendida no seu espírito global, não
apenas da posse da terra, mas também de condições de trabalho para
quem necessita dessa terra para trabalhar. Eram essas as questões
iniciais que gostaria de abordar.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero cumprimentar o companheiro Deputado Rogério
Correia pelo seu compromisso de luta constante pela reforma agrária e
apoio aos assentados, às ocupações e aos movimentos sociais que
apóiam os sem-terras.

Ontem, estivemos em Uberlândia, juntamente com os Deputados João
Leite, Aílton Vilela, Carlos Pimenta, a pedido do Presidente desta Casa,
Deputado Anderson Adauto, que também é da região, quando todos
estávamos preocupados com a situação dos assentados da Fazenda
Tangará.

Observamos que as informações oficiais da imprensa em muito
estavam manipuladas, e detalhes não foram esclarecidos, como o papel
da Polícia Militar local. Por isso, tomamos providências na Comissão
de Direitos Humanos, solicitando investigação dos fatos.

Constatamos também que todos aguardavam a presença, hoje, não só
de Deputados desta Casa, do Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, como também do Governador Itamar Franco, que
pessoalmente vai tratar desse caso, demonstrando o compromisso e a
sensibilidade que tem tido com as questões sociais.

Vimos o papel importante do Instituto da Terra, cuja criação foi
aprovada nesta Casa por unanimidade; Superintendente é o nosso
companheiro Marcos Helênio, que está intermediando um diálogo, uma
negociação.

Se não fosse o papel de todos que apontamos anteriormente, poderia
ter havido lá uma tragédia. E o compromisso do povo mineiro, do
Governo desta Casa e das instituições sérias - várias entidades
assinaram um documento em solidariedade aos sem-casas. A arma que
tinha sido mencionada no documento, para que o Juiz decretasse prisão
preventiva de quatro lideranças, pudemos observar que era uma
imagem de Nossa Senhora Aparecida. Uma arma, sim, mas espiritual,
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como lhes disse.

Com tudo isso, percebemos como os fatos precisam ser esclarecidos.
Para isso, é necessária a participação de todos nós.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado. Deputada Maria Tereza
Lara, o aparte de V. Exa. reafirma a necessidade de trabalharmos ainda
mais em favor da reforma agrária no Brasil e, mais do que isso,
investigar as ações que devam ser repudiadas por nós.

De fato, o Juiz de Uberlândia tem exagerado em suas deliberações.
Primeiro, não se dignou esperar um prazo de 15 dias, que o próprio
movimento tinha colocado como prazo máximo para receber parecer do
INCRA, com o compromisso de que, se a terra fosse decretada
produtiva, sairiam espontaneamente. Caso contrário, sendo a terra
improdutiva, teriam o direito, até a desapropriação, de permanecer lá.
Mas o Juiz sequer pode esperar esse prazo e colocou a reintegração da
posse imediata, fazendo pressão enorme para que os órgãos de
segurança agissem de forma repressiva. Depois, emite ordem de prisão
preventiva para advogados, líderes dos sem-terras, criando um clima de
confronto que apenas ele queria, não é o que deseja o Governador do
Estado, que deu uma contra-ordem a este Juiz.

Quero solidarizar-me novamente com essa atitude do Governador,
mas ao mesmo tempo precisamos ficar atentos e exigir do Governo
Federal atitudes que conduzam à paz no campo, e não à guerra.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Quero elogiar o
pronunciamento de V. Exa.. Neste episódio, temos algo que lamentar e
esperamos que o Governador tome providências, porque a Polícia
Militar fez um relatório sobre a ocorrência, tentando retratar que a
violência teria sido só dos trabalhadores rurais sem terra, e há
discordância quanto a isso no relatório das entidades de apoio, da
Igreja, e a própria comissão de Deputados, que lá esteve, também
discordou dessa versão da Polícia.

Se o Governador não quiser perder a autoridade, como Comandante
; da Polícia Militar, tem de afastar imediatamente o Comando Regional

da Polícia Militar e o Comandante do Batalhão local. Ficou claro que
houve informação deturpada, mentirosa, prestada ao Governador, que é
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o Comandante maior da Polícia Militar. Se o Comandante maior não
pode ter confiança num relato de um comando regional, ou mesmo de
um comandante de pelotão...

Também temos de cobrar do Governador a exoneração dos Coronéis
responsáveis pela informação prestada a respeito da ocorrência.

O Deputado Rogério Correia* - Agradeço o aparte. De fato, a
informação dada pela Polícia Militar não é condizente com a
informação que recebemos do próprio MST. Essa informação foi que
vários policiais estiveram lá, quando o significado seria apenas a
entrega do mandado do Juiz. Há uma contradição, mas acho que a
atitude do Governador foi correta, fazendo-se presente no local, como
Comandante também que é da Polícia Militar, como Governador do
Estado, para resolver o problema da forma como deve ser resolvido.
Agradeço, Sr. Presidente, a tolerância. Fico devendo um aparte ao
nobre Deputado Adelino.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Paulo.
• Deputado João Paulo - Sr. Presidente, colegas Deputados,

profissionais da imprensa, visitantes, venho a esta tribuna nesta tarde
para anunciar a esta Casa e à sociedade mineira que apresentei um
projeto de alteração da Constituição do Estado de Minas Gerais, para
modificar o instrumento do tombamento, esse instrumento importante
de manutenção da memória e da política cultural da nossa sociedade, o
qual desde 1937 não havia sofrido nenhuma modificação. Meu projeto
prevê a otimização dessa política, o aperfeiçoamento desse instrumento
de tombamento, trazendo mais democracia, trazendo mais transparência
e fortalecendo o direito de cidadania em nosso Estado. Essa
possibilidade pode ser feita exatamente na malha e na esteira das três
propostas que faço para a alteração desse instrumento. A primeira
proposta seria, precisamente, incluir o parlamento na agenda dos
tombamentos. Os tombamentos, desde sua criação, têm sido feitos
apenas pelos conselhos deliberativos, pelos conselhos consultivos do
patrimônio cultural, histórico e artístico. A partir da aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição ri 0 29, o parlamento estará
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resgatando o seu compromisso perante a sociedade, fazendo-se
presente nesse foro. De maneira nenhuma se propõe a exclusão dos
conselhos, cuja função principal entendo eu ser aquela que eles
desenvolvem a partir do momento em que o patrimônio é tombado,
dirigindo, acompanhando a restauração, acompanhando a manutenção e
a conservação desse patrimônio.

Se o tombamento vier a se dar através da iniciativa de um conselho
estadual, do IEFHA, teríamos a Assembléia Legislativa participando do
processo.

Por outro lado, se o tombamento tiver origem num dos conselhos
municipais, aí, sim, as Câmaras Municipais estarão sendo acionadas e
passarão a interagir e receber as comunidades objeto do tombamento,
para fazer uma ampla discussão em tomo dessa proposta, a fim de
evitar que essa política seja dirigida como atualmente se faz. Não são
poucas as pessoas que hoje nos procuram e que se identificam como
vítimas do tombamento, dizendo que o imóvel tombado não tinha
nenhuma característica histórica, arquitetônica ou artística e que, a
despeito disso, foi objeto de tombamento, vitimando, portanto, o seu
proprietário, que, num primeiro momento, tem uma perda muito grande
no mercado imobiliário.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Caro Deputado
João Paulo, gostaria de cumprimentá-lo pela tese. Não quero discutir se
o projeto vai resolver ou não o problema, mas como tese é interessante.
A experiência de Belo Horizonte é traumática. Por exemplo, vimos que
famílias que herdaram alguma casa na zona Sul de Belo Horizonte não
tinham dinheiro nem para fazer o inventário, mas eram obrigadas, pela
lei, a fazer a restauração da casa. Existem casos de viúvas muito pobres
que herdaram casas antigas mas não puderam construir um prédio no
local. No entanto, veio uma construtora e construiu. Gostaríamos de
cumprimentar V. Exa. por tratar desse assunto.

Em Belo Horizonte, há um grupo de arquitetos iluminados, pois
qualquer projeto que assinam é aprovado no Conselho, quando não é
acertado no Conselho. Já vi arquiteto fazer movimento contra o
tombamento até o momento em que foi contratado para fazer o prédio
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que iria ser construído no lugar da casa velha.

E bom discutir esse assunto, porque o Conselho é um instrumento de
defesa da população. Em determinados momentos, acabou até mesmo
sendo acusado de estar fazendo defesa de escritórios particulares de
consultoria, que criavam dificuldades para se demolir uma casa velha e,
a partir de uma consultoria, apresentavam uma proposta conciliatória
para se construir um espigão no local.

A tese de V. Exa. é muito interessante, porque o cidadão não é
obrigado a consertar um telhado se não tem dinheiro. Pela lei atual, se a
casa desabar, ele pode ir para a cadeia, mesmo não tendo dinheiro para
reformá-la. Assim, o Estado, ao invés de impor, deveria colocar-se
como parceiro da preservação da memória histórica da nossa cidade, do
nosso Estado e do nosso País.

Quero dizer que espero que o cidadão comum de Belo Horizonte
tenha o mesmo acesso ao Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural
em Belo Horizonte que as grandes construtoras têm. Nunca ouvi falar
que alguma grande construtora tenha deixado de construir um prédio
onde quis. Geralmente, faz um acordo, preserva a fachada e dá a
consultoria para um arquiteto iluminado desse grupo que manda e
domina o solo urbano de Belo Horizonte. Cumprimentando-o pela tese,
quero dizer-lhe que vou estudar o projeto de V. Exa. para ver se posso
votar favoravelmente a ele como está. Mas, no momento, a tese de V.
Exa, é muito saudável. Parabéns.

O Deputado João Paulo - Obrigado, nobre Deputado João Batista de
Oliveira. V. Exa., com a experiência e sabedoria que tem, dignifica
muito a minha proposta, embora com ela não se comprometa de
imediato. Mas o fato de apoiar a tese já significa um avanço muito
grande. Essa questão, desde 1987, não sofria nenhum abalo ou aceno.
Os Conselheiros estão preocupados. Acho que poderíamos tratar essa
legislação como um verdadeiro entulho do autoritarismo. Falamos
muito em falta de democracia, em revolução do Governo militar, mas
isso tudo nos referindo do Governo de 1964 em diante. Esquecemos de
que, naquela época, em 1987, era mão forte, mão de aço, que nos
dirigia e governava o Pais. Portanto, esse instrumento é um legado
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daquela época.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado João Paulo,
mais uma vez, cumprimento V. Exa., que tem demonstrado nesta Casa,
com sua inteligência, ser um legítimo defensor do povo mineiro.

Gostaria de ressaltar a minha participação, representando esta Casa,
como membro curador junto ao IEPHA. V. Exa. é meu companheiro no
IEPHA.

Ouvi atentamente a sua exposição, como também a do ilustre
Deputado João Batista de Oliveira. A situação, hoje noticiada pelos
jornais, é bastante preocupante. Não digo que a matéria seja complexa.
Entendo - e V. Exa. acabou de afirmar brilhantemente - que é
necessária ampla discussão.

Assim, quero compartilhar com V. Exa. de sua preocupação, que,
também, é a desta Assembléia. Tenho certeza de que, em decorrência
da apresentação do nosso requerimento à Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 29/99,
debateremos amplamente o assunto. Estarão aqui presentes o Secretário
da Cultura, o Presidente do IEPHA e o do CREA, enfim, participarão
todas as entidades envolvidas nesse grandioso projeto.

Quero parabenizar V. Exa. e participar, passo a passo, do andamento
do projeto.

O Deputado João Paulo - Obrigado, nobre colega de partido e colega
também no IEPHA. Como já o disse muito bem, V. Ex& é o titular,
representa esta Casa junto ao IEPHA, e sou o suplente.

A propósito disso, fui convidado para participar de reunião para
aprovar as contas do IEPHA. Infelizmente, não pude comparecer,
porque pouca informação tinha a respeito da vida financeira daquela
entidade. Estou com os demonstrativos de receitas e despesas em mãos
e pude perceber que os recursos não são nada desprezíveis. Embora não
tivesse condições técnicas e políticas de chancelar o que foi feito, acho
que os recursos são expressivos e devem ser canalizados - ai é que vem
o segundo tópico da minha proposta - para a restauração e conservação
do patrimônio tombado.

Atualmente, o que se faz é nominar o imóvel, o patrimônio a ser
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tombado, e o poder público não oferece absolutamente contribuição
nenhuma, apenas faz uma intervenção pontual. O imóvel fica quase que
fora, mas, se se mantém no comércio, mantém-se a preço muito menor.
Não raro é patrimônio herdado, de famílias abastadas ou não, e o
Estado não oferece nenhuma contribuição, apesar de havermos, nesta
Casa, votado pelo menos duas leis, num passado muito recente, para
canalizar recursos para essa finalidade.

Votamos a Lei Robin Hood. Pessoalmente, não estava na Casa, mas a
Assembléia votou essa lei que consagra e destina recursos expressivos
para essa finalidade, de acordo com seu art. 1", inciso VII.

Observe bem, Deputado Adelino de Carvalho, que basta o município
ter um conselho do patrimônio cultural ou histórico, que já se habilita a
receber - e tem recebido de fato - importâncias mensais consideráveis
para alocar nessa política. Para que serve isso, senão para conservação
e restauração do patrimônio tombado?

Esse é, portanto, o segundo item. O primeiro é a inserção do
parlamento. O segundo é a restauração e a conservação por conta dos
fundos dos conselhos. O terceiro digo daqui a pouco, depois do aparte
de V. Exa.

O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte) - Quero parabenizar o
nobre Deputado João Paulo por mais esse projeto inteligente, que
valoriza esta Casa, numa hora em que a Assembléia Legislativa é tão
importante para a aprovação de projetos de interesse da sociedade e
num dia tão especial como o de hoje, em que os Deputados se
mobilizam para "limpar" a pauta, aproveitando que quem poderia
atrapalhar a votação dos projetos não está presente.

Queremos, nesta oportunidade, parabenizá-lo por esse projeto tão
importante, visto que Belo Horizonte tem, em algumas regiões centrais,
casarões, que não trazem mais, em suas fachadas, história alguma,
porque já foram remendados, tiveram toda a sua fachada modificada
com vitrôs comprados em depósitos comuns, não conservando a
historicidade do imóvel. Notamos que os proprietários são obrigados a
conservar, reformar os imóveis com recursos próprios ou sofrerem um
processo criminal. Parabenizo V. Exa. por mais esse projeto importante
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para a sociedade.

O Deputado João Paulo - Agradeço o aparte do Deputado Adelino de
Carvalho, acrescentando que o projeto objetiva alcançar todo o Estado.
Com relação aos imóveis que não mais têm a conotação cultural e
histórica porque já tiveram sua fachada destruída, o que ocorre é que,
como o erário público não disponibiliza recursos para essa finalidade, o
particular faz por sua conta e risco, acabando por transgredir, aviltar,
destruir a memória histórica e cultural.

Não poderei conceder aparte ao Deputado Márcio Cunha, porque o
tempo não é suficiente. Concluo dizendo que o terceiro item importante
do projeto prevê a isenção de tributos para os imóveis que sejam objeto
de tombamento e o restabelecimento da justiça na parceria feita entre o
Estado e o proprietário do imóvel tombado. Trata-se de uma parceria
que não significa o esmagamento feito pelo Estado sobre o cidadão que
não tem oportunidade de defesa. O projeto restabelece a justiça nessa
relação, otimizando, melhorando, aprimorando o instrumento do
tombamento. Essa proposta de emenda à Constituição deve ser
apreciada na reunião especial das 16 horas, e, após sua aprovação na
Comissão, espero que este Plenário a aprove, enriquecendo-a, se for o
caso, para o bem de todo o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

pessoal da imprensa, senhoras e senhores, ainda ontem, juntamente
z com os Deputados Aílton Vilela, João Leite e Maria Tereza Lara,
o estivemos em Uberlândia, representando as Comissões de Direitose 

Humanos e Agropecuária, para fazermos uma visita à Fazenda Tangará.
o Lá estivemos com o Movimento dos Sem-Terra, visitamos "in loco" a
o fazenda e retomamos com a convicção de que é necessário, mais do

que nunca, que os Governos Federal e Estadual tratem com respeito e
o responsabilidade o problema da reforma agrária em Minas Gerais. Só
o não houve uma tragédia naquele local, há alguns dias, porque Deus
o ajudou e houve bom-senso. São 700 famílias assentadas, mais de 300

crianças estudando em escolas próximas ao assentamento e, acima de
tudo, centenas de trabalhadores rurais, pessoas ligadas à terra, que
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esperam ter a posse definitiva da fazenda.

Quero também, fazendo justiça, cumprimentar a Polícia Militar pelo
bom-senso, pela forma diplomática com que tratou as pessoas, mesmo
tendo um veículo apedrejado e queimado pelos sem-terras, naquele
local. Mantiveram uma atitude realmente digna de nota, e, como
Deputado e membro da comissão que fez a visita a Uberlândia, não
poderia deixar de fazer justiça à Polícia Militar dessa região. Foram
feitas acusações à Polícia, dizendo que houve pressões, com policiais
armados, mas é necessário que se esclareça que um representante do
Governo do Estado garantiu apenas a presença dos oficiais, e o grupo
especial da Polícia esteve presente, embora não tenha havido ato de
violência da Polícia com os assentados.

Faço esse comentário para mostrar a efervescência do movimento da
reforma agrária em nosso País. O Governo Federal já não pode tratar a
reforma agrária do País da forma como vem tratando. Os movimentos
pipocam em todos os Estados. Nesta madrugada, infelizmente,
ocorreram encontros violentos no Sul do País, com a morte de
trabalhadores rurais. E necessário que o Governo dê um tratamento
social a essa questão, é necessário que o Governo Federal possa
apressar, efetivamente, a continuação do processo de reforma agrária.
Aqui mesmo, em Minas Gerais, em quase todas as regiões, estamos
sentindo que, de um momento para outro, podem se iniciar movimentos
mais violentos, trazendo intranqüilidade ao povo mineiro,
principalmente às pessoas que querem e têm o direito de trabalhar a
terra. Já não é possível que observemos que existem verdadeiras
sesmarias em nossa região, inclusive terras improdutivas, devolutas. E,
por outro lado, em contrapartida, existem milhares e milhares de
trabalhadores que têm vocação para a terra e que precisam de um
tratamento diferenciado.

O Projeto Jaíba, no Norte de Minas, é, talvez, o melhor exemplo de
reforma agrária do País. E, mesmo nesse projeto, totalmente financiado
pelo Governo Federal, já há insatisfações de pessoas que esperam a
oportunidade para ter o seu lugar, e há pessoas do Projeto Jaíba que têm
seu lote, mas que não conseguem trabalhar, levar adiante seu serviço,
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porque a energia é muito cara, a água bombeada até sua porta
também, inviabilizando qualquer projeto de agricultura no âmbito do
Projeto Jaíba.

Estamos preparando dois projetos importantes. Um cria comissão
para negociar com os sem-terras e com os sem-casas em áreas
ocupadas. E um projeto que já existe, na Casa, há mais de um ano e,
infelizmente, não tem a aquiescência do Governo do Estado para seu
andamento. Observamos, constantemente, choques violentos entre a
Polícia, que cumpre mandados judiciais, e os sem-terras e sem-casas.

Apresentamos também outro projeto, criando um programa de
acompanhamento dos assentamentos dentro do projeto de reforma
agrária, porque não basta dar a terra, é necessário que se dêem,
também, condições para nela se estabelecer com sucesso. E os vários
projetos de assentamento existentes na Casa, infelizmente, não têm
acompanhamento, principalmente por parte de órgãos não
governamentais e por parte desta Casa.

Quero dizer. Sr. Presidente, ao fazer esse relato, que, fomos "in loco"
verificar o que acontece em Tangará.

Quero, também, falar sobre outro assunto que reputo da maior
gravidade e que tem nos preocupado sobremaneira, que é a questão da
saúde pública na região do Norte de Minas. Citarei um exemplo:
Verdelândia, uma pequena cidade recém-emancipada, que era a antiga
cidade de Cachoeirinha, onde houve atos violentos e dramáticos
envolvendo as pessoas que lutaram pela terra, neste último mês, assistiu
estarrecida à morte de seis jovens, de 15 a 27 anos, por doença de
Chagas em sua fase aguda. Há quantos anos não temos notícia de
pessoas que se infectam por doença de Chagas! Quando se vai à
Fundação Nacional de Saúde e se faz uma denúncia dessa gravidade, os
técnicos dizem, garantem e juram que há muitos anos não se captura
uni barbeiro infectado que possa transmitir a doença de Chagas.

Estou apresentando um requerimento à Comissão de Saúde,
convocando o Sr. Secretário de Saúde, Deputado Adelmo Carneiro
Leão, e o Dr. Frederico, que é o Superintendente da Fundação Nacional
de Saúde, juntamente com o Prefeito de Verdelândia, para que
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possamos esclarecer essa história e mostrar que, infelizmente, a
Vigilância Sanitária não está dando crédito a fatos reais, como o
ocorrido em Verdelândia, onde seis pessoas jovens morreram de
doença de Chagas em sua fase aguda.

O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte) - Parabenizo o
Deputado Carlos Pimenta pelo seu pronunciamento, porém manifesto
aqui a minha discordância quanto a uma parte. Sou favorável à reforma
agrária e penso que o MST seja um movimento importante de
mobilização social para a redistribuição de terras, mas esses últimos
episódios que vêm acontecendo estão denegrindo a imagem do MST,
que está deixando de ser um movimento respeitado pela sociedade para
se tomar um movimento anarquista, que está perdendo a credibilidade,
por invadir prédios públicos e por agredir trabalhadores. Os senhores
precisam entender que o policial que está ali também é um trabalhador
e não pode ser agredido ao cumprir uma ordem judicial. Somos contra
o policial que é arbitrário e que extrapola o seu dever, mas não
podemos cruzar os braços e ver a sociedade organizada ser agredida por
um movimento que, há pouco tempo, era louvável, mas que, hoje, vem
causando enormes prejuízos, com balbúrdias, anarquias e invasões de
órgãos públicos. A sociedade, que se manteve até hoje apoiando esse
movimento, começa a fazer objeção quanto ao que vem acontecendo.

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço o aparte de V. Exa. Quando
tecemos algum comentário a respeito do Movimento, foi relacionado
com a Fazenda Tangará. Também condenamos todo ato de violência e
todo ato que venha a deixar a sociedade insegura. Entendo que a
violência policial não pode existir, mas também movimentos legítimos,
que ganharam, inclusive, a confiança de parte da sociedade, não podem
se desviar do seu caminho e partir para a anarquia, porque estamos
vivendo em um país democrático, que precisa dar segurança ao seu
povo.

Voltando ao caso de Verdelândia, quero, ao fazer essas denúncias,
desse absurdo da morte de jovens por doença de Chagas na fase aguda,
aproveitar a oportunidade e voltar à tona a discussão da vigilância
sanitária. 0 Código de Saúde que foi votado foi um avanço, um
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exemplo de respeito e de cidadania da Comissão de Saúde. Agora,
resta ao Secretário e ao Governador do Estado trazerem um programa
de saúde que venha, efetivamente, beneficiar as nossas regiões.

Dos 102 municípios do Norte de Minas, 51 não possuem nenhum
órgão que possa dar assistência mínima de saúde à população daquelas
cidades. Isso é um absurdo. Este Governo tem a obrigação de trabalhar
para trazer um modelo de assistência de saúde pública ao nosso povo.

Confiamos que o Deputado Adelmo Carneiro, nosso companheiro por
quase cinco anos na Comissão de Saúde, tenha condições de cumprir o
que sempre defendeu dentro das quatro paredes desta Casa, possa
realizar essa audiência e constatar o que aconteceu no Norte de Minas.
Muito mais do que isso, possa dar-nos um pouco de tranqüilidade, com
um programa de saúde pública para o Estado, que até então não existe.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, o assunto de hoje não poderia ser outro, pois é o que nos
traz os noticiários dos jornais, televisão e rádio, sendo matéria,
inclusive, de primeira página da "Folha de S. Paulo" e de outros jornais
de grande circulação no Pais. E sobre o MST.

Esse assunto hoje colocado em primeira página é algo anunciado há
dezenas de anos, não somente na questão brasileira, mas de todos os
conflitos de terra do globo terrestre. O não- acesso à terra é uma
questão que ultrapassa a história brasileira, vem desde o início da
sociedade organizada sobre a face da terra. Não podemos esquecer de
uma fala histórica e emblemática do ex-Presidente John Keimedy:
"Reforma agrária, quem não a fizer pacificamente terá de fazê-la
obrigatoriamente, sob forma de violência".

Então, senhores, o problema da terra no Brasil remonta às capitanias
hereditárias, onde começou o processo latifundiário de acesso, posse e
de propriedade das terras.

De lá para cá, a cultura centralista, concentradora de terras e recursos,
apesar dos anos, vem dominando a exploração das terras brasileiras.
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Não interessa se a terra não produz ou se existem milhões de
brasileiros sem futuro para si e para sua família, pois o proprietário não
consegue ver, com sua cultura, que a terra tem que ter função social.
Há, hoje, no País, grandes extensões de terras improdutivas. Andando
por aí, vemos centenas de quilômetros delas e nos perguntamos: Como
pode um país tão grande ter milhões de deserdados, sem condições de
deixar de ser párias da sociedade para serem cidadãos do mundo,
através do cultivo da terra?

Senhores, há gerações inteiras nessa situação. Que futuro terá um
camponês, que é fiel empregado de uma fazenda e usa a enxada para
trabalhar, mas que não tem sequer a sua casa e nenhum acesso à terra?
Permanecendo em seu "habitat", qual será o futuro desse homem, cujos
pai e avô foram lavradores? Que futuro terão seus filhos, netos e
bisnetos diante dessa situação de párias da sociedade rural?

Ao estudarmos a história da índia, falando dos párias hindus, essa
parece-nos uma situação distante, como se não fosse a nossa realidade.
Mas, na verdade, essa é a realidade dos mais de 20 milhões de
trabalhadores rurais sem acesso a qualquer pedaço da propriedade para
cultivar. E no momento em que deixam o campo e vão para as cidades,
esses cidadãos se tomam párias novamente dessa cidade grande,
vivendo em suas periferias, desempregados, sem possibilidade alguma.

Muitos dizem que o brasileiro tem sangue de barata e não reage às
injustiças, mas quando há uma reação de indignação frente ao fato de
gerações inteiras viverem a mesma injustiça, esse movimento é
reprimido. Ora, se o MST tem que invadir prédios e mobilizar a
população, isso se deve ao fato de, há tanto tempo, estarem sem acesso
a um pedaço de terra e um futuro garantido. Quando se organizam e
vão à luta, dizemos que são baderneiros.

Ora, senhores, a maior violência é deixar gerações inteiras sem
futuro, sem acesso à terra, quando centenas de milhões de hectares
estão abandonados, improdutivos. Por que, então, não dar-lhes uma
oportunidade, a fim de que possam plantar? Não estão por aí, feito
párias, abandonados, desempregados? Estão fazendo um movimento
pelo acesso à terra, para que possam trabalhar, ter direito ao trabalho.
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O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Deputado Edson Rezende,

V. Exa. está colocando dessa tribuna o sentimento de todos os
companheiros do PSB diante do quadro que se descortina no País. O
MST tem recebido algumas críticas em virtude da forma como vem
atuando. Mas é importante que a sociedade avalie como está sendo
tratado ao longo dos anos, principalmente pelo Governo Federal. Todas
as vezes em que vimos, pela imprensa, alguma ação do Governo,
percebemos que não se destinava a resolver a questão da reforma
agrária em sua raiz, ou seja, a distribuição de terras. O MST vem sendo
enrolado ao longo do tempo, pois somente lhe são concedidos pequenos
favores, não sendo tomada nenhuma atitude realista, com o objetivo de
tentar resolver esse problema. Dessa forma, estamos vivendo num
verdadeiro clima de guerrilha urbana, em virtude dos atos promovidos
pelo MST, pelo movimento dos caminhoneiros e pela violência que
campeia em toda a sociedade. Infelizmente, o Governo Federal está
insensível diante dessa situação, não adota políticas que protejam o
trabalhador rural e os caminhoneiros e ofereçam segurança nas cidades.
Na ausência de pão para todos, o conflito é inevitável, está instalado na
sociedade.

Portanto, nós, como políticos, devemos ser os primeiros a trabalhar de
forma a corrigir tais distorções. Estou muito preocupado com a forma
com que a Assembléia Legislativa tem conduzido o processo político,
quando muitas vezes não existe "quorum" para as votações importantes
neste Plenário; quando, muitas vezes, procura, de forma não muito
elegante, pressionar o Governo do Estado, na tentativa de que sejam
atendidos interesses setoriais, paroquiais. Ainda ontem, o Deputado
Hely Tarqüínio disse em alto e bom tom que esta Casa precisa criar
vergonha na cara e deixar de continuar de joelhos diante do
Governador. Conclamo novamente os Deputados a fim de assumirmos
o nosso papel dentro do Poder Legislativo, votando matérias - paradas
há muito tempo - de interesse não só do Governador, mas também de
toda a comunidade de Minas Gerais.

Deputado Edson Rezende, agradeço-lhe a oportunidade e parabenizo-
o pelas colocações que V. Exa. está fazendo.
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O Deputado Edson Rezende* - Obrigado, Deputado Chico Rafael.

E lastimável lermos na "Folha de S. Paulo" a declaração de um
Ministro, que preferiu não se identificar, dizendo que "o Presidente
Fernando Henrique Cardoso nunca receberá o MST para negociar
desocupações e mudanças no processo de reforma agrária".

Pensando numa alternativa que nos permita discutir esse problema,
enquanto Estado, enquanto conhecedores dos problemas de êxodo
rural, chegamos à conclusão de que precisamos encontrar uma forma
política de resolvê-lo. Não existe outra forma, exceto encontrar
políticas adequadas para o campo. Portanto, hoje, na pauta, está um
projeto de nossa autoria, que dispõe sobre a implantação de agrovilas
no Estado. Solicito aos Deputados que façam uma análise desse
projeto, que propõe a utilização de terras públicas. Sabemos que o
Estado possui perto de 11 .000.000ha de terras devolutas, nas quais
poderiam ser assentadas milhares de famílias.

Então, pediria que os nobres pares desta Casa e os companheiros do
interior - tantos Deputados representam o interior aqui - fizessem urna
análise detida desse projeto, porque é uma forma pacífica de assentar o
homem no campo, entrando o Estado, os municípios e as
representações dos trabalhadores numa forma coletiva de resolver o
assentamento e a produção agrícola também.

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

i a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente(Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a
1' Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da
próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 929/2000, do Deputado João
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Pinto Ribeiro, ao Projeto de Lei n° 151/99. da Deputada Maria
Olívia, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 3 de maio de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

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

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 36/2000,
do Deputado Ermano Batista e outros, que insere dispositivos na
Constituição do Estado para tomar obrigatória a execução da
programação orçamentária decorrente de emendas parlamentares. Pelo
PMDB: efetivo - Deputado José Henrique; suplente - Deputado Dimas
Rodrigues; pelo PSDB: efetivo - Deputado Eimano Batista; suplente -
Deputado Mauro Lobo; pelo PDT: efetivo - Deputado Doutor Viana;
suplente - Deputado Bené Guedes; pelo PFL: efetivo - Deputado
Sebastião Costa; suplente - Deputado Eduardo Hermeto; pelo PSD:
efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; suplente - Deputado João Paulo.
Designo. A Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos -
aprovação, na 4? Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s
1.283/2000, do Deputado Ronaldo Canabrava; 1.295 a 1.297, 1.299 a
1.301, 1.303 e 1.305/2000, da Comissão de Direitos Humanos; e de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 39 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 1.253/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
1.254/2000, do Deputado Antônio Carlos Andrada (Ciente. Publique-
se.); pelo Deputado Marcelo Gonçalves (5) - indicando o Deputado
João Batista de Oliveira para membro suplente da CPI das Construtoras
e das Comissões Especiais para Emitir Pareceres sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n°s 9 e 28/99 e para membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 1/99, em substituição ao Deputado Eduardo Daladier; e
indicando o Deputado Bené Guedes para membro suplente da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
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Constituição n° 6/99, em substituição ao Deputado Eduardo
Daladier; e pelo Deputado Paulo Pettersen (17) - indicando o Deputado
Geraldo Rezende para membro suplente das Comissões Especiais para
Emitir Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 4 e
12/99, da CPI do Sistema Financeiro e da Comissão Especial da
FHEMIG, em substituição ao Deputado Antônio Roberto; e para
membro suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 20/99, em substituição ao
Deputado César de Mesquita; indicando o Deputado Eduardo Brandão
para membro suplente das Comissões Especiais para Emitir Pareceres
sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 9 e 31/99 e da CPI do
Narcotráfico e para membro efetivo da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 3/99, em
substituição ao Deputado Antônio Roberto; indicando o Deputado
Adelino de Carvalho para membro suplente da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 7/99, para
membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 22/99, em substituição ao
Deputado Antônio Roberto, para membro suplente da Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 5/99 e para membro efetivo da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 16/99, em
substituição ao Deputado César de Mesquita; e indicando o Deputado
Dimas Rodrigues para membro suplente das Comissões Especiais para
Emitir Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 21 e
23/99, em substituição ao Deputado Antônio Roberto, e para membro
efetivo das Comissões Especiais para Emitir Pareceres sobre as
Propostas de Emenda à Constituição n°s 10 e 17/99, em substituição ao
Deputado César de Mesquita. (Ciente.Designo. A Área de Apoio às
Comissões e cópia às Lideranças.)

Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr.
Nélzio de Assis para o cargo de Diretor-Geral do DEOP-MG. A
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Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência
vai renovar a votação do parecer. Em votação, o parecer. A Presidência
solicita aos Deputados que ocupem seus lugares e vai submeter a
matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.
261, 1, c/c o art. 255, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", os que desejarem
rejeitá-la registrarão "não". A matéria será aprovada por maioria
simples. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Anderson Adauto - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo De Oliveira - José Braga - José Milton - Luiz
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Tereza Lara - Mauri
Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votaram "não" 13
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, aprovada a
indicação do Sr. Nélzio de Assis para o cargo de Diretor-Geral do
DEOP-MG. Oficie-se ao Governador.

Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação,
feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Hérzio Geraldo
Bottrel Mansur para o cargo de Presidente da Fundação de Arte de
Ouro Preto - FAOP. A Comissão Especial opina pela aprovação do
nome. Em votação, o parecer. A Presidência vai renovar a votação, uma
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vez que houve problema no painel eletrônico. Em votação.

- Procede à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Agostinho Silveira Aílton Vilela - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Anderson Adauto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Régis - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 18 Deputados; votaram "não" 31
Deputados. Houve voto em branco. Está, portanto, rejeitada a indicação
do Sr. Hérzio Geraldo Bottrel Mansur para o cargo de Presidente da
FAOP. Oficie-se ao Governador do Estado.

Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação,
feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Wilton Braga de
Oliveira para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Pesos e Medidas
do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG. A Presidência vai submeter a
matéria à votação pelo processo secreto. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
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Liame Matozinhos - Bibe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -
João Batista De Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo De Oliveira - José Braga - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Régis - Maria Tereza Lata - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados; votaram "não" 19
Deputados. Está, portanto, aprovada a indicação do Sr. Wilton Braga de
Oliveira para o cargo de Diretor-Geral do TPEM-MG. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Pettersen,

apoiado por Acordo de Lideranças, solicita seja adotado o regime de
urgência na tramitação do Projeto de Resolução n° 916/2000, da
Comissão de Justiça, que delega ao Governador do Estado autorização
para elaborar leis delegadas dispondo sobre a revisão da remuneração
dos servidores públicos estaduais e a reestruturação de carreiras e
quadros de pessoal da adminstração direta e indireta do Poder
Executivo.

ACORDO DE LÍDERES
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, membros do Colégio de Líderes,

nos termos do § 2° do art. 272 do Regimento Interno, acordam em que
seja recebido requerimento solicitando regime de urgência para a
tramitação do Projeto de Resolução n° 916/2000, de autoria da
Comissão de Justiça, que delega ao Governador do Estado autorização
para elaborar leis delegadas dispondo sobre a revisão da remuneração
dos servidores públicos estaduais e a reestruturação de carreiras e
quadros de pessoal das administrações direta e indireta do Poder
Executivo.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2000.
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Paulo Pettersen, Líder do PMDB; Marcelo Gonçalves, Líder do

PDT; Djalrna Diniz, Líder do PSD; Ivo José, Líder do PT; João Pinto
Ribeiro, Líder do PTB; Luiz Fernando Faria, Líder do PPB; Marco
Régis, Líder do PPS; Antônio Andrade, Líder da Maioria.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, não quero procrastinar.

Apenas gostaria de dar satisfação ao Plenário - porque o Deputado
Sebastião Navarro viajou, e o Vice-Líder também, embora o Deputado
Sebastião Costa esteja presente - de que o PSDB e o PFL, a partir
daquele texto das licitações, que não foi conjunto, deixaram de assinar,
mas, informalmente, estão de acordo com essa recomendação do
acordo de Líderes.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Especial da UEMG, em que solicita a
prorrogação, por mais 30 dias, do seu prazo de funcionamento. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Movimento Tortura Nunca Mais, Seção Minas Gerais,
pedido de informações sobre o Sr. Marcos Francisco de Paula,
desaparecido desde 1973. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja
encaminhado oficio à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
transmitindo a preocupação dessa Comissão com o processo
administrativo instaurado pela Corregedoria-Geral do Município contra
os professores Ana Cristina Lobo, Edelmira Victória Campos, Elaine
Salles da Costa, Graciana Maria Nogueira Lima, José Lúcio dos Santos
Macid, Maria Regina de Amorim, Míriam Rocha da Costa, Levi
Geraldo de Resende e Ana Mírian de Lima. Requer, ainda, seja
solicitado à referida Prefeitura que cientifique essa Comissão sobre o
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andamento dos mencionados processos. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando que,
tendo em vista a visita dessa Comissão ao Hospital Psiquiátrico
Judiciário Jorge Vaz, de Barbacena, no último dia 27 de março, se
encaminhe cópia do relatório da mencionada visita ao Procurador-Geral
de Justiça. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que, nos termos
regimentais, solicita que seja encaminhada ao Conselho Regional de
Medicina, para providências legais cabíveis, denúncia de erro médico
apresentada por Alzira José de Miranda contra o médico oftamologista
do IPSEMG Caio Márcio Moraes de Assis, conforme cópia anexa, e
que esse órgão informe a esta Casa as providências tomadas
concernentes ao assunto. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando se
encaminhe à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados, ao Secretário da Segurança Pública do Estado de São
Paulo, à Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo e ao Movimento Tortura Nunca Mais - Seção de
São Paulo pedido de informações sobre o Sr. Marcos Francisco de
Paula, desaparecido desde 1973, e se envie cópia de relatório do caso a
esses órgãos, pedindo-lhes que encaminhem cópia do referido relatório
a outras instituições. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se.

Requerimento da Comissão de Saúde solicitando informações ao
Ministério da Justiça sobre o valor dos recursos destinados ao Estado
de que trata a emenda apresentada pela bancada federal de Minas
Gerais, bem como sobre a expectativa de liberação e aplicação deles.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam



192
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho solicitando que se
encaminhe à Prefeitura de Nanuque cópia de denúncia trazida a essa
Comissão pela sociedade civil União Beneficente Operária de Nanuque
"Deus, Justiça e Trabalho", com vistas a obter maiores informações
sobre a referida denúncia. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho solicitando que se
encaminhe oficio à Diretoria da 3O Junta de Conciliação e Julgamento
da Justiça do Trabalho desta Capital, com pedido de esclarecimento
sobre a reclamação formulada no Centro de Atendimento ao
Consumidor pelo Sr. Júlio César Furtado Mourão, e que seja enviada
cópia ao reclamante do oficio dirigido àquela autoridade. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho solicitando que se
encaminhe oficio ao Superintendente do Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS - desta Capital, com pedido de
esclarecimentos sobre a reclamação formulada no CAC da Assembléia
pelo Sr. José Lopes de Faria, e que seja enviada cópia ao reclamante do
oficio dirigido àquela autoridade. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Eduardo Hermeto em que solicita
informações, em caráter de urgência, ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis sobre estabelecimentos do
tipo "Pesque e Pague", que existiam no Sul de Minas, nas regiões
atingidas pelas enchentes do início deste ano. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Rogério Correia em que pede seja
solicitado à TELEMIG Celular e à Maxitel a instalação de uma antena
de recepção de telefonia celular na cidade de Caputira, no Leste
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mineiro. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 585/99, que dispõe sobre
a política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência, visto
que a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir
seu parecer. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Ivo José, em que solicita seja o Projeto de
Lei n° 894/2000 distribuído à Comissão do Trabalho. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Olinto Godinho, em que solicita seja o
Projeto de Lei n° 821/2000 distribuído à Comissão de Fiscalização
Financeira. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja o Projeto
de Lei n° 899/2000 distribuído à Comissão de Política Agropecuária.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Requerimento n° 740/99, da Comissão de Educação, em que solicita
seja encaminhado ao Secretário da Educação pedido de informações
sobre o número de servidores efetivos especialistas em educação que se
encontram em atividade, em regime de 24 horas semanais. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 912/99, do Deputado Irani Barbosa, em que solicita
sejam pedidos esclarecimentos ao Presidente da CEMIG a respeito das
compras realizadas pela empresa nos últimos 15 anos. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1,
que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela
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aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento n° 912/99 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.037/99, do Deputado Sebastião Costa, em que
solicita sejam pedidas ao Governador do Estado informações sobre o
valor apurado pelo Estado com a venda dos créditos tributários, em
virtude da Lei de Anistia Fiscal. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 1.037/99 com a Emenda n° 1.
Oficie-se.

Requerimento n° 1.076/2000, do Deputado Amilcar Martins, em que
solicita sejam pedidas ao Secretário da Casa Civil as informações que
menciona, sobre o anúncio do Governador do Estado, veiculado em
várias emissoras, acerca do fim da moratória. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.099/2000, do Deputado Carlos Pimenta, em que
solicita sejam pedidas ao Secretário da Fazenda informações sobre as
bases da venda da CASEMG e da CEASA ao Governo Federal. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, em que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de
seu § 1°, transferi-la ao Deputado Alencar da Silveira Júnior. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 10
minutos. Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, nobres
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, que criei com muito
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• orgulho e que já atinge quase todo o território de Minas Gerais, com

enorme prazer ocupo esta tribuna para enaltecer o trabalho
desenvolvido por Mauro Nonato de Assis no Instituto Reino Gustavo
Pedrosa de Assis, com sede em Itabirito. Enquanto muitos poderiam
ficar somente a chorar, Mauro faz da dor da perda de um filho o motivo
para dignificar a vida de centenas de pessoas, transformando em
realidade o sonho do jovem Reino de Assis.

Reino era um jovem de 22 anos que sonhava com um mundo sem
diferenças, plenamente justo e bom, um mundo de graças, cores e
credos e religiões diversas, um mundo onde as pessoas vivessem
lúcidas, sem serem conduzidas por venenos que contaminam a pureza
da alma. Essa era a vontade do seu filho, tragicamente morto em um
acidente de cano.

Desse sonho, prezados colegas, surgiu uma grande realidade, que é o
Instituto Reino, que tem o ser humano como principal alvo de trabalho
e terá, no dia 6 de maio, às 18 horas, a inauguração da sede de sua
Creche Doce Lar, cujo nome refere-se às notas musicais dó, si e lá, pois
Reino era muito ligado à música, que é a mola mestra do Instituto. A
creche atenderá, em média. 75 crianças por dia, em horário integral,
sem custo para os familiares, proporcionando um programa educacional
ligado à educação ambiental e a cuidados com a saúde e higiene,
promovendo a criatividade e a harmonia da criança desde o início da
sua infância.

Sr. Presidente, esse é o objetivo do Sr. Mauro Nonato de Assis,
? cidadão de Itabirito, que dá um exemplo, para todos nós, de força e de

solidariedade para com o próximo.
Completando e fugindo um pouco desse assunto, ressalto que a

imposição a esta Casa não pode acontecer. Para quem quiser entender e
: interpretar, esta Casa não é fraca, tem gente séria e sabe como pode sair

e como pode conviver com ameaças. Mais uma vez, repito, esta Casa
não é fraca. Obrigado.

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

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, em
vista do que vem ocorrendo em nosso Estado e do que vem ocorrendo
com esta instituição, não apenas há preocupação do Líder do PMDB,
mas tenho a certeza de que essa preocupação é extensiva a todos os
parlamentares da Casa. O silêncio nosso, dos Deputados, e de toda a
Casa talvez para muitos tenha uma interpretação de que seja
possivelmente omissão, mas não é.

Muitas vezes, tenho a certeza de que, mesmo silenciosamente, esta
Casa tenta dizer algo pelos seus gestos. Então, essa é a estatura do
Poder Legislativo, esse é o formato de cada parlamentar nesta Casa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, de 1964 até o final da década de 80, o
Brasil e os brasileiros viveram uma das experiências mais amargas de
sua história: patrocinada por interesses estrangeiros, aqui se implantou
a ditadura militar, que não deixou saudades. Foram mais de duas
décadas sombrias, caracterizadas pelo cerceamento das liberdades
individuais, pela censura à imprensa, pelo desrespeito aos Poderes
constituídos e pelo enfraquecimento do pacto federativo. Como era de
prever, o equilíbrio entre os Poderes não se manteve. A balança pendeu
para o lado do Executivo, deixando o Legislativo e o Judiciário na
condição de títeres de um poder central odioso e tirânico.
Adicionalmente, anularam-se as lideranças civis, que só voltaram ao
cenário com a redemocratização.

Esperava-se, depois do vendaval, que os brasileiros tivessem
aprendido a lição e que o lema de todos passasse a ser "Ditadura Nunca
Mais", em complemento ao já conhecido "Tortura Nunca Mais". Mas
se é inegável que o povo cresceu cívica e moralmente com a volta da
democracia, alguns setores das elites empresarial e política parecem
saudosos do regime ditatorial. O primeiro exemplo disso que nos vem à
cabeça é o do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

S. Exa., que começou a vida pública como ardoroso opositor do
regime militar, vem renegando o que antes pregava. Persiste no
processo de debilitar Estados e municípios e estimula o fisiologismo no
âmbito político. Usa e abusa das medidas provisórias, que deveriam ser
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aplicadas apenas em casos muito excepcionais, mas que, em suas
mãos, transformaram-se em rotineiro instrumento de prepotência. Além
disso, não admite contestação à férrea vaidade com que nos impõe,
entre outras, urna política econômica distante do social e próxima dos
interesses econômicos internacionais.

Quando o Governador Itamar Franco assumiu o Governo de Minas,
aplaudimos de imediato a cruzada que iniciou contra o poder da União,
ao condenar a política econômica, as privatizações sem critérios, o
desacato às autonomias estadual e municipal. Mas a verdade é que não
ficou bem-definido um dos aspectos de sua ação: aquele que deve
nortear seu relacionamento com os demais Poderes e particularmente
com a Assembléia Legislativa.

Passado pouco mais de um ano desde que o Dr. Itamar assumiu -
período esse em que, como base de sustentação do Governo,
defendemos bravamente a sua causa dentro deste parlamento -, a
sensação que nos domina é de perplexidade. Estamos perplexos porque
estávamos convencidos de que o Governador manteria conosco
relações produtivas e construtivas, e isso nem sempre vem ocorrendo.
Estamos perplexos, porque não ternos dúvida de que o Dr. Itamar não
pertence ao segmento da classe política saudoso da ditadura; no
entanto, sentimos no Executivo uma tendência a extrapolar.

Estamos perplexos, porque o Senador José Alencar - que não pertence
àqueles segmentos do empresariado e da classe política que desdenham
a democracia - não vem recebendo o tratamento que merece.

Na verdade, vimos experimentando uma sucessão de embates com o
Palácio da Liberdade, em nada contribuindo para o bem público. Desde
o princípio, lutamos contra a impressão de que havia tentativa de
ingerência do Executivo nos domínios do Legislativo, em contraponto à
autonomia que nos assegura a Constituição.

Sempre foi dificil o acesso dos parlamentares ao Executivo,
causando-nos problemas com as bases. A equipe palaciana, com
algumas honrosas exceções, procurava isolar o Governador, tornando
duplamente dificil a nossa missão nesta Casa. Uma série de fatos
evitáveis, por outro lado, levou ao distanciamento o Dr. Itamar Franco



198
e o Senador José Alencar Gomes da Silva.

Se existe no Brasil um homem público e empresário coerente, este é o
Senador José Alencar. Ele reúne condições e qualidades para
representar o povo mineiro no Senado, da mesma maneira que se
tomou uma das maiores lideranças do empresariado brasileiro. Sempre
foi defensor dos instrumentos de direito, paralelamente à sua luta em
defesa da livre iniciativa e do capitalismo democrático, em oposição ao
capitalismo selvagem. Após um período em que Minas esteve ausente
do Congresso com homens do seu porte, ele entrou em cena com
desempenho à altura de Tancredo, de Ulysses, de Teotônio. Ele é um
dos remanescentes daquele grupo que contestava a ditadura, tal como o
Dr. Itamar Franco. Ele é um homem público e administrador, como
Juscelino Kubitschek, em que o dinamismo soma-se ao amor à causa
pública- Por tudo isso, temos certeza de que suas afinidades com o
Governador Itamar Franco são muitas, e não podem ser negligenciadas
em função de fatores emocionais.

Afinal, o Dr. Itamar Franco - no percurso de sua vitoriosa carreira -
também passou pelo Senado, representando - e bem - o Estado de
Minas Gerais. Ele defende a empresa brasileira, tal como o Senador
José Alencar, procurando impedir que o patrimônio nacional caia em
mãos de especuladores internacionais sedentos de lucro.

Pois é em nome dessas afinidades que recomendaríamos ao Dr.
Itamar que procurasse entender o comportamento de nosso caro
Senador e companheiro de partido. Ao sugerir aos ocupantes de cargos
no Governo que os deixem, o Senador José Alencar está sendo coerente
como sempre o foi. Como pode o partido colaborar com o Palácio da
Liberdade, pelo menos no momento, se o diálogo foi interrompido?
Mas o restabelecimento desse diálogo, acrescentamos, é apenas uma
questão de boa-vontade.

Veja-se o caso do veto do Executivo, não mantido por esta Casa, com
respeito ao Código dos Contribuintes. A referida e desejável boa-
vontade levará a interpretar o veto como parte do saudável exercício
democrático. O Legislativo que disser sempre "amém" ao Executivo
não estará cumprindo sua missão junto ao povo. Ao contrário, estará
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prestando vassalagem a um Poder central, típica das ditaduras que
aprendemos a odiar. O Governador Itamar Franco, que já foi
parlamentar e que muito lutou pela redemocratização do País, sabe
disso por experiência própria e válida.

Nosso pronunciamento de hoje não tem o objetivo de polemizar, mas
deve servir de alerta. Alerta para que a situação não mais se deteriore,
com prejuízo para o povo mineiro. Alerta para o fato de que este
Legislativo foi inegavelmente agredido, e é necessário reparar essa
agressão. Alerta para a absoluta necessidade de restaurar as boas
relações entre os dois Poderes. Alerta para o fato de que esta
Assembléia é soberana, e como tal deve ser respeitada.

Como já dissemos, acatamos e admiramos o Governador Itamar
Franco por sua extraordinária folha de serviços prestados ao povo
brasileiro. Reconhecemos suas qualidades de estadista, entre as quais
avultam a probidade e a independência de atitudes. Pois, confiando
nisso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esperamos, daqui para a frente,
que os acontecimentos tomem rumo diverso.

Esta Casa - e estamos certos de que todos os colegas parlamentares
concordam conosco, independentemente de filiação partidária - tem
como único objetivo atender ao bem do povo mineiro. Nesse contexto,
não pode admitir ingerências externas no seu trabalho, sob pena de se
tomar suspeita perante a opinião pública. No dia em que perdermos a
confiança daqueles que nos outorgaram seu mandato, nossa existência
como parlamento não mais terá razão de existir.

Vamos continuar colaborando com o Palácio da Liberdade, desde que
este respeite a integridade do Palácio da Inconfidência. Vamos
continuar defendendo as proposições do Executivo, desde que elas
atendam aos elevados interesses da gente mineira. Vamos trabalhar
juntos e harmoniosamente, desde que cada um respeite a área de
competência do outro. Em síntese, vamos agir democraticamente;
vamos desprezar as diferenças pessoais; vamos abdicar de vaidades
menores; vamos dissipar as dúvidas que permaneçam sobre o
saudosismo da ditadura; vamos lembrar sempre que existe, no Estado e
no País, uma gigantesca obra de construção a ser feita, para que
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sejamos uma nação justa e próspera. Assim fazendo, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, estaremos superando a presente crise, que não
aproveita nem às autoridades nem ao povo mineiro e que só faz
diminuir Minas Gerais no contexto nacional. Tenho dito, Sr. Presidente.

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, contando com a

compreensão de V. Exa., peço que suspenda os trabalhos por 5
minutos, para entrarmos em acordo com relação à votação da matéria
constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Hely Tarqüínio, suspende a reunião por 5
minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

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

786/2000, do Governador do Estado, que autoriza o Estado a contratar
colaboração financeira para os fins que menciona e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de
Meio Ambiente opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 4,
apresentadas pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira perdeu prazo para emitir parecer. O projeto teve sua
discussão encerrada na reunião ordinária realizada em 2/5/2000, nos
termos do art. 274 do Regimento Interno. No decorrer da discussão, foi
apresentada ao projeto emenda do Deputado Márcio Kangussu, que
recebeu o n° 5. Nos termos do § 1° do art. 208, c/c com o art. 201, do
Regimento Interno, a Presidência designa relator em Plenário o
Deputado Durval Angelo, para emitir parecer sobre a emenda. A
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Presidência indaga ao relator se está em condições de emitir seu
parecer ou se fará uso do prazo regimental. Com a palavra, o Deputado
Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n°
786/2000, do Governador do Estado, é de interesse do Estado por se
referir à proteção da mata atlântica. E um financiamento junto ao Banco
alemão KIFW. Nossa posição é favorável ao projeto, mas temos uma
emenda que vai exigir que este relator a estude até amanhã. Por isso,
solicito 24 horas de prazo para que, na reunião de amanhã, à tarde,
possa emitir o meu parecer e analisar melhor a matéria.

O Sr. Presidente - A Presidência concede o prazo solicitado pelo
relator.

ACORDO DE LIDERANÇAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A totalidade dos membros do Colégio de Líderes, nos termos do § 4°

do art. 73 do Regimento Interno, acordam em que o Projeto de Lei n°
786/99 tenha sua votação adiada por 24 horas, até que o relator
apresente o seu parecer, dando-se continuidade à apreciação da pauta.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2000.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 3 de maio de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 787/2000, do

Governador do Estado, que altera a redação do art. 2° da Lei n° 13.456,
de 12/1/2000, que dispõe sobre a utilização de terras urbanas ociosas de
domínio do Estado para o cultivo de hortas comunitárias. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Agropecuária e de Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir
parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, a
Presidência designa relator da matéria o Deputado Luiz Tadeu Leite e
indaga de S. Exa. se está em condições de emitir o parecer ou se fará
uso do prazo regimental. Com a palavra, o relator, Deputado Luiz
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Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Estou em condições de emitir o
parecer, Sr. Presidente.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
787/2000
Relatório

O Projeto de Lei n° 787/2000, do Governador do Estado, altera a
redação do art. 2° da Lei n° 13.456, de 12/1/2000, que dispõe sobre a
utilização de terras ociosas de domínio do Estado para o cultivo de
hortas comunitárias.

Depois de publicada, a proposição, que tramita em regime de
urgência, foi distribuída, nos termos regimentais, às Comissões de
Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer. A
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, na forma proposta. As
demais Comissões, por sua vez, perderam o prazo regimental para
exararem o seu parecer, vindo o projeto ao Plenário, para ser apreciado.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por objetivo corrigir um equívoco da

Lei n° 13.456, de 12/1/2000, que atribuiu à Superintendência de
Material da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração a competência para proceder ao levantamento dos
terrenos de domínio do Estado destinados ao cultivo de hortas
comunitárias, quando tal atribuição é da Superintendência Central de
Transportes, Imóveis e Serviços, da mesma Pasta, segundo os termos
da Mensagem n° 95/2000, que encaminhou a matéria à apreciação desta
Casa.

O novo texto, sem se referir a uma superintendência específica,
propõe que a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração faça o levantamento das áreas ociosas e o remeta à
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
responsável pela execução das demais ações do programa.

Como se vê, trata-se de medida necessária, porém meramente formal,
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• já que não se modifica o objeto da lei em questão, qual seja o de dar

destinação produtiva aos terrenos urbanos ociosos do Estado, no caso,
com o cultivo de hortas comunitárias.

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

787/2000.
O Sr. Presidente - 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. A Comissão de
Redação.

Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 14.271, que acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei
n° 9.532, de 30/12/87, que dispõe sobre a remuneração de cargo de
provimento em comissão para fins de apostilamento e aposentadoria. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai
renovar a votação do veto e 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"; os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. (- Pausa.)
Em votação. A Presidência toma sem efeito a votação e vai renová-la.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como o painel deu esse

defeito, gostaria de solicitar a V. Exa. que fizesse a recomposição de
"quorum", a fim de que tivéssemos mais segurança na votação, uma
vez que se trata de votação de veto.

O Deputado Marcelo Gonçalves - O painel já havia dado problema
anteriormente e, da segunda vez, estava correto. Então, solicito que se
mantenha a votação normal, sem recomposição de "quorum", haja vista
a presença de todos os Deputados.

O Sr. Presidente - Vamos renovar a votação do Veto Total à
Proposição de Lei n° 14.271. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
0 Sr. Presidente - A Presidência vai tornar sem efeito a votação.
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Questões de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Se bem entendi, V. Exa. informou que
o painel da mesa está funcionando perfeitamente, dando o resultado.
Sugiro que, talvez, com dois ou três Líderes acompanhando juntamente
com V. Exa., pudesse valer o resultado que está aí.

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, gostaria de secundar a
proposta do Deputado Miguel Martini e que V. Exa. solicitasse a dois
ou três Líderes desta Casa que pudessem sentar-se à direita e à
esquerda do Presidente, portanto, participando do processo de votação,
e que valesse o resultado do painel à frente de V. Exa.

Quero crer que, pela reação do douto Plenário, é a vontade de todos
nós. Indago a V. Exa. se o resultado no seu painel está efetivamente
normal.

• Sr. Presidente - Inteiramente normal.
• Deputado Olinto Godinho - Gostaria de dizer que confiamos em V.

Exa. como Presidente desta Casa. V. Exa. pode anunciar o resultado,
pois concordamos com isso, e, se alguém quiser conferir, por favor, que
suba até a mesa.

O Sr. Presidente - A Presidência não vai assumir sozinha a
responsabilidade de anunciar o resultado sem a participação dos
Líderes. Na ausência do Líder do Governo, consulta o Vice-Líder do
Governo, Deputado Rogério Correia, sobre qual é a sua opinião a
respeito.

O Deputado Rogério Correia - A minha posição e a do Deputado
Tadeu Leite é a de que, assim, seria um método mais rápido, tendo em
vista que o defeito é apenas no painel grande, e não no painel da
Presidência. Concordamos em acompanhar com V. Exa. o resultado no
painel eletrônico.

O Deputado Miguel Martini - Estou autorizado pela Oposição a dizer
que, apesar de saber da segurança que V. Exa. quer para nós, a sua
palavra vale. Entendemos que V. Exa. quer essa segurança, mas isso
para nós não é necessário, apenas a sua palavra é suficiente.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a V. Exa. o voto de
confiança, mas prefere fazer uso da confiança depositada numa outra
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oportunidade.

O Deputado Rogério Correia - Apenas para esclarecer: a Liderança do
Governo não via essa necessidade. Como tinha sido solicitado por um
Deputado da Oposição, concordamos nesse sentido, sem nenhuma
desconfiança de V. Exa.

O Sr. Presidente - A Presidência, instruída pela assessoria da Mesa,
acredita que, se paralisarmos a reunião por apenas 3 minutos, possamos
consertar o defeito no painel, o qual não é apenas no visor.

Solicitamos aos Deputados um prazo de 3 minutos antes de tomarmos
a decisão proposta pelos Líderes, pelo Vice-Líder do Governo e pela
Liderança da Oposição, sobre o encaminhamento.

O Deputado Olinto Godinho - Eu gostaria que V. Exa. nos informasse
o resultado da votação.

O Sr. Presidente - A partir do momento em que a Presidência vai
tomá-la sem efeito, não há por que indicar o resultado da votação. A
Presidência toma sem efeito a votação do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Pediria a V. Exa., já que houve a

paralisação momentânea de nossos trabalhos, para a religação do
painel, que fizesse a recomposição de "quorum", para que os
Deputados que estão fora deste recinto possam adentrá-lo.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição
de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha) - (- Faz a chamada)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 52 Deputados. Portanto,

há "quorum" para votação. A Presidência vair renovar a votação do
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.271. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton

Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
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Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durvai Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Eibe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu
Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 13 Deputados; votaram "não" 41
Deputados. Está, portanto, rejeitado o Veto Total à Proposição de Lei
n° 14.271. A promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
14.329, que cria o Instituto de Terras de Minas Gerais - ITER - e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.
Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton

Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen
- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho
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- Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião
Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 19 Deputados; votaram "não" 34
Deputados. Está, portanto, mantido o Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 14.329. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
14.309, que altera dispositivos da Lei n° 11.744, de 16/1/95, que cria o
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai dar
início ao processo e solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
Em votação. A Presidência torna sem efeito a votação, uma vez que o
painel apresentou problema.

Questões de Ordem
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, depois de minha volta

à Assembléia Legislativa no ano 2000, hoje é a primeira sessão em que
estamos conseguindo votar matérias constantes na pauta. Estou
surpreso e até estupefato de saber que tudo que se vota no painel não dá
certo, pois não está funcionando.

Lembro-me perfeitamente de que, no passado, até 1998, votávamos
pelo painel eletrônico e não havia nenhum problema. A votação
eletrônica era absolutamente confiável. Agora, como está? Na verdade,
isso está me deixando sem confiança no resultado.

Então, peço a V. Exa. que passe a votação para a urna até que
possamos recuperar o painel, se é que isso é possível, porque, da forma
como está, não sinto confiança naquilo que estou fazendo. Eram essas
as considerações que queria fazer.

O Sr. Presidente - Deputado, em primeiro lugar, a Presidência deseja,
tenho certeza de que em nome de todos os companheiros, dar as boas-
vindas a V. Exa. Em segundo lugar, deseja esclarecer se V. Exa. está
colocando dúvida em relação ao comportamento da Presidência no que
diz respeito ao tratamento que deu às votações anteriores.

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, acho que fui bastante
claro. Estou dizendo que o resultado apresentado no mostrador que está
de frente para V. Exa. não bate com o resultado que é mostrado no
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painel. Pelo menos, é o que foi informado.

O Sr. Presidente - Deputado Geraldo Rezende, a Presidência, até
porque chegou aqui junto com V. Exa., não quer acusar nenhum
Presidente que ocupou esta cadeira antes do momento em que se
assentou nela. Sem querer acusar ninguém, deseja apenas constatar que
o que dá garantia a todos, no que diz respeito à vontade soberana do
Plenário, é o painel.

Exatamente por isso, esta Presidência tem evitado utilizar a uma. Esta
Presidência estranha o comportamento de V. Exa., pois sabe que é de
seu conhecimento que estamos vivendo um momento extremamente
delicado no processo todo. Estranha V. Exa levantar uma dúvida
dessas. A Presidência não quis partir para a caixinha e o voto secreto,
exatamente porque ali pode haver falha, como V. Exa. muito bem sabe.

Então, no momento em que a Presidência deseja se comportar de
forma mais correta do que a mulher de César, porque o momento exige,
V. Exa. faz uma colocação dessas.

O Deputado Geraldo Rezende - Estou fazendo a colocação para
contribuir, porque não confio na forma de votação que estamos
fazendo.

O Sr. Presidente - E todas as vezes que, assim como V. Exa., não tive
a confiança necessária no resultado, qual foi o comportamento desta
Presidência. Sr. Deputado?

• Deputado Geraldo Rezende - Voltou atrás.
• Sr. Presidente - Então, qual é o problema? Agora, se tem algum

Deputado que entende de informática, a Presidência solicita a
participação dele junto aos técnicos, para que nos ajude a consertar o
painel. Estou com mais vontade de votar e colocar essa pauta para
frente do que V. Exa., que acabou de chegar e não presenciou o esforço
e os momentos delicados pelos quais passamos dentro deste Plenário.

• Deputado Geraldo Rezende - V. Exa. está nervoso à toa.
• Sr. Presidente - Não estou nervoso à toa.
• Deputado Geraldo Rezende - Estou querendo contribuir para que a

coisa ande.
0 Sr. Presidente - Além do comportamento que a Presidência tem,
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qual a sugestão de V. Exa.?

O Deputado Geraldo Rezende - No passado, nunca houve isso que
está acontecendo nesse painel. Por que não houve no passado? Todas as
vezes em que votamos aqui, até 1998, não houve isso. Mas estou
satisfeito com suas explicações. V. Exa., que é o condutor do processo,
conta com o nosso apoio.

O Sr. Presidente - Esta Presidência não está satisfeita com a
colocação de V. Exa.

• Deputado Durval Angelo - Esse painel nunca funcionou.
• Sr. Presidente - A Casa está vivendo um momento delicado.

Portanto, considero o fato de um Deputado fazer uma colocação dessas,
depois de ver a forma com que esta Presidência procurou conduzir o
processo de votação, no mínimo, uma indelicadeza.

O Deputado Rogério Coreia - Sr. Presidente, para tentar contribuir,
farei urna pergunta do ponto de vista técnico: O painel a sua frente
continua funcionando? O problema é apenas no visor? Assim,
poderemos fazer a votação pelo painel.

O Sr. Presidente - Em todos os momentos, o sistema funcionou, e os
resultados foram apresentados no painel que a Presidência tem a sua
frente. Entretanto, como o painel principal falhou no momento de
apresentar os números, a Presidência achou conveniente, para que não
se gerassem dúvidas, que se repetisse a votação.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, do ponto de vista
técnico, há uma convicção dos técnicos de que o problema é apenas no
visor.

O Sr. Presidente - Agora o problema não é técnico, mas de ordem
política. A Presidência não tem condições de continuar o processo de
votação pelo painel. Depois da dúvida levantada pelo Deputado
Geraldo Rezende, a Presidência não tem a menor condição de dar
continuidade ao processo.

O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, entendo que V. Exa.
esteja exaltado, com razão, uma vez que, não intencionalmente, o
Deputado Geraldo Rezende não conseguiu colocar com felicidade o
que pretendia. Entretanto, pediria a V. Exa. que, mesmo em um
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momento de exaltação como este, procurasse ater-se ao fato
presente, não maculando aqueles que já ocuparam essa cadeira. V. Exa.
está vivendo um momento dificil e sabe muito bem quanto é
complicado ocupar a Presidência da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Faço a V. Exa. um apelo para que retire a acusação
feita a ex-Presidentes desta Casa, uma vez que não é o momento
adequado para se fazerem críticas àqueles que passaram por momentos
dificeis como este. Eles deram sua colaboração no encaminhamento
dos trabalhos desta Casa, o que exige, muitas vezes, o desgaste da
própria saúde, como o que agora acontece a V. Exa.

Peço que V. Exa. faça a gentileza de retirar a figura apresentada, para
que não fiquem registradas, nos anais da Casa, essas palavras de
acusação aos que já passaram pela Presidência, todos homens dignos e
Deputados Estaduais merecedores de nossa confiança, como V. Exa.
Todos nós presentes, no momento em que houve problemas com o
mostrador do Plenário, fomos unânimes em dar a V. Exa. um voto de
confiança, que deveria ter sido aceito, uma vez que V. Exa. é o
Presidente desta Casa e deve merecer a confiança de todos os
Deputados. Uma vez que o painel que está à sua frente esteja
funcionando, este Deputado aceitará todos os resultados apresentados.

O Deputado Adelino de Carvalho - Pela ordem, Sr. Presidente. Faço
uso deste microfone para amenizar esse problema, que é técnico e
muito simples. Há apenas um parlamentar em dúvida; todos os outros
confiam no processo e na honradez e dignidade com que V. Exa. tem
conduzido a Casa. Então, solicitaria que V. Exa. convidasse o nobre
Deputado Geraldo Rezende para ir até a mesa e acompanhar a apuração
dos votos.

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, pelo que pude entender, o
Deputado Geraldo Rezende colocou em dúvida não a postura do
Presidente, mas a presteza e a exatidão do equipamento eletrônico,
aquele painel por meio do qual, num primeiro momento, verificamos a
votação. O painel diante de V. Exa. está marcando corretamente. Todos
presenciamos menções de apoio a V. Exa., a fim de que o resultado
expresso no painel que está à sua frente possa ser adotado como válido.
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Com o objetivo de reforçar um pedido já formulado por escrito a

V. Exa., pedi essa questão de ordem, a fim de solicitar-lhe que coloque
em votação a possibilidade de que seja utilizado o resultado expresso
nesse painel que está em frente de V. Exa. Assim, se o Plenário acatar
essa sistemática, o senhor estará com a delegação irrevogável de
anunciar o resultado ou terá o acompanhamento de algum parlamentar
que desejar também verificar "in loco" o resultado da votação.

Não percebo que esteja pairando sobre V. Exa. algum
questionamento, alguma dúvida, porque V. Exa. é um parlamentar
antigo nesta Casa, muito respeitado e muito querido acima de tudo.
Esses últimos momentos que temos vivido certamente se converterão,
nobre Presidente, num fortalecimento da figura da Presidência e de V.
Exa. como parlamentar muito querido de todos. Há pouco, com grata
surpresa, ouvi o Deputado Miguel Martini dizer-lhe que poderia adotar
o resultado do painel que está à sua frente, porque se contentava com
ele. Portanto, V. Exa. tem, pelo que percebo, o apoio e o aplauso de
todos para aplicar essa sistemática e observar o visor que está à sua
frente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência deixa de receber requerimento do
Deputado João Paulo, uma vez que o Regimento da Casa, em seu art.
263, estabelece: (- Lê:)

Art. 236 - "Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, adotar-
se-á o seguinte:

1- ..................................................................
II - na votação secreta, serão atendidas as seguintes exigências e

formalidades:
a) utilização de cédulas impressas ou datilografadas.".
A Presidência já solicitou à assessoria da Mesa que prepare a caixa

com os envelopes e os votos, convidando os dois Vice-Líderes do
Governo, Deputados Luiz Tadeu Leite e Rogério Correia, para serem
os escrutinadores da seção e da votação do veto. Este assunto está
resolvido. Com a palavra, pela ordem, em primeiro lugar, o Deputado
Márcio Cunha.

0 Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, V. Exa. indagou se havia
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algum Deputado que entenderia deste assunto. Não entendo, mas...

O Sr. Presidente - Este assunto está resolvido, Sr. Deputado. Vamos
passar para outro. A Presidência já tomou a decisão.

O Deputado Márcio Cunha - Sim, a decisão de V. Exa. é correta. Os
técnicos desta Casa informam e sugerem a V. Exa. que não utilize o
painel. Entendo que tais explicações deveriam ser feitas.

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, preciso esclarecer um
mal-entendido. Creio que V. Exa. não entendeu a minha colocação.
Quero dizer que tenho apreço e admiração por V. Exa., em quem confio
plenamente. Se V. Exa. tivesse lido o resultado do mostrador que está à
sua frente, para mim seria o suficiente. Não precisava mais nada.
Acontece que, quando V. Exa. lia e conferia com o mostrador do
painel, voltava atrás na votação, o que deixou pontos de dúvida. Não a
dúvida do resultado. Absolutamente! V. Exa. desfazia aquela votação e
recomeçava.

Quero lembrar a esta Casa e a V. Exa. que fui um dos parlamentares
que mais lutou para que este painel fosse instalado, a pedido, inclusive,
do saudoso Deputado Raul Messias, que foi um batalhador para que
isso acontecesse, exatamente para termos uma votação limpa, correta,
sem nenhum problema. E funcionou durante o ano de 1998, é bem
verdade que só para ratificar o processo de votação, porque não
votávamos pelo painel. Votamos poucas vezes, mas, nas vezes em que
votamos, em nenhum momento aconteceu esse problema de agora.
Então, quero que V. Exa. entenda que não fiz nada para ofendê-lo.
Absolutamente. Se V. Exa. entendeu assim, quero, humildemente,
pedir-lhe desculpas. Quero dizer-lhe que estou aqui para colaborar com
V. Exa., que é o candidato que ajudei a eleger para a Presidência desta
Casa. Não quero, absolutamente, que fique com ressentimentos com
este parlamentar, que é seu amigo, seu colega, seu companheiro de
partido, aliás. Não quero jamais que pense que fiz isso com intenção de
magoá-lo.

Dito isso, quero que tome a decisão que considerar melhor. Por mim,
continuaríamos votando no painel, esclarecidas as dúvidas, como V.
Exa. esclareceu, porque no painel é muito mais prático e muito mais
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fácil para todos os Deputados. Obrigado.
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse

projeto é de alcance social, fundamentalmente por vir atender ao
pequeno produtor e ao microprodutor rural, com juros à sua altura, de
modo que possa fazer tomada de empréstimo em instituições
financeiras do Governo ou não. Vem atender, na sua essência, ao
microprodutor rural. Sou autor do projeto e não quero, por ser Líder do
PMDB, impor condições na aprovação ou na rejeição desse veto.
Então, deixo os parlamentares muito à vontade para deliberarem sobre
a matéria.

Acompanharam o projeto nas comissões, na época do Líder Alberto
Pinto Coelho, que nos ajudou na elaboração, juntamente com o
Deputado Paulo Piau e outros e com o atual Secretário da Fazenda. O
que tenho que lhes dizer é que o Conselho do FUNDERUR é composto
de diversos segmentos do Governo, como o CEPA, que faz parte desse
Conselho, que não vai e não marca presença nas suas reuniões,
inviabilizando todos os projetos aprovados que estão no BDMG. Então,
deixo a cargo de V. Exas. a responsabilidade não de seguir a minha
orientação, mas a da comissão especial que opina pela rejeição do veto.
Então, estou isento nesse processo.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, apenas gostaria, neste
momento, de pedir uma reflexão de todos os Deputados que estão no
Plenário, a fim de que evitássemos essa divisão que partiu do Executivo
e que começa a nos dividir também. Notamos, perfeitamente, na base
do Governo, muita divisão. E isso está repercutindo na Mesa e está
pesando, principalmente, sobre os ombros do Presidente. Nós, da
Oposição, queremos aqui dar um testemunho de que o Presidente tem
conduzido com a maior lisura as votações nesta Casa, em que pese a
nossas divergências no livre debate das idéias.

Queríamos aqui prestar um testemunho de que o Presidente tem
conduzido os trabalhos buscando sempre o Regimento Interno, com um
espírito bem democrático nas horas de questionamento. Acredito que o
ilustre Deputado Geraldo Rezende não teve a intenção e, se a teve, foi
equivocada, de questionar o Presidente. Por outro lado, levantar o
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passado para corrigir o presente não é inoportuno. Como disse o
Deputado Agostinho Patrós, todos os que se sentam nessa cadeira
vivem momentos dificeis. O momento é dificil, é delicado, e estamos
aqui para apoiar as decisões de nosso Presidente Anderson Adauto, que
tem conduzido, mais uma vez reitero, com lisura, todas as votações
nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de
trazer o meu testemunho de que esse painel está dando problemas por
falta de uso. No mandato anterior, tive a oportunidade de votar nesse
painel apenas verificação de votação. Votações decisivas raramente ou
nunca foram realizadas pelo painel.

Queria cumprimentar V. Exa., porque é maneira ágil e segura de
votar. Quanto a confiar nos técnicos, acho que V. Exa. tomou a decisão
correta.

Queria aproveitar, Sr. Presidente, para dizer que o Deputado Paulo
Pettersen acabou fazendo o encaminhamento do projeto. Esse projeto
tramitou num período em que fui Presidente da Comissão de
Agropecuária nesta Casa e a convicção que tenho é exatamente
contrária à dele. Sinto-me no dever de dizer isso. Esse projeto vai
beneficiar os grandes, exclui o Conselho de Política Agropecuária,
passa ao largo do conselho. Já que fez um encaminhamento de votação,
eu, como Presidente da Comissão de Agropecuária, encaminharia pela
manutenção do veto. Voto com o Governador porque esse projeto está
atendendo aos grandes e deixando os pequenos sem atendimento.

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, gostaria de manifestar
minha solidariedade ao Deputado Geraldo Rezende, porque tenho a
certeza de que não teve intenção de atacar a figura da Presidência no
momento em que questionou o problema do painel, que, infelizmente,
não está colaborando com o processo de votação, como estão
colaborando os Deputados. Ainda no início da reunião, eu questionava
a ausência dos Deputados no processo de votação, e hoje, para surpresa
nossa, estamos com o Plenário cheio, os Deputados com disposição
para votar, estamos votando e, infelizmente, por falta de paciência de
V. Exa., interrompemos todo o processo de votação.
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Então, Sr. Presidente, sabemos que V. Exa. tem trabalhado muito

pela transparência e soberania da Casa, tem cobrado a presença dos
Deputados, daí pediria, com o carinho e o respeito que tenho por V.
Exa., que tenha um pouco mais de paciência e calma na condução dos
trabalhos. Num processo destes, o que houve? Esvaziou-se a Casa,
perdemos o estímulo de votação. E vínhamos tão bem...

Vejo, às vezes, dificuldades de conduzir uma Casa como esta. Mas
acho que o princípio básico de um Líder maior, como é V. Exa., é a
paciência, o equilíbrio na condução de um processo destes, porque
acima de tudo está o interesse do povo de Minas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância da
matéria constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados, para recomposição do "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Luiz Tadeu Leite) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. Não há

"quorum" para votação.
Encerramento

O Sr. Presidente - Tendo em vista que o veto se encontra sobrestando
as demais matérias da pauta, a Presidência encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia
quatro, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-
A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de abril de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas
Rodrigues, Paulo Piau e Fábio Avelar, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado
Paulo Piau, assume a Presidência, 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
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e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente da Comissão. A
seguir, determina a distribuição das cédulas de votação aos Deputados e
convida o Deputado Fábio Avelar para atuar como escrutinador.
Apurada a votação, a Presidência proclama eleito para Presidente o
Deputado Dimas Rodrigues, com três votos. Em seguida, declara
empossado na Presidência o Deputado Dimas Rodrigues, a quem passa
a direção dos trabalhos. O Deputado Dimas Rodrigues agradece a
confiança nele depositada e, com aprovação dos membros da Comissão
presentes, confirma o mesmo dia e horário para realização das reuniões
ordinárias da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau- Fábio Avelar.

ATA DA 30" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas do dia treze de abril do ano dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Eduardo Hermeto,
Irani Barbosa, Olinto Godinho e Rêmolo Aloise, membros da
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Luiz
Fernando Faria. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e dá ciência do
recebimento de oficios do Deputado Ivair Nogueira, Secretário de
Estado de Esportes; dos Srs. José Augusto Trópia Reis, Secretário de
Estado da Fazenda; Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da
Educação; do Senador José de Alencar; dos Srs. César Cláudio Moreira
Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de
Assistência Social; Luiz André Rico Vicente, Diretor-Superintendente
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da AÇOMINAS; Mônica Messenberg Guimarães, Secretária-
Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;
Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
Econômica Federal; e Marcos Túlio de Melo, Presidente do CREA-
MO. O Presidente informa, ainda, o recebimento das seguintes
proposições, bem como os relatores a que foram distribuídas: Projetos
de Lei n°s 553/99 (relator: Deputado Miguel Martini); 645, 712 e
718/99 (relator: Deputado Rogério Correia); 695/99 (relator: Deputado
Olinto Godinho); 774/99 (relator: Deputado Eduardo Hermeto); 825/99
(relator: Deputado Rêmolo Aloise); e 638/99 (relator: Deputado Irani
Barbosa). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. A requerimento do Deputado Eduardo
Hermeto, são retirados da pauta os Projetos de Lei n°s 551 e 610/99.
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem
pela aprovação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 461/99 na forma do
vencido em 1° turno (relator: Deputado Olirito Godinho); e, em 1°
turno, dos Projetos de Lei n°s 464199 com as Emendas n°s 1 da
Comissão de Constituição e Justiça; 3 a lO, da Comissão de
Administração Pública; e pela prejudicialidade da Emenda n° 2, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Olinto
Godinho); 646/99 com a Emenda n° 1, da Comissão de Saúde (relator:
Deputado Eduardo Hermeto); 681/99 (relator: Deputado Rêmolo

Z Aloise); e 706/99 (relator: Deputado Ohnto Godinho). Após discussão
o e votaçao, são rejeitados os pareceres que concluem pela aprovação, em

1° turno, dos Projetos de Lei n°s 585/99 na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Saúde, com as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta, e
589/99, para os quais o Presidente designa novos relatores,
respectivamente, os Deputados Eduardo Hermeto e Rémolo Aloise. O
Presidente, na qualidade de relator do Projeto de Lei n° 649/99, faz uso
do prazo regimental para emitir seu parecer. Da mesma forma, o
Deputado Irani Barbosa, a quem foi redistribuído o Projeto de Lei n°
796/99, solicita o prazo regimental para emitir seu parecer, pedido que
é deferido pelo Presidente. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 1.206/2000, do
Deputado Paulo Piau; 1.179/2000, do Deputado Gil Pereira, e
1.178/2000, do Deputado Arlen Santiago. Passa-se à? Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposiçoes da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez,
os seguintes requerimentos: do Deputado Mauro Lobo, solicitando se
realize reunião desta Comissão com a de Administração Pública, para
apreciarem o Projeto de Lei n° 84612000; do Deputado João Batista de
Oliveira, solicitando debater, em reunião desta Comissão com
representantes da Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais, da
MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A. e do Sindicato das
Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas Gerais,
possíveis irregularidades nos serviços contratados por entidades do
Governo do Estado junto à MGS - Minas Gerais Administração e
Serviços S.A.; do Deputado Carlos Pimenta, solicitando sejam
convidados os Secretários de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Superintendente
do Banco do Nordeste em Minas Gerais, para debaterem os
investimentos daquela instituição financeira no Estado, mais
especificamente na Área Mineira da SUDENE, para este ano; do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja realizada reunião desta
Comissão com a de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater
com os representantes da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais - FIEMG -; da Secretaria de Estado da Fazenda - SEF -; da
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e da
Associação dos Avicultores de Minas Gerais - AVIMIG - a situação
dos frigoríficos e da avicultura mineira; da Deputada Maria Olivia,
solicitando debater com os convidados que menciona o Projeto de Lei
n° 627/99; do Deputado Remolo Aloise, solicitando seja enviado oficio
ao Sr. Carlos Henrique Leal Porto, Subsecretário de Administração do
Sistema de Ensino do Estado e sócio da Planejar Consultores
Associados S/C Ltda, para que informe a esta Comissão quais as



a
j

219
prefeituras municipais do Estado que mantêm contrato de assessoria
com a empresa, quais já receberam os recursos provenientes do
FUNDEF, bem como a relação das que ainda serão beneficiadas com
os referidos recursos, e solicitando ao Secretário de Estado da
Educação o afastamento imediato do Sr. Carlos Henrique Leal Porto,
até que sejam apurados os indícios de irregularidades envolvendo a
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, 2 de maio de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini - Olinto Godinho -

Eduardo Hemieto.
ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia dezoito de abril de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Tereza Lara,
José Milton (substituindo este ao Deputado Cabo Morais, por indicação
da Liderança do PL) e Maria Olívia (substituindo o Deputado Hely
Tarqüínio, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Registra-se a presença da Deputada Federal
Maria do Carmo Lara. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria Olivia, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A Presidente comunica o
recebimento de oficios do Presidente da Câmara Municipal de Juiz de
Fora, publicados nas edições de 6 e 7/4/2000; do Secretário da Loja
Maçônica Cedros do Líbano, de Itambacuri, publicada em 6/4/2000; do
Diretor do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -, publicada
em 6/4/2000; do Secretário da Habitação e da Deputada Federal Maria
Elvira, publicadas em 7/4/2000; do Presidente da RURALMfNAS,
publicada em 13/4/2000; e da Comissão do Riachão, que solicita apoio
à luta dos agricultores da bacia do Riachão para paralisar as grandes
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irrigações na nascente daquele rio. Neste momento, comparece o
Deputado Cabo Morais, que assume a direção dos trabalhos. Em
seguida, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e comunica que redistribuiu aos Deputados Maria José
Haueisen e Glycon Terra Pinto os Projetos de Lei n°s 741/99 e
795/2000, no 1° turno. Passa-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 741/99, no 10 turno, à
Deputada Maria Tereza Lara, que emite seu parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que
apresenta. Submetido a discussão e a votação, é aprovado o parecer.
Após, o Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 795/2000, no 1 turno,
à Deputada Maria Olívia, que emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se à fase
de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. E aprovado, em turno único, o Requerimento n° 1.267/2000.
Em seguida, na fase de discussão e votação de proposições da
Comissão, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado
Cabo Morais, que passa a Presidência à Deputada Maria Tereza Lara,
solicitando a realização de audiência pública para se debater a questão
do lixo hospitalar; dos Deputados Paulo Piau e Maria José Haueisen,
solicitando a promoção de debate público, em conjunto com a
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, para discutir os
temas "reserva legal" e "áreas de preservação permanente". Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Carlos Pimenta -

Glycon Terra Pinto - Adelino de Carvalho.
ATA DA 1" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS
MEMBROS PARA INTEGRAR 0 CONSELHO ESTADUAL DE
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EDUCAÇÃO

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril de
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria
Tereza Lara, Ronaldo Canabrava e Antônio Carlos Andrada, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Deputada Maria
Tereza Lara informa que a reunião se destina a se proceder à argüição
pública dos Srs. Tomai Moldo da Mota Santos, Maria Dolores da
Cunha Pinto, Hermírio Gomes da Silva, Marlene Machado Porto e
Marlene Teresinha de Muno Colesanti, indicados para integrar o
Conselho Estadual de Educação, e, se possível, apreciar-se o parecer do
relator. A Presidente lembra aos presentes que a argüição pública se faz
necessária conforme o disposto no art. 62, inciso XXIII, alínea "d", da
Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda à
Constituição n° 26. A seguir, passa a palavra ao relator, Deputado
Antônio Carlos Andrada, que inicia a argüição dos Srs. Tomai Moldo
da Mota Santos, Maria Dolores da Cunha Pinto, Hermínio Gomes da
Silva, Marlene Machado Porto e Marlene Terezinha de Muno
Colesanti, que são sabatinados pelos demais Deputados presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência agradece a
presença dos convidados e suspende a reunião por 3 minutos, para os
cumprimentos formais. Reabertos os trabalhos, o Presidente indaga ao
relator se está em condições de emitir seu parecer. O Deputado Antônio
Carlos Andrada solicita prazo regimental para emitir parecer, o que é
deferido pela Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata, convoca os membros desta Comissão para a próxima
reunião extraordinária, no dia 27/4/2000, às 14 horas, e encerra os
trababalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Maria Tereza Lara, Presidente - Bilac Pinto - João Batista de Oliveira
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- Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 13" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS BARRAGENS
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de

abril de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Marcelo Gonçalves, Bilac Pinto, Maria José Haueisen, Carlos Pimenta
e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves,
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
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir o
depoimento dos Srs. Orlando Vinholi Filho, Diretor do DAM - Projetos
de Engenharia Ltda.; Eduardo Macedo Andrade, Diretor da ETENGE -
Empresa Técnica de Engenharia Ltda.; Luiz Eduardo Monteiro, Diretor
da Franssis Engenharia; Leonardo Eulálio Lélis, Diretor da OEL
Construtora; Danilo Pereira, Diretor da Conservasolo - Engenharia de
Projetos e Consultoria Técnica Ltda.; Robert José Barbosa, Diretor da
Construtora SANENCO; Maurílio Reis Bretas, Diretor da Global
Engenharia; Mauro Roberto Neuenschwander, Diretor da Construtora
Integral Ltda.; Orlando Pinto Rodrigues Júnior, Diretor da RBR
Empreendimentos e Construções Ltda.; e Cláudio Luiz Resende,
Diretor da EDNEZER Terraplenagem. Os dois últimos depoentes não
puderam comparecer e mandaram correspondência justificando sua
ausência. O Presidente faz os esclarecimentos referentes ao
funcionamento das CPIs. Dando prosseguimento, passa a palavra a
cada um dos depoentes que fazem suas considerações iniciais e
respondem às perguntas dos Deputados Bilac Pinto, Maria José
Haueisen, Carlos Pimenta e Marcelo Gonçalves. Na fase de discussão e
votação de proposições da Comissão, o Deputado Bilac Pinto apresenta
requerimento em que pede sejam solicitadas às empresas responsáveis
pela construção das barragens no âmbito do Programa de Melhoria da
Oferta de Agua no Semi Ando Mineiro informações referentes ao
número de barragens construídas pelas referidas empresas, a
localização e os custos de cada uma dessas obras. 0 Deputado Carlos
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Pimenta apresenta requerimento em que solicita sejam convidados a
prestar esclarecimentos a esta Comissão os engenheiros da COPASA-
MG responsáveis pela fiscalização e pela assinatura do termo de
recebimento das obras de construção das barragens no Programa de
Melhoria da Oferta de Agua no Semi-Ando Mineiro. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os dois requerimentos aprovados. A
Presidência informa que o inteiro teor desta reunião consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece
a participação dos Srs. Orlando Vinholi Filho, Eduardo Macedo
Andrade, Luiz Eduardo Monteiro, Leonardo Eulálio Lélis, Danilo
Pereira, Robert José Barbosa, Maurílio Reis Bretas e Mauro Roberto
Neuenschwander pelas informações prestadas, 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 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Maria José Haueisen - Dimas

Rodrigues - Bilac Pinto Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 2 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 29/99

As dezesseis horas do dia vinte e seis de abril de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues,
Olinto Godinho, Maria Tereza Lara e João Paulo, 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 Olinto Godinho, 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 Dimas Rodrigues , informa que a reunião se destina a
apreciar o parecer do relator e solicita à Deputada Maria Tereza Lara
que proceda á leitura de seu parecer, que conclui pela aprovação da
Proposta de Emenda n° 29/99 na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. E rejeitado o parecer e designado novo relator o Deputado
Olinto Godinho, que pede prazo regimental para emitir seu parecer.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Maria Tereza Lara - Olinto Godinho -

João Paulo - Sebastião Costa.
ATA DA 4a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às nove horas do dia vinte e sete de abril de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo, Dimas Rodrigues
e Miguel Martini, 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
Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
O Presidente informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente da Comissão, solicita que se distribuam as cédulas de
votação, devidamente rubricadas, aos Deputados e designa o Deputado
Dimas Rodrigues como escrutinador. Ato contínuo, o Presidente
suspende a reunião por 5 minutos. Reabertos os trabalhos, registra a
presença do Deputado Edson Rezende, a quem passa a Presidência da
reunião. Apurados os votos, a Presidência proclama eleito Presidente o
Deputado Miguel Martini e Vice-Presidente o Deputado Pastor George,
ambos com quatro votos. O Deputado Edson Rezende dá posse ao
Presidente eleito, que assume a direção dos trabalhos e agradece a
confiança nele depositada. A seguir, o Presidente informa que dará
posse ao Vice-Presidente no momento oportuno. 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, 27 de abril de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende - Dimas Rodrigues -

Cristiano Canêdo.
ATA DA 2' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
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ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO
DOS MEMBROS PARA INTEGRAR O CONSELHO ESTADUAL

DE EDUCAÇÃO
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia três de maio de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio
Carlos Andrada, Maria Tereza Lara, Bilac Pinto e João Batista de
Oliveira, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, 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. Passa-se à 2 parte da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de parecer sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário. A
Presidência passa a palavra ao relator, Deputado Antônio Carlos
Andrada, que emite parecer sobre a Mensagem n° 104/2000, em turno
único, mediante o qual conclui pela aprovação da indicação de Tomaz
Aroldo da Mota Santos, Maria Dolores da Cunha Pinto, Hermírio
Gomes da Silva, Marlene Machado Porto e Marlene Teresinha de
Muno Colesanti, para integrarem o Conselho Estadual de Educação.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A Presidência
suspende a reunião por alguns instantes, para a lavratura da ata de
encerramento dos trabalhos desta comissão. A seguir, o Presidente
declara reaberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Bilac Pinto, é dispensada a leitura da ata, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. Nada
mais havendo a ser tratado e cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados e encerra os
trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Maria Tereza Lara, Presidente - Bilac Pinto - João Batista de Oliveira

- Antônio Carlos Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 104/2000
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Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação de

Membros do Conselho Estadual de Educação
Relatório

Por meio da Mensagem n° 104/2000, publicada em 3/3/2000, o
Governador do Estado submete a esta Casa, nos termos da alínea "b"
do inciso XXIII do art. 62 da Constituição Estadual, os nomes de
Tomaz Aroldo da Mota Santos, Maria Dolores da Cunha Pinto,
Hermírio Gomes da Silva, Marlene Machado Porto e Marlene
Teresinha de Muno Colesanti para integrarem, como Conselheiros, o
Conselho Estadual de Educação.

Atendendo ao que dispõe o § 1° do art. 146 do Regimento Interno,
compete-nos emitir o parecer sobre os candidatos acima referidos, após
sua argüição pública perante esta Comissão.

Os candidatos apresentaram seus currículos, em que comprovaram
seu notório saber e sua capacidade para o desempenho das atividades
inerentes à função que irão ocupar.

As questões formuladas por esta Comissão, responderam com
segurança, clareza e objetividade, comprovando o acerto da escolha de
seus nomes para integrarem o Conselho Estadual de Educação.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos favoravelmente à indicação de Tomaz

Aroldo da Mota Santos, Maria Dolores da Cunha Pinto, Hermírio
Gomes da Silva, Marlene Machado Porto e Marlene Teresinha de
Muno Colesanti para integrarem o Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Maria Tereza Lara, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Bjlac Pinto - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

792/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em tela tem

por escopo seja declarado de utilidade pública o Consórcio
Intermunicipal da Microrregião de Caxambu, com sede no Município



227
de Baependi.

A proposição foi publicada em 18/2/2000 e, a seguir, encaminhada a
esta Comissão, a fim de receber parecer nos termos do disposto no art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em

funcionamento no Estado de Minas Gerais podem ser declaradas de
utilidade pública estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de
27/7/98, a saber: devem elas possuir personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos, e seus Diretores, de reconhecida
idoneidade, não podem ser remunerados pelo exercício de seus cargos.

A vista da documentação que acompanha o projeto, verifica-se que
tais quesitos foram inteiramente atendidos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 792/2000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Paulo Piau

- Bené Guedes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

816/2000
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De iniciativa do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Ecológica Amigos do Rio Sapucaí de Itajubá - AEARSI -, com sede
nesse município.

Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
considerou a proposição jurídica, constitucional e legal e apresentou
emenda ao seu art. 1°.

Compete agora a este órgão colegiado, em prosseguimento à
tramitação da matéria, emitir parecer, de acordo com o estabelecido no
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

rÁ
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Fundamentação

A AEARSI é uma entidade que vem promovendo atividades que
visam à proteção da natureza. Entre elas, destacam-se o
desenvolvimento de programas de despoluição do rio Sapucaí, projetos
de reflorestamento de matas ciliares, recomposição e preservação da
fauna e flora, repeixamento de espécies nativas na bacia, mediante
prévia análise científica e campanhas visando esclarecer a população
urbana e rural sobre o assunto.

Visto que a proteção do meio ambiente é competência material de
responsabilidade não só dos entes que compõem a Federação, mas
também da sociedade em geral, consideramos oportuno estimular as
iniciativas de colaboração com o poder público nessa tarefa, como faz a
entidade em tela.

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

816/2000, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Glycon Terra Pinto, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
834/2000

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De iniciativa do Deputado Ivo José, o projeto de lei ora analisado visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Proprietários Rurais
Atingidos pela Usina Hidrelétrica de Aimorés - APRÀPUHA -, com
sede no Município de Itueta.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 6/10/97, tem como objetivo
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proporcionar aos associados assessoria técnica em assuntos de
natureza econômica e jurídica, defender seus interesses e negociar com
empresas públicas, de economia mista e privadas que venham a
desenvolver quaisquer empreendimentos no rio Doce que atinjam os
Municípios de Itueta. Aimorés e Resplendor.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública
fortalecerá as iniciativas que vêm sendo por ela desenvolvidas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

834/2000 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Paulo Piau, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
84112000

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Dilzon Meio, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios
de Lago de Fumas - ALAGO -, com sede em Alfenas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade apresentou a Emenda n° 1. Cabe agora
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A ALAGO é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos

composta pelos municípios formadores do lago de Furnas. De acordo
com seu estatuto, tem como finalidade promover o desenvolvimento
integrado da região, dinamizando o setor, fomentando a indústria, o
comércio, a agricultura e, particularmente, o turismo.

O reconhecimento dessa entidade como de utilidade pública irá
motivá-la a prosseguir com seu valioso trabalho.

Conclusão
Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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84112000 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
Elbe Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
905/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Marcelo Gonçalves, por meio do Projeto de Lei n°
905/2000, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Distrito de Fidalgo, com sede no
Município de Pedro Leopoldo.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a este órgão
colegiado para que emita parecer sobre ela, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98.
Tendo em mente os requisitos ali enumerados e procedendo à leitura

da documentação que instrui o processo, verificamos que a entidade
interessada no agraciamento do título declaratório de utilidade pública
cumpriu fielmente as exigências legais para a consecução de tal fim,
fato que nos leva a considerar a inexistência de óbice à aprovação do
projeto de lei sob comento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 905/2000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Agostinho

Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 25/2000
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório	 -

De autoria conjunta dos Deputados Rogério Correia e Durval Angelo,
o projeto de lei complementar em epígrafe proíbe o porte de armas de
fogo por policiais civis e militares em manifestações públicas, obriga o
uso de tarjeta de identificação e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 17/12/99, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c O art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
As Policias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são órgãos

autônomos e permanentes, subordinados ao Governador do Estado, por
meio dos quais a segurança pública é exercida com o fim de preservar a
ordem publica, a incolumídade das pessoas e do patrimônio.

Como órgãos autônomos, assim instituídos por força do comando dos
arts. 139 e 142 da Carta mineira, com a redação dada pela Emenda à
Constituição n°39, de 1999, cada qual tem sua organização firmada nos
preceitos constantes nos seus respectivos estatutos ou leis orgânicas,
normas regedoras dos direitos, prerrogativas, deveres e
responsabilidades do seu pessoal. Nesse passo, cumpre lembrar que,
por imposição do art. 65, §2°, IV, c/c o art. 143, "caput", da
Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda à
Constituição n° 39, de 1999, essas normas deverão apresentar-se sob a
forma de lei complementar, conforme bem procedeu o legislador
estadual.

A proposição encontra respaldo nos princípios constitucionais
norteadores dos atos da administração pública, estabelecidos no "caput"
do art. 37 da Constituição Federal, entre os quais destacamos o da
legalidade e o da eficiência.

A vedação do porte de armas de fogo a policiais civis e militares nas
manifestações públicas de caráter sindical, político ou similar merece
ser acolhida por lei, tendo em vista que essa conduta se mostra
adequada à natureza das reuniões públicas de que cogita a proposição.
Além disso, a eficiência do serviço de se gurança pública prestado pelas
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instituições competentes, nessas circunstâncias, não deve ser
avaliada com base no porte de armas de fogo, e sim no grau de
preparação que os policiais demonstram no desempenho de suas
funções de garantia da ordem e de proteção das pessoas e do
patrimônio público, objetivando assegurar o pleno exercício das
manifestações cívicas.

O princípio da razoabilidade, inscrito no "caput" do art. 13 da Carta
mineira, vem respaldar a proposição também no que se refere à
obrigatoriedade de os policiais civis e militares portarem tarjeta de
identificação, com nome, posto e unidade. Nesse caso, o cidadão, ao
dirigir a palavra a uma dessas autoridades, poderá fazê-lo com maior
segurança. Outrossim, a identificação dos policiais, conforme proposta,
permitirá maior rapidez no processo de apuração dos fatos e de
responsabilidades nos casos em que houver excessos no exercício da
função.

Em que pese ao fato de a Constituição mineira prever, no seu art. 66,
III, "e", como matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo o estabelecimento do regime jurídico dos servidores públicos
dos órgãos da administração direta, essa mesma Carta estabelece, no
§2° do seu art. 70, que a sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do
Poder Executivo no processo legislativo.

Diante dos argumentos apresentados, não vislumbramos óbices de
natureza jurídica à tramitação do projeto nesta Casa.

Cumpre-nos, entretanto, apresentar, ao final deste parecer, o
Substitutivo n° 1, com o objetivo de sanar falha de natureza técnico-
legislativa e buscar o melhor caminho em prol da consolidação das
normas. Desse modo, considerando a autonomia das instituições de que
trata o projeto, o substitutivo apresentado contém dois artigos, cada um
inserindo no respectivo estatuto ou lei orgânica as modificações que o
legislador propõe.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 25/2000 na forma do
Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescenta dispositivos à Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, que
contém o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e à Lei
n°5.406, de 16 de dezembro de 1969, Lei Orgânica da Polícia Civil.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Acrescente-se ao art. 26 da Lei n°5.301, de 16 de outubro de

1969, os seguintes §1°, 2° e 3°:
"Art.	 26	 -

§ 1° - É vedado o porte de arma de fogo por policial militar em
manifestação pública de caráter reivindicatório, sindical, político ou
similar.

§ 2° - O oficial no comando da operação, durante as manifestações
referidas no parágrafo anterior, poderá portar arma de fogo, mediante
autorização judicial e decisão expressa do Governador do Estado.

§ 3° - O policial militar em serviço durante as manifestações referidas
no §l' portará tarjeta de identificação visível, contendo nome, posto e
unidade.".

Art. 2° - Acrescente-se ao art. 215 da Lei n°5.406, de 16 de dezembro
de 1969, os seguintes §1°, 2° e 3°:

"Art.	 215	 -

§ 1° - É vedado o porte de arma de fogo por policial civil em
manifestação pública de caráter reivindicatório, sindical, político ou
similar.

§ 2° - O Delegado no comando da operação, durante as manifestações
referidas no parágrafo anterior, poderá portar arma de fogo, mediante
autorização judicial e decisão expressa do Governador do Estado.

§ 3° - O policial civil em serviço durante as manifestações referidas
no §1° portará tarjeta de identificação visível, contendo nome, cargo e
unidade.".

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.

À1
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Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Bené Guedes -

Jorge Eduardo de Oliveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 33/2000
Comissão Especial

Relatório
De autoria de mais de 1/3 dos membros desta Assembléia e tendo

como primeiros signatários os Deputados Sargento Rodrigues, Elaine
Matozinhos, Cabo Morais e João Paulo, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 33/2000 tem como escopo dar nova redação ao art. 137
da Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/2/2000, vem a proposição
a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do mi. 201
c/c o art. 111,1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de emenda à Constituição objeto deste parecer altera a

redação do art. 137 da Constituição do Estado, acrescentando-lhe a
expressão "sob a coordenação da Secretaria de Estado da Segurança
Pública".

O aumento da criminalidade, sob todas as suas formas, é uma das
realidades mais preocupantes no Brasil atual. Em Minas Gerais, graças
à eficácia e à dedicação de nossas organizações policiais, o fenômeno
tem sido mantido sob controle. Entretanto, constata-se que a prestação
de serviços que elas vem oferecendo à gente mineira, embora muito
boa, vem deixando a desejar, dada a crescente complexidade do mundo
contemporâneo e a sofisticação das estratégias utilizadas pelos agentes
do crime.

Entre os reclamos da sociedade mineira, a demanda por segurança
ocupa um dos primeiros lugares, ao lado da reivindicação por mais
oportunidades de emprego e acima das solicitações referentes à saúde e
à educação.

O art. 144 da Constituição da República consagra a segurança pública
como um direito do cidadão:

"Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e
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responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:

IV - policias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares".
O constituinte mineiro inovou positivamente ao introduzir na Lei

Maior do Estado o conceito de defesa social, mais abrangente que o de
segurança pública.

O art. 133 da Constituição mineira dispõe:
"Art. 133 - A defesa social, dever do Estado e direito e

responsabilidade de todos, organiza-se de forma sistémica visando a:
1 - garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordem

pública, com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens
públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações
administrativas:".

A sistematicidade que a norma citada preceitua vem sendo
comprometida pela falta de uma integração maior entre os diversos
organismos responsáveis pela defesa social. Nesse sentido, toda
iniciativa que busque essa integração é, por si só, meritória. Nesse rol,
pode-se incluir a proposta de emenda à Constituição que é o objeto
deste parecer.

Sua conformidade com os aspectos formais concernentes ao exercício
do poder de emenda é incontestável, cumprindo ela os requisitos do art.
64 da Carta mineira:

"Art. 64 - A Constituição pode ser emendada por proposta:
1 - de, no mínimo, um terço dos membros da Assembléia Legislativa;
II - do Governador do Estado; ou
III - de mais da metade das Câmaras Municipais, manifestada pela

maioria de cada uma delas.
§ 1° - As regras de iniciativa privativa pertinentes a legislação

infraconstitucional não se aplicam à competência para a apresentação
da proposta de que trata este artigo".

Entretanto, por si só, a colocação das organizações policiais sob uma
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coordenação única tem sido insuficiente para garantir-lhes uma ação
integrada e aprimorar-lhes a eficiência. Basta que se atente para o que
ocorre em Estados onde esse tipo de coordenação já foi posto em
prática como São Paulo e Rio de Janeiro para que se observe a
insuficiência da medida Não se pode deixar-se seduzir pela idéia de
que a simples unificação das polícias seja a solução para um problema
complexo. Impõe-se aqui uma visão holística a partir da qual se possa
promover a integração de todos os órgãos comprometidos com a
segurança da população. E necessário combater as causas mais que os
efeitos.

Toma-se ainda extremamente necessário que o legislador leve em
consideração outros fatores que contribuem para agravar o quadro
refletido nos indicadores que traduzem o aumento da criminalidade.
Entre esses fatores, sobressai a questão das condições de trabalho dos
agentes encarregados de prevenir e reprimir as condutas delituosas.
Equipamentos adequados e salários dignos, eis o mínimo que se pode
assegurar a esses profissionais para que desempenhem com êxito sua
missão institucional.

Uma das inovações da Carta mineira é a criação do Conselho de
Defesa Social, órgão que pode ter uma atuação decisiva na integração
dos organismos de prevenção do ilícito e repressão a ele.

Conclusão
Dadas essas razões, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda

à Constituição n° 33/00, em 1° tumo, na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir apresentado:

SUBSTITUTIVO N° 1
Dá nova redação aos arts. 134 e 137 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 134 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 134 - O Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do

Governador do Estado na definição da política de defesa social e
coordenador da execução dessa política, com poderes deliberativos.

§ 1° - Lei de iniciativa do Poder Executivo definirá a composição, a
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organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Social,
assegurada a participação:

- de um representante do Poder Legislativo;
II - de um representante do Poder Judiciário;
III - do Comandante-Geral da Polícia Militar;
IV - do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar;
V - do Secretário de Estado da Segurança Pública;
VI - do Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos;
VII - de um representante da Defensoria Pública;
VIII - de um representante do Ministério Público;
IX - de três representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem

dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais - OAB-MG -, um da
imprensa e um de entidade da sociedade civil representativa de
segmentos comunitários, indicado na forma da lei.

§ 2° - Na definição e execução da política a que se refere este artigo,
serão observadas as seguintes diretrizes:

- valorização dos direitos individuais e coletivos;
II - estímulo ao desenvolvimento da consciência individual e coletiva

de respeito à lei e ao direito;
III - valorização dos princípios éticos e das práticas da sociabilidade;
IV - prevenção e repressão dos ilícitos penais e das infrações

administrativas;
V - preservação da ordem pública;
VI - eficiência e presteza na atividade de colaboração para atuação

jurisdicional da lei penal;
VII - valorização dos profissionais da defesa social civis e militares,

com a garantia de condições adequadas de trabalho;
VIII - integração operacional das polícias estaduais;
IX - unificação, segundo critérios de racionalidade e eficiência, de

setores operacionais das polícias estaduais.".
Art. 2° - O art. 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 137 - A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros

Militar se subordinam ao Governador do Estado, amando de forma
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integrada sob a coordenação do Conselho de Defesa Social.

Parágrafo único - Lei de iniciativa do Poder Executivo disporá sobre
a forma de exercício da integração por coordenação de que trata este
artigo.".

Art. 30 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Paulo

Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 892/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe dá
nova redação ao parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.171, de 1996.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 30/3/2000, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no
tocante aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, fundamentado
nos seguintes termos.

Fundamentação
A Lei n° 12.171, de 31/5/96, proíbe a venda de cigarro e bebida

alcóolica nas escolas públicas de 1 e 2° graus da rede estadual de
ensino e nas conveniadas, proibição esta que também vigora durante as
festas realizadas nas dependências das escolas, qualquer que seja o
promotor do evento.

A alteração que se propõe por meio da proposição em tela é para
retirar do alcance da norma citada os eventos que tenham por objetivo
arrecadar recursos, seja para financiar despesas de formatura de alunos
da própria escola, seja para atender a outras necessidades pedagógicas.

A luz da Constituição Federal a matéria se insere no âmbito das
competências outorgadas concorrentemente à União, aos Estados e ao
Distrito Federal, nos termos do art. 24, XII.

Também à luz da Carta mineira, inexistem óbices à iniciativa
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parlamentar para deflagração do processo nesta Casa.

Examinados os aspectos constitucionais pertinentes e estando a
proposição de lei em perfeita consonância com o ordenamento jurídico
vigente, mormente por estar no mesmo plano e grau de hierarquia da
norma que pretende alterar, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 892/2000.
Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista. Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Bené Guedes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 894/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe
pretende instituir o Programa Estadual de Incentivo à Recuperação de
Empresas, sob o controle gestionário dos trabalhadores - Pró -
Autogestão.

Publicada em 28/3/2000, foi a proposição distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, Turismo e Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Nos termos do " caput" do art. 188, c/c o art. 102. III,
a", do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para análise
preliminar quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo instituir o Programa

Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas, denominado Pró-
Autogestão, sob o controle gestionário dos trabalhadores.

Ao tratar de medida de incentivo à gestão, pelos trabalhadores, de
empresas em processo de recuperação, o projeto revela especial
preocupação com combate ao desemprego e queda na produção
econômica e na arrecadação tributária, o que lhe garantiria acolhimento
pelo sistema constitucional vigente, tendo em vista o disposto no art.
170 da Constituição Federal, que estabelece os princípios gerais da
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atividade econômica.

No tocante à repartição constitucional de competências, ao Estado
membro é conferida a prerrogativa de legislar sobre matéria de direito
econômico, conforme preconiza o inciso 1 da Constituição Federal
vigente.

No entanto, alguns aspectos da proposta, que merecem ser apontados,
impedem-na de prosperar, visto que conflitam com comandos
constitucionais vigentes.

Propõe o projeto em análise a criação do Conselho Deliberativo do
Pró - Autogestão dentro da estrutura do Poder Executivo. Além disso, o
texto proposto indica Secretarias de Estado para integrarem o conselho
criado, atribuindo-lhes competência para deliberar sobre a matéria que
menciona. O processo de criação, estruturação e definição das
atribuições de órgãos integrantes da administração pública estadual
traduz matéria que se insere, por efeito de sua natureza, na esfera de
exclusiva iniciativa do Poder Executivo. E que, consagrado o princípio
da separação dos Poderes pela Constituição Federal, cabe ao Chefe do
Executivo organizar a sua estrutura administrativa. Assim, ainda que o
Poder Executivo não possa instituir alterações na sua estrutura
administrativa sem autorização do Poder Legislativo, o legislador não
pode compelir o Executivo a criar órgão na sua estrutura administrativa
por meio de lei de sua iniciativa.

No entanto, o projeto guarda meritória intenção ao enfocar a questão
do desemprego e da queda na arrecadação estadual ocasionados pelo
fechamento de empresas em Minas Gerais, criando alternativa para
minimizar o impacto desses fatores sobre a atividade econômica do
Estado. Por isso, merece a devida correção, para que seja acolhida sua
idéia principal.

Ademais, a limitação à atuação do parlamentar cessa, no caso, na
criação de entidade dentro da estrutura do Poder Executivo e na
delimitação de suas obrigações, visto que em lei de sua iniciativa pode
o legislador estadual estabelecer diretrizes para a execução de políticas
públicas.

Conclusão



rÀ

241
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 894/2000 na
forma do Substitutivo n° 1, que a seguir apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui o Programa Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas

sob o Controle Gestionário dos Trabalhadores - Pró - Autogestão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo à

Recuperação de Empresas sob o Controle Gestionário dos
Trabalhadores, também denominado Pró - Autogestão.

Art. 2° - São objetivos do Programa:
1 - evitar a desativação de empreendimentos econômicos em

decorrência de crise econômico- financeira, gerencial, tecnológica e
comercial;

II - combater o desemprego e a queda na produção econômica e na
arrecadação tributária;

III - incentivar o controle gestionário das empresas em processo de
recuperação pelos trabalhadores, em todos os níveis da atividade
econômica.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, na administração e
coordenação do Programa:

- incentivar atividades de qualificação profissional, destinadas a
dotar os trabalhadores de conhecimentos específicos da atividade
desenvolvida pela empresa em processo de recuperação e de gestão
empresarial;

II - oferecer apoio técnico para a elaboração de projetos de
recuperação de empresas sob o controle gestionário dos trabalhadores;

III - oferecer apoio jurídico, institucional e financeiro à
implementação dos projetos.

Art. 40 - As ações governamentais para a implementação do programa
a que se refere esta lei contarão com a participação de entidades
representativas dos trabalhadores, do setor produtivo e de instituições
de ensino e pesquisa que desenvolvam projetos relacionados com o
objeto do Pró - Autogestão.
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Art. 5° - Os recursos necessários para a implementação do disposto

nesta lei serão consignados na lei orçamentária anual.
Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Bené

Guedes - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°914/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto em epígrafe dispõe
sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas domiciliadas no Estado que
empregarem trabalhadores presos ou egressos.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/2000, a matéria foi
preliminarmente distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para
exame quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade nos termos do art. 188, c/c o art 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende instituir incentivo fiscal para pessoas

jurídicas que venham a destinar pelo menos 3% de suas vagas de
emprego a trabalhadores presos ou egressos.

Tal incentivo fiscal será dado por meio de certificados a serem
expedidos pelo poder público.

Esses certificados serão oportunamente usados para pagamentos de
tributos, tais como o ICMS, e o IPVA, e só serão expedidos mediante
relação circunstanciada dos trabalhadores presos ou egressos, instruída
com documentação comprobatória da relação de trabalho, de
pagamentos e da duração dessa relação.

Poderá admitir-se que o índice de 3% seja composto por média
aritmética do número de trabalhadores presos ou egressos nos últimos
12 meses.
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A Constituição da República, em seu art. 25, § 1°, estabelece que

são reservadas ao Estado as competências que não lhes sejam vedadas.
Já a Constituição Estadual assegura que ao Estado compete legislar

concorrentemente com a União sobre matéria de natureza tributária.
conforme dispõe seu art. 10, XV, "a".

Verifica-se que, em relação à iniciativa, a matéria não está entre
aquelas reservadas no art. 66 da Carta mineira a qualquer órgão ou
Poder.

Observamos que a instauração do processo legislativo por via
parlamentar se encontra balizada no "caput" do art. 65 da Constituição
do Estado.

Assim, não detectamos na proposição, tanto do prisma formal quanto
material, vício de ordem jurildico-constitucional e legal que possa
obstar a tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°914/2000.
Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Bené

Guedes - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°921/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto. o Projeto de Lei n°
921/2000 dispõe sobre a instituição do Sistema Estadual de
Certificação de Qualidade Ambiental para bens e produtos
industrializados e agrícolas.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1°/4/2000, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e
Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Cumpre-nos	examinar	os	aspectos	de	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.
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Fundamentação

O Projeto de Lei n° 921/2000 cria o Sistema de Certificação de
Qualidade Ambiental para bens, produtos industrializados e agrícolas.
A certificação de qualidade ambiental se dará na forma de criação do
Selo de Qualidade Ambiental do Estado de Minas Gerais, requerido, de
forma voluntária, por empresas industriais e produtoras de bens de
consumo, que poderão, obtido o certificado, fazer uso dele na forma de
rótulo sobre seus produtos.

Esse selo certifica que a empresa, na produção de determinado bem
de consumo, utiliza processo gerencial e técnico sujeito a uma
adequada gestão ambiental e que não causa danos ambientais ou que os
tenha reduzido ao mínimo, bem como, no caso de produtos agrícolas,
que estes são produzidos sem a utilização de fertilizantes ou defensivos
químicos.

Os custos de análise para a concessão do certificado serão ressarcidos
pela empresa requerente e serão fixados em regulamento próprio.

Como se observa, o intuito do projeto é estimular as empresas a
utilizarem processo gerencial e técnico de gestão de recursos naturais,
de forma a não prejudicar o meio ambiente, ou causar-lhe o mínimo
dano.

Com efeito, a matéria insere-se no âmbito de competência do Estado-
membro. Consoante o art. 214, VII, da Constituição Estadual, incumbe
ao poder público controlar a produção, a comercialização e o emprego
de técnicas, métodos e substâncias que importem riscos para a vida, a
qualidade de vida, o meio ambiente, bem como o transporte e o
armazenamento dessas substâncias em seu território.

Por sua vez, o art. 23, VI, da Constituição Federal estabelece como
competência comum dos entes federados proteger o meio ambiente.

Quanto à iniciativa, também não vislumbramos óbice.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°921/2000.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Bené
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Guedes - Paulo Piau.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 923/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
estabelece o processo de produção da cachaça de Minas.

Publicada em 6/4/2000, foi a proposição distribuída a esta Comissão
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise determina o procedimento que deverá ser

adotado para a produção da cachaça de Minas, objetivando-se uma
uniformização do processo para se manter a qualidade e o renome do
produto. Para tanto, define, no art. 1°, o que é considerado cachaça de
Minas, arrola conceitos que são utilizados para os efeitos do projeto,
estabelece normas que devem ser observadas na fabricação da cachaça
de Minas, bem como classifica as várias modalidades do produto. Por
fim, determina, no art. 10, o dia 21 de maio como o Dia da Cachaça de
Minas, e estabelece, no art. 11, a obrigatoriedade de o produto ser
oferecido em festas, recepções e eventos oficiais em que são servidas
bebidas alcoólicas.

O Estado de Minas Gerais editou a Lei n° 10.853, de 1992, que cria o
Programa Mineiro de Incentivo à Produção de Aguardentes - Pró-
Cachaça, a qual estabelece, no art. 2°, VII, que compete ao Poder
Executivo, na administração e gerência do Programa, "desenvolver
ações que propiciem a melhoria da qualidade e da imagem da
aguardente mineira". O Decreto n° 34.645, de 1993, que regulamenta a
referida lei, arrola, entre as competências da Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, a elaboração de normas para concessão e
cassação do selo de qualidade e do certificado de origem da aguardente
(inciso VII do art. 9°); a classificação e a fiscalização da qualidade e da
comercialização da aguardente (inciso IX do art. 9°); a aprovação e o
registro de rótulos e embalagens de aguardente, na forma da lei (inciso
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XI do art. 90).

Nesse sentido foi criado, no âmbito do Pró-Cachaça, o Programa
Qualidade Cachaça de Minas, regulamentado pela Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o qual tem por objetivo
estabelecer as normas de certificação de identidade, qualidade e origem
da cachaça de Minas e possibilitar o controle e a fiscalização da
produção das empresas que aderirem ao Programa.

O projeto de lei em análise, portanto, vem ao encontro do que
determina o Pró-Cachaça e o Programa Qualidade Cachaça de Minas. E
certo que o procedimento de produção da bebida poderia ser
regulamentado por normas da própria Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, nos termos do Decreto n° 34.645, de 1993.
Entretanto, isso não impede que essas normas passem pelo crivo do
Legislativo, o que lhes garante um caráter mais formal.

A iniciativa do Governador é pertinente, uma vez que a matéria se
inclui no âmbito de programa do Executivo. Da mesma maneira, não há
vedação para que o Estado legisle sobre o assunto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°923/00.
Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Bené Guedes.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 3/5/2000, a seguinte comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, dando ciência à Casa do falecimento do

Sr. Elio Araújo, ocorrido em 30/4/2000, em São Gonçalo do Rio
Abaixo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2000

ATAS

ATA DA 134a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4/5/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: i' Fase
(Expediente): Ata - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 999 a 1.003/2000 - Requerimentos nos
1.349 e 1.355/2000 - Requerimentos dos Deputados Márcio Cunha e
outros (2), Wanderley Ávila e outros e Miguel Martini - Proposição
Não Recebida: Requerimento do Deputado Márcio Cunha e outros -
Comunicação: Comunicação do Deputado Marco Régis - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Viana, Márcio Cunha João
Leite, Maria Tereza Lara, Bené Guedes e Marco Régis - 2" Parte
(Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Márcio Cunha e outros
(2) e Wanderley Ávila e outros; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Miguel Martini; aprovação
- 2" Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu e Hely
Tarqüíriio; aprovação - Chamada para verificação de "quorum";
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio - Gil

Pereira - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Amilcar Marfins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão
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- Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivaír Nogueira - Ivo José - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -
Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h12min, a lista

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

I a Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI N° 999/2000
Dispõe sobre a concessão de autorização especial a servidor do

quadro do magistério para freqüentar curso de licenciatura plena e dá
outras providências.

Art. 1° - O Estado de Minas Gerais concederá, a servidor do Quadro
do Magistério Público do Estado que possua apenas o curso de
magistério em nível médio, autorização especial para freqüentar curso



rs

249
de licenciatura plena.

Art. 2° - A autorização será concedida desde que o curso pretendido
preencha os seguintes requisitos:

- seja relacionado ao cargo que o solicitante exerce em caráter
efetivo;

II - atenda à necessidade e à conveniência do Sistema Estadual de
Ensino;

III - seja autorizado pelo Conselho Nacional de Educação - CNE - ou
pelo Conselho Estadual de Educação - CEE.

Art. 3° - A solicitação de autorização especial deverá ser feita pelo
próprio servidor ao Secretário de Estado da Educação e protocolada na
Secretaria de Estado da Educação - SEE -, quando lotado na Capital, e
na Superintendência Regional de Ensino - SRE -, quando do interior,
até os dias 15 de dezembro e 30 de julho de cada ano, devendo constar
no processo:

- requerimento em formulário próprio;
II - parecer conclusivo quanto à conveniência da participação no

curso, fornecido pelo Diretor da SRE;
IV - declaração de efetivo exercício na função específica do cargo,

fornecida pelo órgão de lotação do servidor;
V - documentação da instituição responsável pelo curso,

comprovando:
a) aceitação do solicitante como aluno ou comprovante de matricula;
b) informação sobre a situação legal do curso junto ao CNE ou ao

CEE;
VI - proposta de contraprestação de serviços, conveniente e adaptável

à atual política educacional.
Art. 4° - A Superintendência de Desenvolvimento de Recursos

Humanos - SRH -, por intermédio da Diretoria de Seleção e
Acompanhamento - DISA -, publicará anualmente no "Minas Gerais" o
número de vagas destinadas à autorização especial.

Art. 5° - A SEE constituirá comissão especial, que se responsabilizará
pela seleção dos candidatos e pelo acompanhamento dos cursistas,
tendo em vista os critérios estabelecidos nesta lei.
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Parágrafo único - A comissão especial terá o prazo de 30 dias para

emissão do parecer conclusivo.
Art. 6° - Ao término do curso, o servidor encaminhará à DISA-SRH-

SEE comprovante de conclusão.
Art. 70 - O servidor deverá prestar serviços ao Sistema Estadual de

Ensino pelo tempo equivalente ao do afastamento concedido para
freqüentar o curso.

Parágrafo único - A contraprestação de serviços deverá ser iniciada
no prazo máximo de 30 dias após o término do curso e será cumprida
pelo servidor na escola onde é lotado.

Art. 8' - O não-cumprimento da contraprestação de serviços assumida
pelo servidor implicará ressarcimento, aos cofres públicos, da
importância equivalente ao somatório da remuneração percebida
durante o período do afastamento.

Parágrafo único - A SEE, por intermédio da DISA-SRH,
acompanhará o cumprimento do termo de compromisso acordado e se
responsabilizará pela adoção de medidas que se fizerem necessárias.

Art. 9° - Para efeito de contraprestação de serviço, não se computará
como efetivo exercício o tempo de licença de saúde, férias-prêmio e
licença pelos arts. 176 e 186 da Lei n°869, de 5 de julho de 1952.

Art. 10 - O egresso do curso, no decorrer do período de
contraprestação de serviços, não terá direito à licença pelo art. 179 da
Lei n° 869, de 1952, à adjunção e à disposição, com ou sem ônus para o
Estado.

Art. 11 - A revogação da autorização especial de interesse do servidor
dar-se-á mediante solicitação dirigida ao Secretário de Estado da
Educação, contendo:

1 - nome completo, número do MASP, habilitação profissional;
II - período concedido e data da publicação do ato de concessão;
III - justificativa da necessidade de revogação;
IV - atestado de freqüência do período cursado, fornecido pela

instituição que ministrar o curso.
Art. 12 - Somente será concedida autorização especial ao servidor que

possa cumprir a contraprestação estabelecida no art. 9 1 desta lei, antes
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do implemento do tempo máximo exigido para sua aposentadoria.

Art. 13 - O servidor deverá aguardar a publicação do ato da concessão
em exercício, de acordo com o parágrafo único do art. 4° da Lei n°
9.938, de 26 de julho de 1989.

Art. 14 - A inobservância ao disposto nesta lei poderá acarretar, a
qualquer tempo, a revogação da concessão.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 2000.
Edson Rezende
Justificação: Pretende este projeto criar condições efetivas para o

cumprimento do disposto no art. 87, IV, § 4 0, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, que estabelece que até o fim da Década
da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível
superior ou formados por treinamento em serviço.

Além disso, o projeto visa, ainda, atender à demanda da capacitação
dos docentes das séries iniciais da Educação Básica, que conduzem o
dia-a-dia da educação. Tais profissionais precisam ser valorizados, em
reconhecimento ao importante papel social que ocupam.

Valorizar a carreira e os profissionais do magistério é o maior
investimento que o Estado pode fazer para garantir uma educação
pública de qualidade para todos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.000/2000
Dispõe sobre a criação do Programa Saúde na Escola, no âmbito da

o 
rede estadual de ensino de Minas Gerais, e dá outras providências.

E
o de Minas Gerais, o Programa Saúde na Escola, destinado a proteger a

Art. 1° - Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação

'o saúde, diagnosticar e analisar os principais problemas manifestadoso

pelos alunos matriculados em sua rede.
Art. 2° - São objetivos do Programa instituído por esta lei:
1 - garantir educação sanitária básica ao educando e possibilitar que

rs
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ele receba informações básicas a respeito de métodos preventivos
nas áreas médica, odontológica, ambiental, de saneamento, de doenças
transmissíveis e outras;

II - elaboração de programas, projetos e atividades que contribuam
para a solução dos problemas diagnosticados, adequados à realidade de
cada escola e da comunidade na qual está inserida;

III - execução dos projetos que forem programados, buscando a
participação da comunidade escolar;

IV - avaliação e reorientação das ações planejadas.
Art. 30 - O Programa Saúde na Escola compreende os seguintes

conteúdos disciplinares:
- Higiene e Saúde: noções de higiene corporal, dos alimentos, dos

ambientes escolar, domiciliar, profissional e outros;
II - Saúde Bucal: garantia ao educando de odontologia sanitária;
III - Nutrição e Segurança Alimentar: acompanhamento pondero-

estrutural dos alunos, detectação de casos de desnutrição, educação
alimentar e outros;

IV - Saúde Mental: detectar e encaminhar, quando necessário, os
casos de distúrbios afetivo-comportamentais;

V - Fonoaudiologia: detectar problemas relativos à fala, dislalia, troca
de letras e outros, que possam interferir no processo de aprendizagem,
assegurando avaliações nos casos suspeitos;

VI - Sexualidade e DSTs: implantação e dinamização do Programa
Afetivo-Sexual, em desenvolvimento em algumas superintendências
regionais de ensino e diretorias regionais de saúde;

VII - Oftalmologia: desenvolver nas escolas o diagnóstico precoce de
deficiências visuais e encaminhar para atendimento pelo Programa de
Oftalmologia Social da Secretaria de Estado da Saúde.

VIII - Meio Ambiente e Saneamento: noções de saneamento básico,
qualidade da água, cuidados com o lixo, prevenção ambiental e outros;

IX - Vigilância Epidemiológica: acompanhar a incidência de doenças
infecto-contagiosas, de notificação compulsória, estabelecendo
mecanismos integrados dos órgãos da educação e saúde, para
prevenção, tratamento e ações sanitárias necessárias ao controle de
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endemias e epidemias e à melhoria da qualidade de vida;

X - Alcoolismo e Drogas: realizar campanhas preventivas, esclarecer
sobre o efeito nocivo à saúde do uso de drogas e álcool e do tabagismo;

XI - Relações de Consumo: medicamentos, produtos industrializados,
manipulados e alternativos, alimentos naturais e artificiais e outros;

XII - Gestão do Sistema de Saúde: informações sobre organização,
comunicação, consumo, relação paciente-médico e outros.

Art. 4° - Fica criada a função de Agente de Saúde para a execução do
Programa, a qual deverá ser exercida por servidor do Quadro de
Pessoal do Magistério, lotado na escola.

§ 1° - O servidor em exercício da função de Agente de Saúde ficará
sujeito ao regime de trabalho disposto no Título VI da Lei n° 7.109, de
13 de outubro de 1977.

§ 2° - A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde, definirá os meios necessários ao
acompanhamento do Programa e à capacitação permanente dos Agentes
de Saúde.

Art. 5° - A Secretaria de Estado da Educação estabelecerá parcerias
com outros órgãos governamentais, com organizações da sociedade
civil e instituições de ensino superior, com vistas a subsidiar a
execução das ações previstas no Programa.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 2000.
Edson Rezende
Justificação: Consideramos, ao propor este projeto de lei, que toda

educação e toda saúde são determinadas na sociedade pelas condições
de vida e de trabalho e pela forma como é organizada a produção da
vida material.

Saúde e educação estão intimamente relacionadas, assim como a falta
de saúde está ligada às carências crônicas da educação que condenam
principalmente a população mais pobre aos males da desnutrição, da
falta de saneamento básico, das doenças já controladas.

Priorizar a educação, como necessária à saúde, significa uma nova



254
maneira de ver a saúde, privilegiando a prevenção e a formação
consciente e crítica de cidadãos capazes do cuidado essencial com o
próprio corpo, com o ambiente que o circunda e com o necessário
respeito ao outro.

Cuidar da saúde implica, como dito na bela formulação do teólogo
Leonardo Boff. "cuidar da vida que o anima, cuidar do conjunto das
relações com a realidade circundante, relações essas que passam pela
higiene, pela alimentação, pelo ar que respiramos, pela maneira como
organizamos nossa casa e nos situamos dentro de um determinado
espaço ecológico". (In "Saber Cuidar: a Ética do Humano". Editora
Vozes, 1999.)

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

PROJETO DE LEI No 1.001/2000
Estabelece critérios para criação, fusão e desmembramento de

serviços notariais e de registro no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Para cada grupo de 50 mil habitantes, ou fração que a este

número exceder, no município ou na comarca, consideradas para o
cálculo as serventias existentes na data de publicação desta lei, será
criada uma serventia do foro extrajudicial dos Ofícios de Registro de
Imóveis e de Tabelionatos de Protestos de Títulos no Estado.

Art. 2° - Os critérios populacionais, socioeconômicos e estatísticos
para criação, fusão e desmembramento de serviços notariais e de
registro do foro extrajudicial não mencionados no "caput" deste artigo
são os fixados pela Lei n° 12.920, de 29 de junho de 1998.

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 2000.
Mauri Torres
Justificação: Há necessidade premente de se criarem no Estado de

Minas Gerais serventias dos Tabelionatos de Protestos e dos Registros
de Imóveis, especialmente nos municípios ou nas comarcas com
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população acima de 50 mil habitantes.

A medida que ora propomos atenderá, com certeza, aos anseios da
população, que muito tem reclamado da qualidade dos serviços
prestados pelos cartórios, tanto os de protesto quanto os de registro de
imóveis.

Por outro lado, é de observar que há mais de 30 anos não se altera o
número de cartórios em nosso Estado. Municípios como Betim e
Contagem, por exemplo, quintuplicaram a sua população da década de
60 (quando ocorreu a última reforma do sistema) para os dias de hoje,
sem que se alterarasse o número de serventias neles existentes.

Ao se criarem outras serventias, que serão preenchidas pela via do
concurso público, estar-se-á proporcionando maior chance para a
participação de bacharéis em direito, que concorrerão às novas vagas, o
que ensejará uma democratização da exploração dessa atividade, que é
exercida em caráter privado por força da Constituição Federal.

Por tais considerações, esperamos contar com o apoio dos demais
pares desta Casa 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° 1.002/2000
Dispõe sobre o período de cobrança do Imposto sobre a Propriedade

de Veículos Automotores - IPVA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA - obedecerá à escala prevista nesta lei e ao que
dispuser a sua regulamentação.

Parágrafo único - Os veículos com placas de final 1 (um), 2 (dois) e 3
('três) pagarão o imposto no mês de março; os com placa de final 4
(quatro). 5 (cinco) e 6 (seis), no mês de abril; os com placa de final 7
(sete), 8 (oito), 9 (nove) e O (zero), no mês de maio.

Art. 2° - A cobrança de que trata esta lei, na forma prevista no
parágrafo único do seu art. 1°, dar-se-á a partir do ano seguinte ao da
data de sua publicação, observado o que dispuser seu regulamento.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Ermano Batista
Justificação: A cobrança do IPVA escalonada nos moldes propostos

se faz necessária. Administrativamente, medida semelhante tem sido
adotada ao longo dos anos, gerando expectativa no contribuinte quanto
à permanência, ou não, da regra.

Por outro lado, observa-se que há períodos, como o início de ano, em
que os gastos dos pais de família são acentuados com matrícula escolar,
material didático e IPTU, entre outros. As despesas com o IPVA
acarretam acumulação desses gastos e dificultam o seu pagamento.

E necessário estabelecer regras claras, que não venham a sofrer
alterações a cada momento quanto à época de recolhimento de tributos
e que não gerem dificuldades para o contribuinte, o que se pretende por
via deste projeto de lei.

Assim, contamos com o apoio dos pares à aprovação desta justa
proposição.

- 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° 1.003/2000
Declara de utilidade pública a Aliança Brasileira de Assistência

Social e Educacional - ABASE -, com sede no Município de
Campanha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Aliança Brasileira de

Assistência Social e Educacional - ABASE -, com sede no Município
de Campanha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões, 2 de maio de 2000.
Dilzon Melo
Justificação: A Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional

- ABASE -, é uma sociedade civil de direito privado sem fins
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lucrativos, filantrópica, com duração por prazo indeterminado. Tem
por finalidade estatutária criar, coordenar, dirigir e manter instituições
voltadas para o ensino, a educação cristã e a assistência na formação de
crianças e adolescentes.

A referida instituição funciona regularmente e tem uma diretoria
composta por pessoas idôneas e que não recebem qualquer
remuneração pelo exercício de seus cargos.

Reconhecê-la como de utilidade pública estadual irá proporcionar-lhe
melhores condições para a dinamização de suas atividades e a
concretização de seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares
desta Casa para a aprovação deste projeto de lei.

- 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.

REQUERIMENTOS
N° 1349/2000, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja

encaminhado ao Secretário de Administração pedido de informações,
contendo os itens que especifica, sobre a extensão do beneficio do
adicional de atividade específica à categoria dos Defensores Públicos.
(- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.350/2000, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Fundação
Clóvis Salgado pela passagem de seus 30 anos de existência.

N° 1.351/2000, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Educação com vistas a que sejam mantidas as
gratificações por função e de incentivo à docência ("pó-de-giz")
recebidas pelos Vice-Diretores de escolas estaduais e cortadas de seus
contra-cheques em abril do corrente. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.35212000, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da BHTrans com vistas a que se instale sinal de
pedestres na Av. Getúlio Vargas, em frente às Escolas Estaduais Bueno
Brandão e Barão do Rio Branco. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.353/2000, da Comissão de Educação, solicitando seja
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encaminhado ao Secretário da Educação pedido de informações
sobre a atual situação do recurso apresentado pela Profa. Denise
Amormino Silva, conforme correspondência anexa. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.354/2000, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja
transcrita nos anais da Casa a matéria "Me engana que eu gosto ou vale
a pena ler de novo", publicada no jornal "Correio de Araxá".

N° 1.355/2000, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja
transcrita nos anais da Casa a matéria "Bem feito! Quem mandou
"votá" no "borne'"', publicada pelo jornal "O Tempo", do Município de
Araxá. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Requerimento do Deputado Márcio Cunha e outros, em que solicitam
seja realizada reunião especial para homenagear a Fundação Clóvis
Salgado.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Márcio Cunha e outros (2), Wanderley Ávila e outros e Miguel Martini.

Proposição Não Recebida
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do

Regimento Interno, a seguinte proposição:
Comunicação

- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Marco
Régis.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado doutor viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

membros da imprensa, em rápidas palavras queremos dizer da
satisfação que tivemos em participar das comemorações celebradas no
último dia 29, na cidade de Ouro Preto, quando vários Deputados da
nossa Assembléia foram homenageados. Queremos dizer dessa
satisfação exatamente por ver reconhecido o trabalho dos nobres
colegas desta Casa. E um momento importante, sim, para o Legislativo,
que vem sendo questionado e combatido, e é preciso que isso aconteça
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no regime democrático, mas os Deputados têm consciência plena da
importância do seu trabalho em defesa da nossa comunidade e do nosso
povo. Então, vim, num sentimento de emoção, parabenizar, de forma
pública, a todos que receberam suas condecorações por ocasião daquela
data histórica, em que Minas mostra, mais uma vez, ser o berço da
liberdade, onde o exemplo de Tiradentes é inesquecível e permanecerá
eterno; em que nosso Estado, mais uma vez, é visto como o ponto de
equilíbrio da democracia reinante no nosso País.

De maneira especial, quero parabenizar os legisladores desta Casa,
que foram homenageados pelo reconhecimento do trabalho prestado em
prol do povo do nosso Estado.

Quero dizer que também fui sensível e reconheço a maneira civilizada
com que o nosso Governador homenageou a raça indígena, que foi a
primeira existente no nosso torrão. Muito antes de ser descoberto por
Pedro Alvares Cabral, no nosso País, a raça indígena já vivia.

Pela primeira vez, o estadista vem acompanhando os índios entrando
na praça principal e vem valorizando essa raça que, ao longo desses
500 anos, sobre os quais somos cobrados a repensar, vem sofrendo. O
nosso Governador presta, então, uma homenagem, com sentimento
patriótico, de respeito e de valor à pessoa humana da raça indígena. De
público, digo que esse reconhecimento teve várias interpretações, que
temos de respeitar, mas, na minha maneira de ver, o gesto do
Governador Itamar Franco merece ser distinguido, porque, há pouco
tempo, presenciamos exatamente o contrário, ou seja, a desvalorização
da raça indígena, que é a primeira dona desse torrão brasileiro.
Parabenizo nosso Governador pela promoção de tão bonita solenidade,
destacando também a figura daqueles Deputados desta Casa que foram
tão bem reconhecidos naquele dia.

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

Deputados e Sras. Deputadas, gostaria de ter tratado desse assunto, que
me traz hoje a esta Casa, anteriormente, porque reuniões e encontros já
aconteceram, não apenas aqui em Minas, como também em outros
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Estados, especialmente em Brasília, quando nós, do PMDB,
companheiros autênticos que defendem uma ruptura, o mais urgente
possível, com o Governo Federal, lançamos, neste País, o MDB, o
Movimento Democrático de Base. Sr. Presidente, presto à opinião
pública mineira uma informação sobre esse movimento, que é
coordenado, em nível federal, pelo companheiro de partido, Deputado
Federal Zaire Rezende, e que é coordenado neste Estado pelo nosso
companheiro, Presidente da Assembléia, Deputado Anderson Adauto.
O MDB, Sr. Presidente e Srs. Deputados, vem ao encontro e confunde-
se com a minha trajetória política no partido. Sou daqueles que
defendem que, em vez de trocarmos de partido, devemos, no nosso
partido, lutar por nossas idéias, por aquilo que acreditamos e por nossas
bandeiras. Por isso, Sr. Presidente, mesmo passando por crises das mais
dificeis, nunca deixei o meu partido e sequer pensei em sair dele. Fui
eleito Vereador em 1982 e, desde aquela ocasião, tenho o pensamento
de que o PMDB é, sem dúvida alguma, o partido político que tem, na
história recente do País, a melhor folha de serviços prestados.
Derrubamos a ditadura e instalamos a democracia. No PMDB,
estiveram conosco companheiros que estão em diversos outros partidos.
Alguns deles, que naquela oportunidade eram clandestinos, não
poderiam se apresentar à sociedade brasileira. Portanto, o nosso MDB
deu guarida e proporcionou, àquelas pessoas, a possibilidade de lutar
conosco.

Por isso, Sr. Presidente, trago aqui, hoje, o registro histórico desse
trabalho que estamos fazendo e que está sendo coordenado pelo
Deputado Federal Zaire Rezende e tantos outros, não quero citar o
nome para não incorrer em erro, e pelo Presidente Anderson Adauto, no
Estado.

Fiz questão de fazer um registro por escrito e solicitar que fique
gravado nos anais desta Casa meu pronunciamento nesta tarde:

PMDB, uma história de coerência - Em 1988 fui eleito Vereador por
Belo Horizonte, com 23 anos de idade. Fui o Vereador mais novo que a
nossa Capital já elegeu.. Sempre fui do PMDB, partido que nasceu da
luta pelo estado democrático. E nunca pensei em mudar de partido, por
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urna questão de coerência e de lealdade com os companheiros que
lutaram, morreram, foram exilados em função de uma ditadura que
durou 21 anos e deixou marcas profundas na sociedade brasileira.
Nunca deixei de acompanhar uma só decisão do meu partido.

Fui quatro vezes Vereador em Belo Horizonte, sempre defendi a
bandeira do PMDB e vou continuar defendendo. Aqui, na Assembléia,
a minha luta vai continuar a mesma. A luta da coerência, da
transparência e, fundamentalmente, da defesa do cidadão.

Defendo, com todas as forças, a ruptura do nosso partido com o
Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso, o pior Presidente que este
País já teve. Não se pode acreditar em um Presidente da República que,
apesar da sua origem de esquerda, dá uma guinada de 180 graus e se
alia aos grupos mais conservadores e reacionários deste País, com o
objetivo claro de se perpetuar no poder.

E o que é pior: entregou todos os setores produtivos ao capital
internacional, e nenhum cidadão brasileiro viu a cor do dinheiro das
privatizações. Recentemente, assistimos a um dos maiores absurdos
deste País. O presidente do BNDES, Andrea Calabi, foi demitido
porque tinha corno objetivo, na sua gestão, a valorização da empresa
nacional. Isso mostra claramente que o objetivo maior deste
desgoverno que está aí é piorar cada vez mais a situação das empresas
de capital nacional.

Por essas e outras razões surge o MDB - Movimento Democrático de
Base -, uma busca de rearticulação do nosso antigo MDB - Movimento
Democrático Brasileiro -, que foi o grande responsável pelas conquistas

1 democráticas deste País. Um partido que enfrentou os militares e os
cães nas mas das capitais e transformou o movimento das Diretas Já em
um grande exemplo de mobilização social em defesa da sociedade
brasileira. Consolidados os direitos na Constituição de 5 de outubro de
1988, a nossa existência se fundamenta no desdobramento da luta na
defesa dos direitos do consumidor. Ou seja, a defesa do cidadão na
plenitude do estado democrático.

Neste momento, o que nos preocupa é a situação da maioria dos
brasileiros, que estão desempregados e passando fome. 0 País está à

Z1o



262
beira de urna guerra civil, com os ricos recolhidos nas suas
maravilhosas residências com segurança total, inclusive com cercas
eletrificadas, e as pessoas nas ruas lutando desesperadamente por um
pedaço de pão.

Até quando vamos viver dessa maneira? Até quando vai ser possível
manter esse sistema econômico e social injusto e desumano? Não sei.
Este é o país do medo, da vergonha e da exploração das pessoas até o
limite das suas forças.

Não demora muito, estaremos vivendo um processo de desobediência
civil, e nós, Deputados, não podemos ficar fechados em uma verdadeira
"ilha da fantasia", fingindo que não estamos vendo o que está
acontecendo. Fingimos que não vemos e deixamos acontecer.
Deixamos acontecer as chacinas, os assassinatos cruéis, e parece que
não temos nada a ver com isso. Cruzamos os braços e depois
lamentamos. Fazemos apenas isso.

Por essas razões é que o PMDB precisa retomar às suas origens. Para
fazer uma nova revolução, a revolução do cidadão, a nossa razão de
viver e de trabalhar.

Srs. Deputados, especialmente os companheiros do PMDB, por essas
e outras razões estamos à frente do Movimento Democrático de Base -
MDB. Essa é uma forma de retornarmos às origens do nosso querido
MDB, que, sem dúvida alguma, foi o grande repositário das esperanças
de todo o povo brasileiro, a grande trincheira de resistência e o partido
através do qual conseguimos avançar no sistema democrático deste
País.

Sendo assim, aproveitaremos a reunião da UNALE que se realizará
na semana que vem, no Rio Grande do Sul, para reunir também o
Colégio de Líderes do PMDB. Liderados, em Minas, por nossos
companheiros Deputados Paulo Pettersen e Anderson Adauto,
estaremos, junto aos líderes do partido no Brasil inteiro, discutindo os
rumos do nosso MDB. Aqueles que sempre acreditaram que o PMDB
pode ser a solução, apresentando um projeto alternativo para o País, lá
nos encontrarão com o firme propósito de resgatar as nossas bandeiras
e propósitos, a fim de defender o cidadão brasileiro, o que é o nosso
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maior objetivo, assim como já foi o do nosso querido e saudoso
MDB.

Quero agradecer. Sr. Presidente e Srs. Deputados, a atenção. Parece-
me que o Deputado João Batista de Oliveira gostaria de fazer um
aparte, que concedo com muita alegria. O Deputado João Batista de
Oliveira foi nosso companheiro por muito tempo, e temos um grande
carinho por ele. Pois não, Deputado.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Deputado Márcio
Cunha, gostaria de cumprimentá-lo, pois V. Exa. é um dos poucos,
senão o único, parlamentares que conheço que está no PMDB desde a
adolescência, ou seja, nunca mudou de partido. Esse é um namoro
antigo. V. Exa. é tão jovem ejá é um peemedebista histórico.

Tudo o que o PMDB fez pela democracia no País foi sem ódio,
permitindo, inclusive, que grupos com outras ideologias se abrigassem
sob sua legenda, a fim de organizar a resistência à ditadura.
Posteriormente, esses grupos emanciparam-se, fundaram seus partidos,
cresceram e, em várias situações, foram seus adversários ferrenhos, às
vezes até o derrotando. Assim, esse partido mostra sua grandeza:
quando foi necessário ser um guarda-chuva para todos, foi. As vezes,
em sua trajetória, o PMDB permitiu que grupos se organizassem sob
sua legenda até que outra incorporasse seus sentimentos.

Tive o prazer de ser Vereador junto a V. Exa., em Belo Horizonte, e a
cidade está com saudades do PMDB na Prefeitura. Aqui não existe
mais o movimento popular. V. Exa. não vê mais o Prefeito receber a
comunidade. Todos os problemas são jogados para o Orçamento
Participativo, que deveria ser uma conquista para a sociedade e que, no
entanto, passou a ser um escudo para que o Prefeito fique ilhado na
Prefeitura, longe da população. O PMDB trabalhou com a
efervescência dos movimentos populares em Belo Horizonte, como o
Movimento dos Sem-Casas, o movimento dos desempregados e o das
frentes de trabalho.

Portanto, gostaria de cumprimentá-lo por sua fala. Vejo com muita
simpatia a proposta de o PMDB ter candidatura própria em Belo
Horizonte, com a Deputada Maria Elvira, que contribuirá bastante com
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o debate e governará muito bem a cidade, caso vença.

Concluindo, para consolar V. Exa. e os peemedebistas que estão
sofrendo, digo as seguintes palavras: hoje o Célio de Castro reina, o PT
governa, e o PMDB, que pagou a conta, não participou dessa mesa.
Muito obrigado.

Para concluir, digo que, felizmente, o PMDB, especialmente em Belo
Horizonte, voltará às mas nessa eleição. Tenho muito orgulho de dizer
que estaremos ao lado da querida Deputada Federal Maria Elvira, nossa
candidata. Por ser Vereador até pouco tempo, estarei mais confortável e
dirigindo-me à população de Belo Horizonte com mais gosto ao lado
dessa Deputada, nossa candidata à Prefeitura da cidade. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público, membros da imprensa, telespectadores da TV
Assembléia, ocupamos esta tribuna para trazer ao conhecimento desta
Casa um relatório sobre a nossa ida a Uberlândia, no dia 2 de maio,
juntamente com a Deputada Maria Tereza Lara, representando a
Comissão de Direitos Humanos, por determinação do Presidente,
Deputado Anderson Adauto, que estava preocupado com a situação dos
trabalhadores sem terra que estão ocupando a Fazenda Tangará,
naquela cidade.

Conforme as informações que nos foram fornecidas pela Polícia
Militar, houve, por parte dos trabalhadores, violência contra a polícia e
contra a imprensa. No entanto, o Presidente Anderson Adauto recebeu
outras informações e determinou que fôssemos até Uberlândia. Assim,
tivemos a oportunidade de ir até à Fazenda Tangará, conversamos com
os trabalhadores e tivemos acesso a uma fita em que estão gravados
todos os fatos ocorridos naquele acampamento. Não se trata da fita
editada e apresentada por alguns canais de televisão, mas a fita que
contém todas as cenas, mostrando a presença da Polícia Militar naquele
acampamento, onde estão 700 famílias e mais de 300 crianças. Ao
percorrê-lo, pudemos constatar a organização das famílias, que já estão
fazendo ali suas plantações. Vimos também o local aonde a Polícia
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Militar chegou duas horas antes da chegada do Oficial de Justiça
com a citação. O Juiz de Uberlândia solicitou a força policial para a
entrega da citação aos trabalhadores ali acampados. Assim, duas horas
antes, tiveram a presença da Polícia Militar. E que presença! O grupo
especial, o GATE, compareceu ao acampamento, com atiradores de
elite fortemente armados com fuzis, encapuzados e trajando uniformes
pretos, diferentes dos da Polícia Militar. Além disso, no microônibus
estavam policiais levando cães. Participando da ação, havia um
helicóptero, que, como bem mostra o vídeo, a todo momento
sobrevoava as barracas daquele acampamento. Pelo que pudemos
constatar por meio dessa fita - que está em poder da Comissão de
Direitos Humanos -, o pânico instalou-se entre as crianças e mulheres,
já que os homens estavam fora.

E foi justamente na volta desses homens que saiam de uma mata de
onde traziam lenha que se deu o confronto com os policiais, com esse
carro que estava na estrada à margem desse acampamento. E esse carro
foi destruido. Tivemos aí um momento em que esse movimento de
trabalhadores se excedeu, mas tivemos também, lamentavelmente, mais
uma vez, no Estado, o excesso numa operação militar, colocando em
risco a vida daquelas crianças, daquelas mulheres naquele
acampamento.

Para entrega de citação de um Juiz é claro que não é necessário todo
esse aparato. E a partir desse relatório, lido na Comissão de Direitos
Humanos, já solicitamos várias informações ao Comando da Polícia
Militar: E normal, nas entregas de citações, toda essa mobilização
policial? E normal, na entrega de citação, a presença de atiradores de
elite? Isso é normal, nesses acontecimentos, nessas operações?

Solicitamos também que o Comando da PM explique quantos homens
foram utilizados naquela operação. Temos conhecimento de que
Uberlândia é uma cidade em que há o menor número de policiais
militares, da presença ostensiva da segurança pública. Então, queremos
saber quantos homens, quantas unidades, quantos cães, quantos do
efetivo do GATE, esses atiradores de elite, foram levados para aquele
acampamento. Como pretendia a PM utilizar aqueles atiradores de elite



266
contra aquele acampamento, contra aquelas pessoas? Tudo isso foi
questionado pela Comissão de Direitos Humanos. Esperamos que haja
resposta por parte do Comando da PM.

Também acompanhamos, ontem, o Governador do Estado, o
Presidente do Tribunal de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça a
Uberlândia, para uma reunião. Continuarei falando sobre essa reunião,
sobre a decisão do Juiz.

O Deputado Glycon Terra Pinto (em aparte) - Sr. Deputado, quero
deixar claro que acredito que, dentro do Brasil, não há pessoa
equilibrada que seja a favor ou contra a necessidade de se fazer uma
reforma agrária. Isso é necessário, imprescindível. Mas também não
existe pessoa de bom-senso no Brasil que concorde com os desmandos
que estão acontecendo. Se um mandado judicial não é obedecido, e a
polícia vai fazer cumpri-lo, nunca ouvi falar, na história da minha vida
de 70 anos, que um policial fardado é tocado a pedra, tem um carro
quebrado, e ninguém fala nada sobre esse assunto.

Falam do desmando da polícia, do que, até então, não posso falar
porque não vi, mas queria fazer uma sugestão a V. Exa. e aos demais
Deputados, particularmente ao Governador Itamar Franco, que defende
com tanta ênfase a invasão de terras e propriedade que não são as dele,
são de outros. As dele defende muito bem. Não é bobo. Como a polícia
deve agir, então? Qual a solução que se apresenta? Na minha visão,
isso é uma guerrilha que está sendo preparada para tumultuar a Nação.
E a bagunça está generalizada e institucionalizada. Se um mandado
judicial pede a desocupação de uma fazenda, a polícia vai cumprir
ordens, não pode agir, porque se agir não presta: tem cão, tem atirador
de elite. A polícia se vale de quê, então? Foice não é arma de agressão?

Vi, na televisão, uma pessoa que se diz desse movimento, ameaçando
mais ainda: ou me atende ou vai ser pior. Quer dizer, chegamos a um
ponto em que, infelizmente, não podemos pedir intervenção federal
para defesa da cidadania, porque o Governo Federal está do mesmo
jeito, indiferente às atitudes. Não podemos pedir uma intervenção
internacional, porque não cabe. Realmente, o brasileiro de equilíbrio,
de bom-senso, o homem de bem, que trabalha, está abandonado. Está
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completamente abandonado, mas alguns pensam que é uma baderna
que está sendo feita no Brasil e não pode continuar. Tem que ter um
paradeiro.

Como Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos, quero
deixar patente o meu protesto contra as acusações à Polícia Militar, que
é digna de voto de solidariedade incondicional, porque cumpre o seu
dever colocando em risco as vidas de seus próprios membros. E quando
um soldado vai cumprir o seu dever é. às vezes, tratado como bandido.
Com isso não posso concordar. Tenho me calado, tenho procurado ficar
quieto, mas o que dirão os que nos vêem pela TV Assembléia? Saibam
que ainda temos quem pensa neste Brasil. E certo invadirem a sua casa
e se você tentar se proteger virar bandido? Se o Juiz me der o direito de
causa, a polícia não pode ir lá liberar o meu bem. O que estamos
vivendo? Já que pensam que isso é certo, em vez de uma critica, é
preferível darem uma idéia de como a polícia ou o exército devem agir
nesses casos. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Glycon Terra
Pinto. Queremos continuar falando sobre a questão da Fazenda
Tangará, especificamente. Em momento algum colocamos nossa
posição contra qualquer policial, mas estamos dando a nossa posição
contra a ação e falando por termos estado no local e não por termos
visto na TV ou em matérias editadas, mas sim por termos visto e
conversado com as pessoas "in loco".

Com relação a Uberlândia, existe uma decisão do MM. Juiz Titular da
12 Vara, Dr. Wellington Militão dos Santos, que, na conclusão da sua
decisão, que é longa e muito bem fundamentada, diz: "...que rege o
respeito, este magistrado federal nutre pelos seus confrades e
instituição da Justiça Estadual com que convive em plena harmonia e
apenas por questão ética, ainda não declarara a incompetência do Juízo
de Uberlândia no presente caso, diante da provocação do INCRA,
autarquia federal. Não poderia jamais manter-se silente ou acovardar-se
diante de intensíssima tensão social, de imprevisíveis conseqüências,
criadas por Juiz incompetente, do contrário, esse magistrado estaria
renunciando à sua competência e transigindo com as prerrogativas
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indeclináveis do seu cargo de Juiz Federal e Agrário, competente
para dirimir as questões agrárias decorrentes da propriedade e sua
função social, mormente quando a invasão tenha sido procedida por
grupos maciços de sem-terras, ainda mais quando há pedido de
intervenção feito no INCRA, reclamando decisão do Juiz Agrário,
diferentemente do que ocorre com a simples reintegração de posse entre
lindeiros, ou entre fazendeiros e simples invasor, sem a conotação de
conflito social decorrente da luta pela terra".

Tivemos oportunidade de ver onde as famílias se concentraram - não
ocupam e não atrapalham o que ocorre na fazenda. Estão à margem da
rodovia, aguardando uma decisão do INCRA sobre a improdutividade
da fazenda. Estão ali e não estão em fazendas próximas produtivas. E
mais, o risco em relação às vidas, às crianças, vimos - não de ouvir
falar, estivemos no local, acompanhando os fatos, indo até lá, não
assistindo pela TV, não opinando à distância.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Gostaria de cumprimentá-lo
pelo trabalho que desenvolve junto à Comissão de Direitos Humanos.
Acho que V. Exa. tem razão quando observa a situação daquelas
pessoas naquele local, urna situação indigna.

Só queria fazer uma ponderação, Deputado João Leite, no seguinte
sentido: não existe projeto de reforma agrária neste País. Dar terra a
quem não tem terra, hoje, é castigo e não prêmio. Não existe reforma
agrária sem política agrícola. Este País não tem política agrícola,
portanto, só queria fazer uma observação a V. Exa., porque a situação
brasileira é critica e caótica no sentido da segurança.

A partir do momento em que a justiça não é respeitada ou é
desrespeitada, estamos abrindo um flanco para uma desobediência civil
e, quem sabe, até caminhando para uma guerra civil, como foi
preconizado ontem, pelo Presidente da ABCZ em Uberaba, na abertura
da exposição. Acho que esse é um assunto complexo e extremanente
delicado, sobretudo quando passamos a desrespeitar a justiça.

A polícia, como bem disse, recuou. Tinha condições de enfrentar
aqueles manifestantes, mas, num ato de bravura, de sensibilidade e de
acerto, recuou. Mas é um caso mal-resolvido, que precisa de uma
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solução.

O dia em que desconsiderarmos a justiça neste País, Deputado João
Leite, estará tudo perdido, sem salvação. A guerrilha virá e,
evidentemente, os prejuízos serão maiores do que os que já estamos
vendo. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Para concluir, Sr. Presidente, no caso da
Fazenda Tangará, rigorosamente a justiça está sendo respeitada. Está
sendo aguardado um laudo do INCRA sobre a fazenda. O papel da
Comissão de Direitos Humanos é a garantia da vida. Se existe algo
importante para a Comissão de Direitos Humanos, é a garantia da vida.
Há uma decisão do Juiz Federal em relação à questão. Quanto à
reintegração, qual é a maneira de reintegrar? Qual é a segurança de
quase 300 crianças? Quem assume a segurança de 300 crianças? Sr.
Presidente, essa é a nossa posição. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Antes de falar especificamente sobre

a questão do Projeto de Lei n° 830/2000, sobre o qual vamos refletir
hoje, quero apenas deixar registrado nesta Casa que estamos de acordo
com a análise e a avaliação do Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, Deputado João Leite, com relação à Fazenda Tangará. São
700 famílias. E uma fazenda com 5.000 ha. Essas famílias e o MST
solicitam, apenas, que se aguarde o parecer final do INCRA avaliando
se essa fazenda realmente é improdutiva. Todos os órgãos, inclusive o
próprio Governador do Estado em pessoa, estiveram lá, e o Governador
teve o bom-senso, acima de tudo, juntamente com a avaliação da
Comissão de Direitos Humanos desta Casa, com outros Deputados e
várias entidades, de solicitar um prazo para que essa avaliação
definitiva do INCRA possa encaminhar à melhor solução. Não
podemos aceitar a avaliação do Juiz daquela comarca, que disse que
têm o mesmo valor a vida humana e a propriedade privada. A
propriedade privada tem seu fim social e está subordinada exatamente
aos objetivos sociais, e não simplesmente a interesses particulares
apenas. Estamos vivendo um momento de conflitos, mas não aceitamos
que isso seja justificativa para que aceitemos confrontos. Defendemos
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que haja total respeito à vida e que todos os esforços possíveis e
impossíveis sejam envidados para que a vida humana seja preservada,
sobretudo a vida de 300 crianças.

Passando para o segundo tema, quero registrar nesta Casa que o
Projeto de Lei n° 830/2000, de autoria do Deputado Alberto Bejani,
teve seu parecer votado hoje na Comissão de Justiça. Esse projeto de lei
modifica a Lei n° 12.040, de 28/12/95, de distribuição de ICMS no
Estado de Minas Gerais, a chamada Lei Robín Hood. E há uma emenda
supressiva apresentada pelo relator, Deputado Ermano Batista, a quem
respeitamos, mas de quem, nesse aspecto, discordamos.

Essa emenda supressiva retira do Projeto de Lei n° 830/2000 o inciso
IV, que considera a população dos 50 maiores municípios, ou mais
populosos, como critério de distribuição do ICMS. Refira recursos das
maiores cidades de Minas Gerais que têm problemas sociais graves.
Nessas cidades, há falta de infra-estrutura necessária para a educação, a
saúde e a moradia popular.

Estaremos apresentando um requerimento assinado por nós, pelo
Deputado Rogério Correia e pelo próprio autor do projeto, Deputado
Alberto Bejani. à Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando um
debate amplo com Prefeitos, que serão convidados, mas com presença
na reunião. Assim, poderemos participar de debate de assunto
extremamente importante para todos os municípios de Minas Gerais.
Será feita uma avaliação detalhada da aplicação da Lei n° 12.040, em
vigor. Qualquer modificação será feita ouvindo os interessados e
analisando a realidade social atual dos municípios mineiros. Quando
aumentamos recursos para alguns municípios, necessariamente estamos
retirando recursos de outros municípios.

Como disse, trata-se de uma lei muito importante, mas polêmica,
porque, muitas vezes, podemos querer privilegiar alguns municípios
menores ou maiores, mas podemos perder de vista o contexto geral do
Estado, sobretudo a questão social, que é grave. Não podemos permitir
que isso aconteça. Queremos deixar registrado na Casa esse nosso
encaminhamento, o nosso parecer informal contrário a essa emenda ao
Projeto de Lei n° 830, que retira recursos de cidades maiores e
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• redistribui para outras cidades sem um amplo debate com

representantes de todos os municípios mineiros.
O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Desci do gabinete ao

ouvir o relatório do Deputado João Leite e também o aparte do
Deputado Glycon Terra Pinto a respeito do movimento de invasão de
terras pelos sem-terras. O que acontece no Brasil é que toda vez que
determinado movimento tem repercussão na imprensa, etc., correm
sempre aqueles que estragam o movimento, os políticos aproveitadores
da oportunidade.

Na verdade, alguns nomes começam a aparecer no Brasil, mas
aqueles pobres coitados que não têm terra acabam virando massa de
manobra de pessoas espertalhonas. Essas mesmas pessoas provocam o
conflito e o confronto. Depois que o confronto acontece, vêm culpar, às
vezes, a Policia Militar, a Polícia Civil, etc.

E preciso lembrar que o nosso País é regido pela Constituição
Federal. O Presidente levantou a mão e disse: "Prometo cumprir a
Constituição". O Governador Itamar Franco também prometeu cumprir
a Constituição. O que está acontecendo no País é um desrespeito aos
Poderes. Se o Poder Judiciário decidiu dar uma liminar para tirar os
sem-terras, essa liminar tem que ser cumprida.

O Governador Itamar Franco não tem poderes para desrespeitar o
Poder Judiciário, porque, no dia de sua posse, jurou cumprir e respeitar
a Constituição. Em momento algum sou insensível ao problema dos
sem-terras.

? Que pena que eles não têm terra e que não há gente honesta e sincera
para liderá-los, sem interesses secundários, interesses políticos. O que
vai acontecer, mais uma vez, é que muita gente vai fazer seu nome
dizendo-se oposição, defensor da classe pobre, enquanto os pobres
sem-terras continuarão sem terra e enganados por líderes que não
amam o nosso País e que fazem de tudo para confundi-los.

Vejo certos relatórios aqui um pouco cinematográficos. Só falta o
fundo musical. Então, o que tem que acontecer é o seguinte: Itamar
Franco, nosso Governador. Já que não se faz reforma agrária,
necessidade serííssima de nosso País, para resolver esse problema, por
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que o nosso Governador Itamar Franco, que pretende ser um
exemplo maravilhoso, não faz isso com as terras abandonadas do
Estado? Assim, resolve-se logo o conflito dentro do nosso Estado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Antes de passar a palavra ao
Deputado Chico Rafael, gostaria de convidar o nobre Deputado que
acabou de fazer aparte para estar presente na Fazenda Tangará, para o
que chamamos de catequese de realidade, e ver de perto a situação em
que vivem 300 crianças, 700 famílias, para que, de público, possamos,
nesta Casa, parabenizar o Governador Itamar Franco, a Comissão de
Direitos Humanos e o Presidente desta Casa, Deputado Anderson
Adauto, que solicitou a nossa presença, demonstrando sua sensibilidade
quanto à vida humana.

Em hipótese alguma podemos aceitar que qualquer político citado por
nós e outros que lá estavam presentes possam estar se aproveitando da
situação. Pelo contrário, estamos solidários com o ser humano, com a
vida humana.

Ainda quero dizer que a Constituição não foi desrespeitada, tanto que
permanece a questão da reintegração de posse. Apenas foi dado um
prazo, por questão de sensibilidade. A vida humana não tem preço e
vale infinitamente mais que qualquer propriedade privada, que pode ser
readquirida. Ao contrário, a vida, depois de perdida, não volta.

E lógico que há maneiras diferentes de perceber a situação. A
ideologia é diferente. Mas não podemos abrir mão, em nenhuma
hipótese, de deixar explícitas essas contradições. Defendemos a
Comissão de Direitos Humanos, o Presidente desta Casa, o Governador
Itamar Franco e todos que lá estiveram defendendo a vida humana, o
diálogo. Defendemos um prazo maior para que haja diálogo. Não
estamos, absolutamente, defendendo guerra civil ou confronto. Todo o
norte traçado é para que haja diálogo e para que aquelas famílias
possam ter uma solução sem um confronto maior.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - O discurso .de V. Exa. é
bonito, mas gostaria de ter tempo para mostrar outras realidades. Em
Betim, não aconteceu desse jeito.

A Deputada Maria Tereza Lara - Está certo. No momento certo, o



273
senhor vai poder falar. A situação de Betim já foi discutida numa
plenária da comissão, e pudemos constatar as dificuldades. Esse é mais
um motivo para defendermos a vida humana, porque esta nunca mais
voltará se deixarmos que se extinga.

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Ilustre Deputada Maria
Tereza, acompanhei atentamente os pronunciamentos de V. Exa. e dos
outros colegas com relação ao MST. Não sou um Deputado especialista
nessa área, mas, na condição de representante da população, não
poderia deixar de me atrever a tecer algumas considerações com
relação ao que estou vendo ocorrer em nosso Estado.

Queria dizer, primeiramente, que onde há fome, onde não há pão para
todos, não há obediência à lei, não há respeito à ordem, porque a
questão é de sobrevivência. E isso que estamos vivendo em nosso
Estado, em nosso País: a luta pura e simples pela sobrevivência. Por
isso é legítimo o movimento dos trabalhadores para tentar sobreviver. E
isso que estão fazendo: tentando defender um espaço de terra para que
possam sobreviver.

Vemos o MST se avolumar pelo País todo na defesa de um pedaço de
chão, forçando uma reforma agrária que, até hoje, a elite dominante do
País não levou avante.

Durante toda a vida o Governo fez de conta de estar fazendo a
reforma agrária, mas nunca enfrentou a questão. Quem sabe, agora,
com o sangue de muitos inocentes que morreram, consigamos fazer
essa reforma agrária tão esperada pelos setores mais humildes da nossa
sociedade? E importante que nós, políticos, tenhamos a consciência de
que não adianta pregar o respeito à ordem enquanto existir fome e
miséria. Onde há fome e miséria não há respeito à ordem. O povo está
se rebelando contra um sistema jurídico-normativo estabelecido no
País, porque está passando fome. São essas as minhas considerações.
Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Concordo com V. Exa., Deputado
Chico Rafael. Obrigada pelo aparte.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência deseja
apenas prestar mais um esclarecimento sobre a situação de Uberlândia.
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A Presidência tomou conhecimento do quadro da realidade,
principalmente da diferença entre o que efetivamente ocorreu em
Uberlândia e a versão que chegou aqui, em Belo Horizonte, através do
relatório da Polícia Militar. Foi solicitada a presença das Comissões de
Direitos Humanos e de Agricultura.

Aproveito para agradecer a presença, em T.Jberlándia, dos Deputados
Carlos Pimenta e Aílton Vilela, representando a Comissão de
Agricultura, e dos Deputados João Leite e Maria Tereza Lara,
representando a Comissão de Direitos Humanos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e

senhoras presentes nas galerias, meus amigos da imprensa, gostaria de
dirigir minhas primeiras palavras, nesta tarde, ao povo de Eugenópolis,
cidade da Zona da Mata, onde temos a satisfação de trabalhar há alguns
anos, juntamente com o Deputado Federal Danilo de Castro.

Ontem, Eugenópolis completou 109 anos de emancipação político-
administrativa. Gostaria de parabenizar o Prefeito dessa cidade, nosso
amigo Rômulo, o Presidente da Câmara, os Vereadores, as lideranças
comunitárias e a população pelo transcurso desse aniversário.

Eugenópolis é uma cidade voltada para a agropecuária, com um pólo
têxtil muito forte, tomando-se referência de nível nacional, uma vez
que várias cidades mineiras e caravanas de outros Estados se dirigem a
essa cidade para a compra de material confeccionado por sua gente
laboriosa. Eugenópolis é uma cidade pequena, na verdade, mas grande
pelo valor de seu povo, que, a cada dia, procura melhorar seu padrão de
qualidade. A área cultural, exercitada pelos jovens da cidade, merece o
nosso aplauso.

Ontem, não pudemos lá estar devido a compromissos anteriormente
assumidos, mas fomos representados pelo eminente amigo Dr. Nilson
Junqueira, que lá esteve para abraçar o povo da cidade e transmitir ao
Prefeito Rômulo - carinhosamente chamado de Russo - congratulações
pelo trabalho hercúleo na área social que tem realizado.

Enfim, juntos, temos procurado trabalhar pelo desenvolvimento e
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pelo crescimento dessa acolhedora cidade mineira.

Em segundo lugar, gostaria, mais uma vez, de agradecer ao
Presidente da Assembléia de Minas, Deputado Anderson Adauto, e a
toda a Mesa pela inauguração da TV Assembléia na cidade de
Leopoldina, que se vai verificar no próximo dia 12. Gostaria de
aproveitar a oportunidade para convidar os colegas, os que
evidentemente puderem estar em Leopoldina. Será motivo de muita
honra e alegria poder recebê-los na cidade, e, também, os funcionários
da Casa e da TV Assembléia. Estaremos lá, de braços abertos, para
recebê-los. Evidentemente que sei que muitos não poderão ir, mas não
poderia omitir essa vontade pessoal, dado o apreço e o carinho que
tenho por cada um dos colegas desta Casa.

Em terceiro lugar, gostaria de tecer um comentário sobre o
Conservatório de Música Lia Salgado, há muitos anos funcionando em
Leopoldina e abrigando cerca de 1.200 alunos. Em Minas, atualmente,
existem apenas 12 conservatórios de música, e, em visitas que faço ao
Conservatório de Leopoldina, fico até deprimido ao ver a situação em
que se encontram os alunos, os professores e os funcionários, fazendo
das tripas coração para fazer com que esse Conservatório tenha
melhores condições. Infelizmente, a questão de reformas e obras não
depende deles, mas de nós, que temos a responsabilidade de aqui
levantarmos os problemas e pedirmos aos governantes que nos ajudem.
Esse Conservatório foi criado na época do Governador Clóvis Salgado,
também de Leopoldina, e tem o nome de sua esposa, já falecida, D. Lia
Salgado. E um conservatório de grande tradição. Quem vai à
Leopoldina e assiste às apresentações do Conservatório de Música Lia
Salgado vê que lá a cultura é exercitada. Muitos valores forjados nesse
Conservatório já estão em outras plagas, não só de Minas, mas do País
e até do exterior. Quero, nesta oportunidade, mais urna vez, reiterar ao
Governador Itamar Franco e ao Secretário da Educação, Prof Murílio
Hingel, pessoa pela qual tenho o maior respeito e é, sem nenhum
demérito para os outros, na minha opinião, o grande destaque como
Secretário do atual Governo, pela sua conduta ilibada, pela forma
honesta de colocar os problemas e, sobretudo, pelo diálogo que mantém
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com a classe educacional, que trabalhem por essa causa. Vemos
falhas a toda a hora, mas temos também que mostrar o lado bom, e o
setor educacional é um lado bom, do qual podemos falar com
tranqüilidade, gerido pelo ex-Ministro e atual Secretário Murílio
Hingel, para o qual peço que volte seus olhos, juntamente com o
Secretário da Cultura, Ângelo Oswaldo, para o Conservatório de
música de Leopoldina, dando-lhe as condições de que tanto necessita.
Caso queiram, podem contar com a parceria da Prefeitura de
Leopoldina, com as lideranças empresariais de Leopoldina; enfim, o
que queremos é um posicionamento e um alento do atual Governo
Itamar Franco para uma causa que é das mais justas. Hoje, o
Conservatório funciona em cima da Escola Estadual Prof. Botelho Reis,
em Leopoldina. São 1.200 alunos que estão lá, e quem quiser ver de
perto e sentir o drama basta ir até lá e olhar de perto. E uma situação
constrangedora. Lá existem divisórias feitas de um material que já nem
se usa.

A cidade de Leopoldina é quentíssima. Quem a conhece sabe disso. E
preciso que tenhamos essa sensibilidade. Nesta oportunidade, peço ao
Presidente, que estará em Leopoldina no próximo dia 12 e que,
certamente, receberá esse pleito da atual Diretora, uma ajuda, pois é
amigo dos Deputados. Sendo assim, a nossa causa merecerá o seu apoio
inconteste.

Com relação à situação do aeroporto, situado em uma posição
estratégica entre as cidades de Leopoldina e Cataguases, é necessário
um estudo urgente, por ser alternativo. As condições climáticas da
cidade de Juiz de Fora são muito diferentes das de Leopoldina, embora
estejam afastadas apenas 105km. A exemplo do nosso companheiro,
que levou, com o seu trabalho, para Muriaé, um grande aeroporto,
gostaríamos de fazer o mesmo em nossa cidade, que possui o aeroporto
mais antigo, em uma situação precária. O seu asfalto foi feito, ainda, no
Governo Francelino Pereira. Hoje, ele está esfarelando, podendo causar
um acidente, com conseqüências trágicas, urna vez que as pedras que se
desprendem do solo podem entrar nas turbinas dos aviões. Devemos, já,
de forma preventiva, resolver essa situação. Esse aeroporto tem de ser



a
LA LI

277
olhado com um maior carinho. Estive em audiência com o Vice-
Governador Newton Cardoso e recebi a promessa de que serão
efetivadas obras naquele aeroporto. Nesta oportunidade, peço urgência
no trato desse importante problema, que é de todos nós que usamos
esse aeroporto, já que, li descem aviões de Belo Horizonte, do Rio e
de Brasília. Esse aeroporto é alternativo e é usado, hoje, de forma mais
intensa. Juiz de Fora e Muriaé possuem, evidentemente, um aeroporto
com um maior fluxo de aviões.

Para finalizar, temos a certeza de que o atual Secretário de Turismo,
Manoel Costa, voltará seus olhos para o turismo na região da Zona da
Mata, em que há uma grande companhia de energia, que é a
Companhia Força e Luz de Cataguases e Leopoldina, que já trabalha no
Estado do Rio e em Sergipe e que atende cerca de 65 municípios
mineiros da Zona da Mata. O grande gancho que teríamos para a região
seria, sem dúvida alguma, a implementação do turismo rural. A região
é belíssima, e poderíamos promover um grande circuito integrado de
turismo rural. Por isso, chamo a atenção do atual Secretário para que
aceite o nosso convite, a fim de que possamos, juntamente com os
Deputados dessa região, ir à Zona da Mata traçar um programa para a
implementação do turismo rural. O turismo gera divisas e empregos.
Nossa região, sem dúvida alguma, é privilegiada pelas suas belezas
naturais e por tudo aquilo que produz. Trata-se de uma região
abençoada. Já visitei diversas regiões, como o Centro e o Nordeste de
Minas, o Jequitinhonha e o vale do Mucuri. Quando as pessoas ficam
chorando e reclamando, costumo dizer que a Zona da Mata tem
problemas, infinitamente menores do que nessas outras regiões, porque
já foi feito um trabalho grandioso, no ano passado, que continua sendo
concretizado.

Temos a certeza de que havendo vontade política, havendo
desprendimento para que aceitem sempre a parceria, é possível chegar a
um progresso, sobretudo para a juventude que, cada vez mais, vai
ocupando o seu espaço dentro da modernidade.

Queremos dizer também que na nossa terra há um CEFET, que é uma
magnífica escola profissionalizante e que tem tido o apoio
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incondicional do Prof Alexandrino, Diretor-Geral do CEFET de
Minas Gerais. Vários cursos estão sendo implementadas, e o CEFET,
hoje, é uma referência e recebe alunos de várias cidades próximas a
Leopoldina. Temos a faculdade de ciências contábeis que foi levada
para a nossa cidade pelo ilustre pai do nosso Antônio Carlos Andrada,
Deputada Federal Bonifácio Andrada. Devemos muito a ele por esse
gesto de fundar uma faculdade em Leopoldina e temos certeza de que
S. Exa. levará outros cursos. Estamos também trabalhando em várias
outras vertentes para dotar Leopoldina de outros cursos.

Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, e peço ao atual Governa de
Minas que dê atenção à nossa região.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Nobre Deputado Bené
Guedes, agradeço o aparte a mim concedido. Estou ouvindo
atentamente o pronunciamento de V. Exa., com referência ao turismo
rural. Realmente, o Estado de Minas Gerais é premiado nesse aspecto.
E tenho a certeza de que não somente a Zona da Mata, mas todo o Sul
de Minas está buscando incentivos e grandes parcerias. A propósito,
estamos com um projeto, em tramitação nesta Casa, que trata do
ecoturismo. Estamos viabilizando recursos junto ao Governo do
Estado, junto à Secretaria do Turismo, para que o turismo rural em
Minas Gerais seja respeitado como fator principal, como carro-chefe da
economia da indústria sem chaminé.

Faço coro com V. Exa., nobre Deputado, e vamos, sem dúvida
alguma, fazer com que o turismo rural de Minas Gerais seja o
passaporte da nossa economia. Parabéns, nobre Deputado.

O Deputado Bené Guedes - Nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
agradeço as palavras de V. Exa., que engrandecem o meu
pronunciamento.

Quero também agradecer ao Deputado Marco Régis sua delicadeza
em me ceder a palavra, porque ele tinha a prerrogativa de falar na
minha frente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, finalmente

saímos da nossa cápsula para exercer a nossa função de falar na tribuna,
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como parlamentar, pela primeira vez neste ano. Agradeço as
referências elogiosas do nobre colega Deputado Bené Guedes, mas sei
que desde ontem S. Exa. estava querendo usar a tribuna. Foi com muito
prazer que cedemos esse tempo.

São tantas as coisas que gostaríamos de falar, mas vamos nos
restringir a um assunto que, na observação do cotidiano, na observação
do dia-a-dia, cada vez mais nos impressiona, nos agride e nos choca,
que é a violência. A violência está em todos os cantos e aparece em
todos os matizes. E a violência do banditismo, do trânsito, da política,
das drogas e até da eterna luta pela sobrevivência das espécies.

Ficamos chocados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e não podemos nos
acomodar. Temos que, permanentemente, levantar nossa voz para
mudar esse quadro de violência que nos agride por todos os lados.

Há ainda os recalcitrantes, que, posando como cientistas sociais, em
debates pela televisão, são capazes de dizer que não há estatísticas
capazes de comprovar a relação entre essa violência e o caos em que
vivemos. Como não, Sr. Presidente e Srs. Deputados?! Sabemos que há
violência de todos os matizes, mas, nos países do Terceiro Mundo,
principalmente no Brasil, a violência, cada vez mais, campeia como
conseqüência da desagregação social. E simples percebermos isso.
Aliás, há um ditado que resume a situação: "Em toda casa em que falta
pão, todos gritam e ninguém tem razão". A partir dessas palavras,
podemos ver que a desagregação da família advém do desemprego ou
dos baixos salários dos afortunados que ainda mantêm seus empregos.
Os bens materiais não constituem o que há de mais importante na vida,
mas o dinheiro é necessário para a manutenção do mínimo da dignidade
humana. A falta de dinheiro gera a desagregação da família e, em
proporções gigantescas, a violência dos dias atuais.

Não podemos ficar acomodados, vendo a violência ser banalizada e a
cidadãos serem chacinados como ocorre na Grande São Paulo, no
Grande Rio e, agora, em Belo Horizonte. Muitas vezes, as chacinas são
atribuídas às drogas, mas também podem ser atribuídas ao crime
organizado, à vingança e ao banditismo oficializado. Permanentemente,
temos de vir à tribuna para tentar acordar os que dormitam no
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comodismo da vida, no seu individualismo, e conclamar todos a
levantar uma bandeira de luta contra a miséria, causa pior da violência.

Como podemos fugir à violência no Pais, quando temos um
Presidente do naipe do Sr. Fernando Henrique Cardoso? Ele, em uma
entrevista já mencionada por outros colegas à revista "Época", no dia 6
de março, defendeu o bandido do Alberto Fujimori, Presidente do Peru.
A revista pergunta: "E o Alberto Fujimori do Peru, é legítimo?". Ele
responde: "Gosto do Fujimori. Ele tem mudado o Peru. Sabe fazer as
coisas e não comete ilegalidades". Sr. Presidente e Srs. Deputados,
sabemos quanto esse Presidente nipo-peruano agrediu o seu povo e
exorbitou de suas funções presidenciais para derrubar as instituições
democráticas do Peru. Agora, temos aqui o Sr. Fernando Henrique
Cardoso a defender esse tirano! Digo isso porque o Sr. Fernando
Henrique Cardoso pertence a uma vertente que defende o
neoliberalismo, que massacra e oprime os miseráveis, criando um fosso
entre ricos e pobres.

Como nosso tempo acabou, encerramos nossas palavras, para, em
outra oportunidade, voltarmos à tribuna para fazer uma análise mais
minuciosa, expressando uma opinião mais concreta a esse respeito.

2 Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Esgotado o prazo destinado

a esta fase, a Presidência passa à 2' Parte da reunião, com a P 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.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a
data em outra oportunidade, requerimentos dos Deputados Márcio
Cunha e outros (2), em que solicitam sejam realizadas reuniões
especiais para homenagear o Colégio Marista Dom Silvério, por seus
50 anos de fundação; e a CEMIG, por atingir a marca de 5 milhões de
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ligações; e Wanderley Ávila e outros, em que solicitam seja
realizada reunião especial para homenagear o 3° Batalhão de Polícia
Militar, com sede em Diamantina, por seus 110 anos de fundação.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini, em

que solicita, na forma regimental, seja o Secretário de Administração
convidado a comparecer ao Plenário para esclarecer dúvidas acerca dos
índices de aumento salarial do funcionalismo público estadual e para
apresentar os estudos feitos pela Secretaria sobre a questão salarial no
Estado. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2aFase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
votação de proposições.

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

reunião o Projeto de Lei n° 786/2000, em virtude de sua apreciação na
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio

Kangussu, em que solicita a inversão da pauta desta reunião de modo
que o Projeto de Lei n° 29/99 seja apreciado em primeiro lugar entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, em que
W solicita a inversão da pauta desta reunião de modo que o Projeto de Lei

n° 40/99 seja apreciado logo após o Projeto de Lei n° 29/99. 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 Secretário que
proceda à chamada dos Deputados, para verificação de "quorum".

0 Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 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 5, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 5/5/2000
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
José Braga - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - João Leite - João

Paulo - Marco Régis.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 9h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de
"quorum", e convoca os Deputados para a especial de segunda-feira,
dia 8, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 69a REUNIÃO ESPECIAL, EM 3/4/2000
Presidência dos Deputados José Braga, Paulo Piau e Ivo José

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa -
Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. Roberto
Rodrigues - Palavras do Sr. Marcos Arruda - Esclarecimentos sobre os
debates - Debates - Assinatura de termo de doação - Palavras do Sr.
Alfeu Silva Mendes - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Agostinho Patrús - Aílton Vilela -

Antônio Genaro - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -
Dinis Pinheiro - Eduardo Hermeto - Fábio Avelar - Ivo José - José
Henrique - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Maria
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Tereza Lara - Miguel Martini - Paulo Piau - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14h45min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, a Sra. 2'-Secretária, para
proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.

Atas
- A Deputada Maria Olivia, 2'-Secretária "ad hoc", procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Senador Francelino Pereira, relator da Lei do
Cooperativismo; Senador José de Alencar; Deputado Paulo Piau,
Presidente da FRENCOOP MG; Roberto Rodrigues, Presidente da
Aliança Cooperativa Internacional; Marcos Arruda, membro do
Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul; Alfeu Silva Mendes,
Presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais; Deputado Federal Nárcio Rodrigues, Vice-Presidente da
FRENCOOP Nacional; Jaime D 'Bastiani, Presidente da FRENCOOP
Municipal de Passo Fundo; Deputado Miguel Martini, Presidente da
LTNALE; e Deputado Ivo José, Coordenador da FRENCOOP MG.

Registro de Presenças
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, dos

Deputados Estaduais Alexandre Postal e Giovani Cherini, da
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul; Antônio Camilo de
Andrade, da Assembléia Legislativa de Goiás; Antônio Duarte
Nogueira Júnior, da Assembléia Legislativa de São Paulo; Antônio
Roberto Rodrigues da Silva, da Assembléia Legislativa do Amapá;
Edimar Pireneus, da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Lima
Maria Santos da Paixão, da Assembléia Legislativa de Sergipe; Elza
Abussasi Miranda, da Assembléia Legislativa do Pará; Gustavo Conde
Medeiros e Wilson Nunes Martins, da Assembléia Legislativa do Piauí;
José Carlos Dourado das Virgens, da Assembléia Legislativa da Bahia;
Joarez Ponticelli e Odete de Jesus Prestes do Nascimento, da
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Assembléia Legislativa de Santa Catarina; Loester Nunes de
Oliveira, da Assembléia Legislativa do Mato Grosso do Sul; Magaly
Miranda Machado, da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro; da
Assembléia Legislativa de Pernambuco. Paulo Rubens Santiago, Vice-
Presidente da FRENCOOP, e Roberto de Oliveira Liberato; Ronald
Polenco Ribeiro, da Assembléia Legislativa do Acre; Sandra Maria de
Escócia Rosado, da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte;
Pio X Sampaio Leite, Deputado à Assembléia Legislativa do Pará;
Erivaldo de Jesus Araújo, Presidente da OCEPA e SESCOOP do Pará;
Agostinho dos Santos, da Organização das Cooperativas do Estado da
Paraíba; Rubens Otâni Gomide, da Assembléia Legislativa de Goiás; e
Henrique Pacheco, da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo;
e dos Srs. Giovani de F. Badu, Presidente da Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos Servidores da Universidade Federal da Paraíba; e
Raimundo Mariano, Presidente do BANCOOB.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura do II Encontro

Nacional das Frentes Parlamentares do Cooperativismo, que tem por
objetivo discutir a legislação cooperativista e fomentar a criação de
frentes parlamentares do cooperativismo em Estados e municípios.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino

Nacional, que será executado pelo musicista Daniel Godoy.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
A atual Constituição do Estado foi promulgada no ano de 1989,

quando o processo de redemocratização já era irreversível em nosso
País.

Nesta Casa se desenvolveu, então, um intenso trabalho, procurando
dotar Minas e os mineiros de uma lei maior à altura de suas aspirações.
De lá para cá, a realidade socioeconómica mutante e mutável, tão
característica dos tempos modernos, fez com que várias das normas
constitucionais fossem emendadas. Um dos preceitos da Carta, no
entanto, não se modificou quanto à atualidade e relevância: aquele



285
definido no art. 233, fazendo coro com a Constituição Federal, de
estímulo e apoio ao associativismo e à organização da atividade
econômica em cooperativas.

O tema, antes circunscrito pela legislação preexistente quase que só à
agropecuária, encontrou respaldo na norma constitucional para
desenvolver-se. Hoje, também temos no Brasil cooperativas de crédito,
de trabalho, de saúde, de educação e de serviços.

E evidente que o Poder Legislativo, trabalhando pelo povo e em nome
do povo, não poderia ficar alheio a esse panorama de notório interesse
popular. Daí surgiu a Frente Nacional Parlamentar do Cooperativismo,
que frutificou organizações congêneres nos âmbitos estadual e
municipal. E foi nesse contexto que a Assembléia mineira, devidamente
sensibilizada pela Organização das Cooperativas do Estado, criou a
Frente Parlamentar do Cooperativismo em Minas Gerais.

O encontro que estamos abrindo - em âmbito nacional e com a
participação de Assembléias Estaduais, Câmaras de Vereadores,
municipalidades, entidades cooperativistas e simpatizantes do
movimento - tem duplo objetivo: discutir a legislação pertinente e
fomentar a criação de FRENCOOPs nos Estados e municípios.

Com efeito, se a norma constitucional básica continua atual, é preciso
implementar a legislação complementar específica. Tramitam hoje no
Congresso Nacional inúmeras proposições sobre a matéria, ainda não
transformadas em norma jurídica. Há que se fortalecer a vontade
política para que cheguemos à lei, e aqui estamos para fazê-lo, ao
analisar e encaminhar propostas objetivas.

Quanto à criação de frentes parlamentares de cooperativismo, o
cenário é auspicioso: além das organizações já existentes, temos
conhecimento de que - no âmbito estadual - as Assembléias da Bahia,
Espírito Santo, Paraná e São Paulo estão-se preparando para instituir
suas FRENCOOPs. Isso sem mencionar aqueles municípios de todo o
Brasil igualmente interessados, que se fazem representar neste
simpósio.

O movimento cooperativista pode ser considerado, atualmente, a
maior organização não governamental existente no mundo. E um dos

rÀ
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aspectos da globalização, da qual o Brasil não se pode omitir e para
a qual deve preparar-se. Portanto, vamos trabalhar no assunto com
entusiasmo e motivação, levando em conta o lema da FRENCOOP: "Se
todos cooperarem, o Brasil acha a saída".

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que
tem a honra de ser sede do encontro, apresentamos a mensagem de
boas-vindas e votos de bom trabalho a todos os participantes. Aos
ilustres expositores que teremos oportunidade de ouvir, os
agradecimentos do Legislativo mineiro". Muito obrigado.

Antes de passar a palavra ao orador que fará a abertura, a Presidência
vai anunciar a presença dos Deputados Wilson Nunes Mendes,
Presidente da FRENCOOP do Piauí; Antoninho Anchieta, da
Assembléia Legislativa de Goiás; e Renato Rainha, Presidente da
FRENCOOP do Distrito Federal.

Palavras do Sr. Roberto Rodrigues
Ilustre Deputado José Braga, Presidente dos trabalhos desta tarde,

ilustre Senador Francelino Pereira, permitam-me saudar, na pessoa de
V. Exas., as autoridades que compõem a Mesa, pois o meu tempo é de
apenas 30 minutos. Se tivesse que saudar a todos, seguramente teria
que falar das honras que cada um merece e perderia a chance de contar
as minhas tristezas para este Plenário maravilhoso. Cumprimento, nas
pessoas do Dr. Francelino e do Deputado José Braga, a todos os meus
amigos cooperativistas de Minas Gerais e de todo o Brasil que aqui
estão. Gostaria de agradecer ao meu amigo Deputado Paulo Piau e à
FRENCOOP de Minas Gerais a oportunidade de participar de um
evento tão importante, que se coloca como missão desses dois dias de
reunião aqui em Belo Horizonte. Quero agradecer, também, a
oportunidade de encontrar aqui tantos amigos queridos de Minas Gerais
e de outros Estados para, com a sua contribuição, enriquecer o trabalho
das FRENCOOPs do Brasil inteiro.

O tema que me cabe é o cooperativismo no mundo. Vou dividi-lo em
duas partes. Primeiro, vou contar o que é a Aliança Cooperativa
Internacional - ACI -, para que os senhores tenham uma dimensão do
que isso significa. Depois, passarei ao tema propriamente dito.
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A ACI é um órgão criado em 1895, na Europa, portanto tem 105

anos de idade. Congrega organizações nacionais ou setoriais de
cooperativas do mundo inteiro. São 250 organizações de 101 países que
se filiam à ACI. E os membros individuais das cooperativas nucleadas
por essas organizações nacionais ou setoriais somam 800 milhões de
pessoas do mundo inteiro. Com suas famílias e funcionários agregados,
esses 800 milhões de pessoas representam 3 bilhões de pessoas no
mundo inteiro ligadas ao cooperativismo, ou seja, metade da população
do planeta tem alguma vinculação com o cooperativismo.

Quando se comparam esses dados com os números do cooperativismo
brasileiro - temos 160 milhões de habitantes e pouco mais de 15
milhões de pessoas agregadas ao sistema -, podemos verificar como
ainda estamos engatinhando no processo associativo e cooperativista
em nosso País. São 800 milhões de pessoas sócias individuais e 3
bilhões de pessoas envolvidas, razão pela qual, em alguns países - e
mesmo aqui alguns companheiros da FRENCOOP, e o amigo Nárcio
Rodrigues se refere de alguma forma, em algumas ocasiões, a esse fato
-, as pessoas chamam o Presidente da ACI de "o papa do
cooperativismo", porque nem a Igreja Católica tem tantos membros
pelo mundo afora como a ACI. E faço questão de recusar essa
denominação, porque o Papa é celibatário, e essa é uma coisa que não
interessa muito ao Presidente da ACI.

O que faz a ACI? Ela tem três obrigações fundamentais. A primeira é
preservar e difundir a doutrina cooperativista e seus princípios, que são
universais e que, portanto, demandam a compreensão de
cooperativistas do mundo inteiro para a necessidade da integração do
sistema de uma forma una. E como se fossem princípios doutrinários de
uma única religião. Não se pode admitir mais de uma igreja para os
mesmos princípios. A igreja do cooperativismo tem de ser una, porque
os princípios são unos e universalmente reconhecidos.

Segundo, dentro dos países, lutamos com governos, com parlamentos
do mundo inteiro, quando somos chamados para isso, para que eles
tenham legislações que não excluam o sistema cooperativista. O
cooperativismo tem crescido muito no mundo ultimamente, e, em razão
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desse fato, há uma grande oposição de setores econômicos a esse
crescimento. Essa oposição se traduz, muitas vezes, por "lobbies" que
inibem legislações positivas, pró-ativas em favor do cooperativismo. E,
mais do que isso, muitas vezes, por "lobbies" que levam a legislações
excludentes, que excluem o sistema cooperativista. A ACI tem a função
de ir a esses países lutar por novas e mais complexas legislações que
permitam não a exclusão, mas a inclusão do sistema cooperativista no
modelo econômico dos diversos países.

A terceira função da ACI é promover reuniões, congressos, eventos e
seminários envolvendo todos os setores cooperativistas dos diversos
países do mundo, para que intercambiem opiniões, impressões,
informações, modelos gerenciais e, sobretudo agora, para que possam
permitir às cooperativas intercâmbios comerciais em beneficio dos
associados.

Para isso, a ACI está organizada em dois grandes modelos
descentralizados. O primeiro modelo são os Conselhos Continentais.
Cada continente tem um conselho que agrupa todos os modelos
cooperativistas existentes naquele continente. Temos, então, quatro
Presidentes de Conselhos Continentais, um em cada continente, que
são, naturalmente, Vice-Presidentes da ACI. Temos 14 setores
mundiais por ramo cooperativista: agrícola, de trabalho, de crédito, de
consumo, de seguro e assim por diante, cujos Presidentes ou fazem
parte do Conselho Mundial da ACI ou são representados por algum
líder daquele segmento nesse Conselho Mundial da ACI. Temos, então,
um conselho com 22 pessoas, sendo 14 representantes dos diversos
segmentos, 4 dos diversos continentes e mais 4 eleitos para
representantes da academia ou de setores mais harmoniosos do
cooperativismo mundial. Esse "board" mundial se reúne duas vezes por
ano para traçar a política de ação da ACI, que é executada por
escritórios continentais.

Na América, temos um escritório na Costa Rica; na Europa, em
Genebra. Na Ásia, temos dois escritórios; um em Nova Déli, na índia, e
outro em Cingapura. Na África, pelas complicações que o continente
tem, temos um escritório em Nairóbi, no Quênia; um em Burkina Faso,
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na cidade de Ouagadougou, e outro escritório no Cairo, no Egito. Os
Diretores Regionais de escritórios se reúnem sistematicamente,
buscando uma interação na linha de defesa e de ação que a ACI tem em
sua meta de trabalho.

Isso demonstra aos senhores ligeiramente o que é a ACI, qual a sua
expressão mundial e qual a sua tarefa. Vamos agora ao tema
propriamente dito, o cooperativismo no mundo. Começarei contando a
história de um casamento. Parece-me muito interessante, numa
segunda-feira, falar de casamento. No dia em que caiu o Muro de
Berlim, houve um casamento trágico para a humanidade. Casaram-se
dois veteranos conhecidos do mundo inteiro. Uma senhora muito
conhecida, chamada globalidade econômica, e um senhor igualmente
conhecido e também pouco amado, chamado liberalismo comercial.

Quando a globalidade econômica se casou com o liberalismo
comercial, a terra tremeu. E todos rezaram para que não tivessem
filhos, porque, quando seres velhos como eles têm filhos, não é muito
bom, porque não sabem educar, não têm paciência, esse negócio não
funciona direito. Mas teimaram e tiveram duas filhas gêmeas,
univitelinas, que estão arrebatando o planeta. Uma se chama
concentração empresarial, e a outra, exclusão social, que andam juntas,
galopando, brida solta pelo mundo afora, destruindo patrimônios e
construindo riquezas da noite para o dia, sem a menor cerimônia,
desconsiderando tradições, raízes, história, criando um terror
econômico pelo mundo afora.

Todos conhecem essa realidade mundial da concentração econômica,
da concentração empresarial e da exclusão social. Estamos vendo,
todos os dias, nos jornais, Banco que compra Banco, seguradora que
compra seguradora, supermercado que compra supermercado, empresa
de "agribusiness" que compra empresa de "agribusiness". Está todo o
mundo se juntando, e, quanto mais se juntam, em nome de uma
pretensa economia geral e de um pretenso beneficio à sociedade, mais
exclusão social, desemprego, falta de horizonte e de expectativa em
relação ao futuro.

E nesse cenário de um mundo mutante, onde a única coisa que não



290
muda é que tudo muda, que está inserido o cooperativismo mundial.
E é um modelo de cooperativismo que tem uma definição clássica
muito interessante. E o modelo central de democracia econômica, em
que a participação de cada membro independe do seu tamanho ou da
sua capacidade empresarial. Essa democracia econômica, que é a
beleza do sistema cooperativista, está também criando problemas para
o cooperativismo no mundo afora. Por quê? Basicamente porque essa
democracia econômica faz com que a liderança cooperativista no
mundo afora sempre procure consultar os membros da sua base para
tomar decisões em relação a ações que têm de ser implementadas pela
cooperativa. O mundo globalizado que temos hoje, ágil, de
comunicação em tempo real a qualquer momento, impede que isso
continue a acontecer, ou seja, não há mais espaço para o velho líder
cooperativista, cuja característica fundamental era consultar e
interpretar os anseios da base e tomar decisões a partir da interpretação.
Não há mais tempo para isso, porque, se ele for consultar, quando a
consulta terminar, o cavalo já passou arreado, alguém já montou nele lá
na frente, e a cooperativa perdeu a oportunidade do negócio. Não há
mais espaço para isso.

Como conciliar a absolutamente imprescindível democracia do
cooperativismo com a agilidade que o mundo moderno impõe? Só há
um jeito. Precisamos de um novo líder, não mais aquele que
exclusivamente consulta ou interpreta, mas aquele que, além de ter seus
valores pessoais claros - que são valores definidos pelo cooperativismo,
de honestidade, democracia, liberdade -, tem visão, projeto. Quando
elegemos uma pessoa, não o fazemos porque é um bom sujeito,
honesto, sério, um bom pai de família, apenas. Tudo isso é
fundamental, mas ele, mais do que isso, tem de ter um projeto de tal
forma, que, se eleito, está eleito o seu projeto, o seu programa de
trabalho, razão pela qual ele não tem mais que tomar decisões
pendentes de consultas à sua base. Ele pode seguir o seu trabalho,
obviamente assumindo os riscos que as decisões implicam.

Levamos em consideração um aspecto fundamental. Jamais ele pode
ser um ditador; tem de ser um condutor, um programador, aquele que
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• tem a visão do projeto, convence a sua base e recebe dela o mandato

para cumprir o seu projeto. Caso contrário, é ditadura. E nada pior em
cooperativa que a ditadura.

Mas esse novo líder, que tem de ser visionário e ter capacidade de
convencer, tem de ter também coragem pessoal. Essa é uma coisa que
aparentemente contradiz a doutrina cooperativista. Por que um líder
cooperativista tem de ter coragem? Para colocar para fora da
cooperativa o mau cooperado, o mau funcionário, o mau dirigente;
colocar para fora do sistema a má cooperativa. Hoje o mundo está cheio
de cooperativas que usam o radical cooperativismo - porque as
legislações nacionais ficaram obsoletas, porque não existem sistemas
claros ou, por qualquer outra razão - em beneficio de uma ou duas
pessoas. E preciso acabar com esse tipo de coisa por via de legislações
nacionais mais modernas, mais consistentes e mais conseqüentes com
relação à realidade que vivemos hoje. Então, é preciso ter coragem
pessoal, além de ter visão.

Mas não basta. O novo líder cooperativista e o novo modelo
cooperativista têm de ter também capacidade de fazer fusões e
incorporações, reduzindo o número de cooperativas. Esse é um assunto
com o qual me venho batendo há muitos anos, e o Alfeu, o Flodoaldo, o
Agostinho, o Ronaldo e tantos amigos que hoje estão aqui são
testemunhas disso e sabem dessa luta de anos. Não dá mais para ter
uma cooperativa em cada município, não é preciso. Precisamos reduzir
custos, porque o que está havendo hoje é concorrência e competição
entre cooperativas, quando a doutrina exige cooperação entre
cooperativas. Os países desenvolvidos têm hoje, na sua Folha de Ação
Cooperativista, no n° 1, fusão, incorporação, redução do número de
cooperativas, em beneficio do coletivo.

Isso pode parecer uma contradição. Se afirmarmos que, daquelas duas
! irmãs gêmeas, a concentração implica exclusão, como defender a fusão

de cooperativas, que é também um modelo concentrador? Por uma
razão muito simples, e não há aí nenhuma contradição, nenhum

. paradoxo. As cooperativas são o único setor que deve se concentrar, e
jamais excluirão. Ao contrário, à medida que se concentram e
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aumentam o seu poder de fogo no mercado, garantem ao seu
cooperado não apenas o acesso ao mercado local, que já têm, pela
cooperativa, mas também o acesso a mercados internacionais, que só a
grande empresa cooperativa pode ter. Esse é hoje o modelo seguido
pelo mundo inteiro e que, no Brasil, ainda rezinga, em razão de
vaidades pessoais, ciúmes, vantagens e de pequenos poderes que são
distribuídos pelas cooperativas pelo País afora. As cooperativas têm de
buscar novas alianças estratégicas, precisam cuidar da sua imagem,
fazer investimentos maciços em recursos humanos e trabalhar suas
relações com o Estado, particularmente em busca de novas legislações,
que não excluam o sistema cooperativista.

Todo esse projeto de nova liderança, de profissionalização, de aliança
estratégica, de fusões e incorporações, de recursos humanos está
inserido numa vertente muito mais séria do que uma descrição de ação
da cooperativa. Por trás disso tudo, há uma filosofia importante.
Quando as cooperativas surgiram na Europa, em meados do século
XIX, como uma reação à Revolução Industrial, que também provocava
exclusão social, elas foram tratadas - e isso durou até a queda do Muro
de Berlim - como a terceira via para o desenvolvimento econômico e
social, entre o capitalismo e o socialismo. Por aí fluía o caudal
cooperativista, para uma terceira via.

Hoje, já não se pode dizer que existe socialismo nem capitalismo.
Ambos os modelos, de certa forma, cada um a sua maneira,
fracassaram num passado recente. Então, já não existem as duas
margens do capitalismo e do socialismo no mundo moderno. As
cooperativas têm que construir um novo caudal, e é nisso que a ACI
está empenhada, visceralmente. Esse novo caudal tem outras margens.
De um lado, é o mercado, que está aí, queiramos ou não. As
cooperativas devem ser empresas competitivas, eficientes,
profissionais, competindo no mercado e ganhando, prestando serviços a
seus cooperados de maneira a garantir-lhes agregação ao seu valor, ao
valor do seu serviço, ao seu produto.

A outra margem é a felicidade das pessoas, o bem-estar das pessoas,
porque cooperativa é uma questão de gente, não é uma questão de
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capital. Então, o novo fluxo do cooperativismo já não é o caudal
entre o capitalismo e o socialismo, que era a definição até então, que
chamo de a primeira onda da história cooperativista. Na segunda onda,
a cooperativa é uma ponte, e não o fluxo, é uma ponte entre o mercado
e a felicidade das pessoas. Temos que construir a nova realidade
cooperativista segundo esse modelo de modernização, etc. Nessa
realidade do desemprego - talvez a mais feia face da exclusão social,
mas não a única -, é preciso citar dois ou três, digamos, fantasmas que
estão assombrando a humanidade, simplesmente pelo fato de serem
desconhecidos, pelo fato de serem o novo. Sempre temos medo do
novo, daquilo que não conhecemos. Há dois universos circulando pelo
mundo afora hoje, que são, para as cooperativas, uma oportunidade e
uma ameaça. Um deles é a Internet, e o outro é a biotecnologia. São
dois gigantes fantásticos que vieram para ficar - sabemos como
começou, mas não sabemos como vai acabar. Estive, em janeiro, no
World Economic Forum, na Suíça, um evento extraordinário, do qual
participaram economistas, políticos, empresários do mundo inteiro, em
uma semana de trabalho contínuo e estafante, em que se realizaram 322
painéis. Desses 322 painéis, nenhum falou sobre agricultura, nenhum
tratou de agricultura, e 91 cuidaram da Internet, ou seja, 1/3 dos
painéis, direta ou indiretamente, trataram da Internet.

Voltei preocupado com esse assunto, pelas duas razões, seja porque a
agricultura não foi considerada, seja porque a Internet foi
excessivamente tratada, e me convenci de duas coisas. Primeiro, a
agricultura não é um assunto que interessa para rico. Rico não quer
falar sobre agricultura. Não é país rico, é pessoa rica. Gente rica não
quer falar sobre agricultura, por uma razão óbvia. O que ele gasta para
comer é um pedaço muito pequeno do seu orçamento, ele gasta mesmo
é em ações, em investimentos. Então, é isso o que importa conversar
para um indivíduo rico, seja mulher, seja homem. Então, falar de
agricultura para gente rica é um assunto chato, ou seja, falar de esterco
de vaca, graxa de trator, cheiro de herbicida, adubo, poeira, sujeira, isso
é coisa de pobre. Rico não quer falar de agricultura.

Então, o que o rico fala para o seu governo, que também é rico? Fala
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o seguinte: eu não quero tratar de agricultura. Comida, roupa e essas
coisas, alguém vai produzir para nós, de uma forma ou de outra. Você,
governo, resolva esse problema para mim, pagando o que tiver que
pagar. Eu pago, porque sou rico. Esse é um conceito que deve entrar na
cabeça da gente. Eu pago, porque eu sou rico. Eu posso pagar. E os
governos ricos ficam felizes com isso, porque recolhem impostos pagos
pelos ricos e subsidiam seus agricultores, em detrimento dos países
pobres, como é o caso do Brasil, que não pode subsidiar os seus
produtores ou acha que não pode, porque essa não é uma opção política
do Governo brasileiro.

Então, temos que ter claramente esse conceito. Não tenhamos ilusões
de que o protecionismo dos países ricos vai acabar ou diminuir em
curto prazo, porque as pessoas que compõem esse países querem ficar
livres dessa discussão, não querem ter esse problema para conversar e
pagam para que os seus governos subsidiem os agricultores. Então, isso
é muito importante para nós, porque vamos falar sobre isso daqui a
pouco, sobre o papel das cooperativas agrícolas nesse novo projeto.

O segundo assunto é a Internet. Vinha falando bastante sobre isso,
agora, há pouco, com o Alfeu, que está preocupadíssimo com isso.
Quando eu vinha trazendo o milho, ele estava voltando com a farinha,
já com um projeto interessante, que a OCEMG está montando em
Minas Gerais. Mas é o seguinte: para que eu preciso da minha
cooperativa? Eu sento na minha fazenda, no meu computador e compro
adubo em Vancouver, compro semente em Rosário, compro máquina
na República Tcheca. Não preciso sair da minha casa. Vendo a minha
soja em Chicago, sem sair da minha fazenda. Para que eu preciso da
minha cooperativa? Para que eu preciso da minha cooperativa de
crédito se faço operação de crédito pelo computador? Então, as
cooperativas precisam olhar esse novo universo da Internet com muita
seriedade. Acho que se abre para a cooperativa uma oportunidade
fantástica com a Internet. Ela será a agente de logística, porque comprar
adubo em Vancouver é fácil. Mas o adubo chegar na minha fazenda, na
hora certa, empacotado do jeito que eu quero é o pepino. A cooperativa,
sem dúvida, tem, na área financeira, na área do crédito, do seguro, do
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transporte, da armazenagem, da distribuição, da logística, enfim, o
grande papel moderno por via da Internet. Há uma série de variáveis
que poderíamos levar em consideração sobre isso, mas não vou tomar
muito o tempo, porque, senão, não conseguiremos terminar o raciocínio
sobre esse assunto, mas é um mundo novo que assusta. Preocupo-me,
Senador Francelino Pereira, até com o aspecto relacionado à Internet.
Estou na minha fazenda, cada um está na sua casa, e compramos desde
passagem de avião até automóvel pela Internet. Já não é necessário sair
de casa para fazer as coisas. Hoje, fala-se que não vai sobrar nenhuma
agência de viagens daqui a um ano. Todos vão comprar passagem
direto pela Internet.

Estive, há poucos dias, na França, na Itália, e disseram-me o seguinte:
o parlamento europeu já não representa o eleitorado europeu. Perguntei
quantas pessoas votaram no parlamento europeu: 23% dos eleitores.
Então, a pergunta é: não representa porque só 23% votaram ou 23%
votaram porque não representavam? Onde está o ovo e onde está a
galinha? Embora não consigamos descobrir esse fato, há uma
conseqüência clara nesse processo: 23% não representa mesmo. Quem
representa quem, então? Quem vai representar quem, se posso fazer
tudo com o meu computador, isoladamente, sozinho? Quem terá
legitimidade? Não haverá, nesse caso, um risco para as instituições
públicas e privadas? Com a informática, com a comunicação em tempo
real, só sobreviverá a instituição, seja governo, seja iniciativa privada,
que agregar valor ao seu mutuário, ao seu cliente. Quem não fizer isso
vai desaparecer na poeira do tempo, como empresas gigantescas estão
desaparecendo agora, em razão das duas irmãs que estão galopando
pelo mundo afora.

Estou fazendo uma afirmação um pouco metafisica, para provocar o
debate e criar, na cabeça de todos nós, uma expectativa que deve ser
detalhada e observada com rigor. Eu me preocupo com o
cooperativismo, no primeiro momento, em relação à Internet, ou seja,
nós, cooperativistas, temos que usar esse instrumento, e, não, fugir
dele. Se fugirmos, seremos isolados. Daqui a cinco anos, quem não
tiver um computador será como uma pessoa que hoje não tem carta de
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motorista. A Internet pode ser um ampliador do capital social pelo
mundo afora. Aí está um papel novo, que as cooperativas têm que
assumir. Isso me leva a uma outra consideração.

Imagino que já esteja com o tempo terminando. Sr. Presidente, o
senhor me avise quando estiver terminando o tempo, porque, senão,
vou até depois de amanhã, ainda por cima com um violão, não saímos
nunca mais do microfone.

Qual é o grande problema dos governos sérios do mundo inteiro,
hoje? O grande problema é a exclusão social, representada, de maneira
geral, pelo desemprego. Outro problema terrível que os governos
enfrentam hoje é a preservação dos recursos naturais. Outro problema é
a distribuição da renda. Mas, de todos eles, sem dúvida, o mais
agressivo, do ponto de vista de credibilidade de sustentação
governamental, é o desemprego.

Um aspecto terrível do desemprego hoje é a ameaça que ele faz à
estabilidade dos governos. Vejam vocês: a Grande São Paulo tem hoje,
segundo dados oficiais, 1.500.000 desempregados. E algo em tomo
disso. Imaginem se 1.300.000 pessoas se organizassem sob um
comando único: que governo agüenta uma coisa dessas? Isso é mais do
que o Exército brasileiro sediado no Estado de São Paulo. E uma força
militar que aniquila qualquer condição de sustentação governamental.
O desemprego, no mundo, está se transformando em uma ameaça
brutal a governos e, mais do que isso, a democracias. A OIT fala hoje
em cerca de 2 bilhões de pessoas, no mundo, subempregadas ou
desempregadas. Isso já não é uma minoria. Isso já é a maioria da
população economicamente ativa no planeta. Então, a ameaça que essas
duas irmãs, a concentração e a exclusão, provocam à democracia é, sem
dúvida, a mais grave já sofrida pela democracia na história universal.

Onde entra o cooperativismo nisso? O cooperativismo é hoje um
agente que vai exatamente responder às questões colocadas antes, gera
empregos. O cooperativismo de trabalho está explodindo no mundo
inteiro. Poderia dar centenas de exemplos, que são observados pelo
mundo afora, mas há um exemplo que faço questão de dar. Na Itália, na
Espanha, nos países nórdicos e em alguns países asiáticos, está
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surgindo um trabalho novo, que é o seguinte: milhares de pessoas,
médicos, paramédicos, psicólogos, enfermeiras, que se formam nas
universidades não encontram emprego na área pública nem na área
privada. Eles estão se organizando em cooperativas de serviços sociais
de trabalho, prestando serviços a pessoas enfermas, a velhos, a
crianças, a pessoas com determinadas carências físicas ou mentais, na
relação entre pessoas, criando hospitais e modelos de clínicas. Eles
estão crescendo, desobrigando os Estados que já não conseguem
atender a essa demanda gigantesca. Aliás, o crescimento da faixa etária,
no mundo, está causando essa demanda. Hoje, todos temos uma
expectativa de vida muito maior do que há dez anos. Então, está
aumentando a demanda desse tipo de serviço. Então, esses jovens se
encontram em cooperativas, gerando emprego e trabalho, com
extraordinária repercussão pelo mundo afora.

Há poucos meses, estive na Dinamarca, que tem um problema crucial.
O serviço social de seguridade social que dá o seguro-desemprego a
trabalhadores está começando a virar o disco. Jovens saem da
universidade, não têm emprego, filiam-se à seguridade social e recebem
um salário de US$1.500,00 por mês, que é um pequeno salário
comparado com a renda "per capita" do cidadão dinamarquês comum.
Ele se casa com uma outra jovem, associa-se a uma outra jovem colega
que também se filia e tem mais US$1.500,00. Então, é um casalzinho
com US$3.000,00 de renda "per capita" por mês, e vive-se
perfeitamente bem na Dinamarca. Compram uma bicicleta e vão
passear pela Dinamarca, pela Suécia, pela Finlândia, pela Noruega. Isso
é uma beleza. Resultado: está crescendo uma geração jovem sem
compromisso com o pais, com a história, com a realidade. A sociedade
está começando a reagir a isso, querendo reduzir esses salários, ao que
se opõem os pais desses jovens, porque, se reduzirem os salários, eles é
que terão que bancá-los. Então, há uma contradição nesse aspecto que
as cooperativas estão resolvendo, gerando emprego e trabalho para
todas as profissões do mundo inteiro. Então, o que significa isso? As
cooperativas estão dando resposta a governos e gerando empregos.
Segundo, as cooperativas são, evidentemente, entidades que procuram
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distribuir a renda, combater as injustiças sociais e têm um papel
fundamental na democracia econômica dos diversos países. As
cooperativas defendem o meio ambiente. Está nos princípios
cooperativistas a defesa do meio ambiente.

Esse é um dos itens da preocupação com a comunidade e defesa do
meio ambiente. Então, é preciso que o cooperativismo se transforme
hoje em parceiro ideal para governos democráticos sérios, porque está
defendendo as mesmas coisas que eles. E preciso que os países todos
tenham legislações que permitam ao cooperativismo exercer o papel de
parceiro, e não ser combatido, como, por exemplo, é combatido, no
Brasil inteiro, por certos setores do poder público, por falta de
legislação adequada. E preciso cuidar da legislação que permita às
cooperativas serem parceiras de governos sérios, para defender a
democracia, que é a melhor forma de regime de governo, é preciso
cuidar de legislações que permitam às cooperativas exercer essa
parceria em defesa da democracia e, mais que isso, defendendo a
democracia estamos defendendo a paz, que está colocada em risco no
mundo inteiro.

Amanhã, estou indo para Bogotá para uma reunião importante para a
qual fui convidado, em busca de soluções cooperativistas para a paz na
Colômbia. De lá vou para Israel, onde, sexta-feira, participarei de uma
discussão em busca de acordos entre facções rivais em Israel. De lá,
vou para a França, para uma discussão no UNICEF, exatamente em
busca de caminhos novos para órgãos sociais privados, para diminuir o
desemprego, para diminuir as desigualdades sociais.

Assim, as cooperativas têm um papel relevante no mundo inteiro em
defesa da democracia, em defesa da paz. Cada país tem que buscar
mecanismos legais que permitam às cooperativas exercer esse papel
relevante, novo, que transcende o papel social de empresas ligadas à
economia social. Isso, evidentemente, tem que ser colocado levando em
consideração as contradições intrínsecas do sistema cooperativista. As
contradições são inúmeras; não temos tempo de falar de todas, mas
vamos falar de duas sobre as quais vale a pena tecer alguns
comentários.
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A primeira é o seguinte: o que é cooperativismo? Qual é a

definição clássica de cooperativismo? Vou falar numa mesa em que há
vários professores dessa área. Cooperativismo é uma doutrina que visa
corrigir o social através do econômico. Portanto, é uma doutrina
fantástica, e cabe sob medida em países que têm grandes diferenças
sociais, como é o caso do Brasil, da Bolívia, dos países africanos, dos
países da América Central e do Caribe. No entanto, o lugar em que o
cooperativismo é mais forte não é o Brasil nem a Bolívia nem os países
africanos ou a América Central. Ele é mais forte na Alemanha, no
Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na Suíça, na França, e por quê?
Se são modelos para melhorar o social através do econômico, por que
são eficientes onde o social está resolvido? E porque nesses países
existe cultura associativa, e não diploma de cooperativismo apenas. E
cultura comportamental que nos falta, mas essa é uma contradição do
cooperativismo. Sem formação de recursos humanos, sem treinamento,
sem imagem defendendo a diferença cooperativista, não vamos ter
nunca uma cultura que nos permita avançar nos números que o mundo
moderno tem hoje, dentro do cooperativismo.

A segunda contradição dentro desse modelo de defesa da paz e da
democracia: é fundamental que consideremos que o cooperativismo
não é um instrumento de mudanças de regime, ele visa a corrigir o
social através do econômico, distribuindo rendas, cuidando do meio
ambiente, gerando empregos, criando cidadãos muito mais conscientes
de sua cidadania do que numa relação pura e simples entre empregados
e empregadores.

Mas o cooperativismo é uma reação às conseqüências que agridem,
concentram e excluem. Muitos pensam que cooperativismo é uma
reação ao capitalismo, mas não é; ele tem que se servir dos mesmos
instrumentos do sistema, para prestar serviços que agreguem valor ao
seu associado. Os socialistas falam que vão fazer cooperativas para
criar um modelo capitalista; isso é errado. As cooperativas do Leste
europeu, quando se transformaram em agências de liberalismo
econômico, transformaram-se em fontes de corrupção, inclusive, para
os governos. 0 cooperativismo da Polônia foi execrado porque eram
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agências de corrupção. Ele tem que se servir dos mesmos
instrumentos do modelo socialista para repetir o sistema e dar
vantagens aos cooperados dentro do sistema. Então, isso é um dado
relevante. Cooperativa não é um elemento de mudança de regime é um
elemento de mitigação dos defeitos do regime; tem que se servir dos
mesmos elementos para dar vantagens aos cooperados.

Basicamente meus senhores, essa era a mensagem que eu queria
trazer para os senhores. As cooperativas vivem hoje nesse mundo
cambiante, em que a Internet se apresenta como um fantasma e a
biotecnologia como outro. Aliás, nem falei de biotecnologia, para não
criar assombração neste brilhante e belíssimo Plenário. Mas vou falar
uma coisa, outro dia, falaram-me que na EMBRAPA identificaram uma
proteína que confere resistência à teia de aranha - é muito resistente a
teia de aranha, aquela rede fininha pega insetos enormes, até pássaros.
Pois bem, conseguiram isolar, através da biotecnologia, uma proteína
que confere resistência à teia de aranha. Inocularam essa proteína nas
glândulas mamárias de cabras, tiraram o leite dessas cabras e, desse
leite, texturizaram a proteína, criando uma fibra dez vezes mais
resistente que o aço, que está sendo usada no Canadá em porta-aviões,
impedir que o avião, ao descer, caia do outro lado do porta-aviões.
Imaginem isso, teia de aranha em teta de cabra, onde vai parar esse
negócio? Onde vai parar a ação do homem "vis-à-vis" à ação de Deus?
Não sabemos qual o limite disso, mas temos que ser agentes desse
processo. Não podemos fingir que a Internet não existe; que não existe
biotecnologia. Temos de assumir responsabilidades em relação a isso e
criar mecanismos fundamentais para a defesa da paz e da democracia.
Essa é a nova tarefa do cooperativismo no Brasil e no mundo, e para
isso precisamos de uma lei moderna que una o sistema cooperativista.
E aqui, Senador, como disse, o senhor tem um papel na história do
Brasil muito maior que o que a maioria dos brasileiros podem imaginar.
O senhor tem a responsabilidade de escrever o documento que vai
permitir ao movimento cooperativista brasileiro trabalhar para a paz e a
democracia em nosso País. E enorme a responsabilidade, e o senhor me
dê licença para pedir uma coisa. A unicidade do sistema tem que ser
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preservada porque é uma doutrina, são princípios universais. Se eu
tiver duas ou três OCBs, vou ter duas ou três igrejas quando a religião é
una; não podemos imaginar mais de uma organização cooperativista em
cada pais. No mundo inteiro, hoje, é o que se busca, e o que o
adversário do cooperativismo quer, às vezes sem perceber, ao propor a
não-unicidade, é o cisma, como houve o cisma na Igreja Católica. E
preciso ter união e integração dentro do sistema cooperativista, caso
contrário, teremos várias facções, que é o que interessa a quem quer
destruir o sistema.

Então, peço-lhe que, por favor, considere essa hipótese da unicidade
da representação, e pode haver também uma contradição. Eu defendo a
pluralidade sindical, porque não há doutrina por trás disso, mas
cooperativismo tem doutrina, tem religião, dogmas fundamentais para
nossa sobrevivência. Por favor, considere essa hipótese. Estou às suas
ordens para tratar desse assunto.

Feito isso, Presidente Paulo Piau, muito obrigado pelo convite, quero
cumprimentá-lo. Já o conheço há muitos anos, apesar de sua juventude
exuberante e de minha veteranice de avô, mas costumo dizer sempre
nas minhas palestras que é uma delícia ser avô. Para dar uma impressão
mais alegre, quando meu primeiro neto nasceu, meu pai me falou:
"Meu filho, você não sabe como é gostoso ser avô, é uma coisa
maravilhosa, mas o duro é dormir com a avó". Eu discordo, não acho
mim dormir com a avó, não, o ruim é acordar com ela, sempre a mesma
avó. Mas não é tão mim assim, não. O problema de ser avô, grave
mesmo, é um animal chamado genro. Esse é um problema dramático;
se a gente fosse avô só a partir de nora, seria uma delícia, todas são
celestiais, invenções de Deus, angelicais, maravilhosas. Genros são
invenções demoníacas, mas temos de ter genros, é a única coisa triste
de ser avô. O genro está sempre tomando o uísque que guardei para
você e para os Senadores Francelino Pereira e José de Alencar. Quero
convidá-los para tomarem um uísque especial lá em casa, mas o genro
vai lá, toma o seu uísque sem a sua autorização. E assim que funciona
essa desgraça: quando vai almoçar lá em casa, senta na minha cadeira,
liga a televisão e torce para o Corinthians. Pode ter um animal mais
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desprezível que genro? Não tem jeito, não.

Meus amigos, o cooperativismo, no mundo inteiro, está hoje
assumindo uma posição de relevo na geração de emprego, na
distribuição de renda e na melhoria da concepção de defesa do social. A
doutrina cooperativista está se transformando cada vez mais numa arma
poderosa na defesa da democracia e da paz. O Brasil não pode ficar
fora desse processo. E preciso que façamos a lição de casa, a legislação.
Temos de ter coragem de excluir quem não presta e vamos construir
um modelo que vai nos levar para o terceiro milênio nas asas da
democracia. Muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Marcos Arruda
Boa tarde para todos e para todas. Estou muito honrado de estar aqui

neste espaço e agradeço o convite ao Deputado Ivo José. Gostaria de
saudar o Senador que está presidindo o processo de redação da nova lei
do cooperativismo e todos os outros representantes que estão aqui na
Mesa.

Gostaria de iniciar minhas palavras com uma história que já traz um
pouco do espirito desse cooperativismo que procuramos, num mundo
tão anticooperativo como o mundo em que vivemos. E o prazer da
abelha coletar o mel da flor, mas também é prazer da flor ceder seu mel
à abelha, pois, para a abelha, uma flor é fonte de vida; para a flor, a
abelha é uma mensageira do amor; e, para as duas, abelha e flor, o dar e
o receber são uma necessidade e um êxtase. Isso é do Gibran Khalil,
autor de "O Profeta". Aqui está colocado um dos elementos
fundamentais do cooperativismo, que me parece ter o poder de
transformar este mundo; o poder de ir muito além de simplesmente
mitigar os problemas com que convivemos e que vivemos no mundo
atual. Parece-me que o cooperativismo tem um potencial que vai além
da mitigação. Aqui estão dois seres diferentes; aqui está a diversidade.
Cada um exerce uma função em relação ao outro; nessa diferença,
complementam-se e, ao se complementarem, realizam-se - um, o
sentido do outro; cada um permite que o outro se realize porque o um
existe. Assim, dessa diversidade, nasce uma unidade que não destrói a
diversidade. Essa convivência de opostos - diversidade e unidade - é o
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grande desafio de nosso mundo, hoje. Se há uma causa fundamental
para as guerras e para os conflitos mais violentos, ela tem a ver com a
falta de tolerância para com a diversidade - a tentativa de anular e
unificar aquilo que é diverso - ou com o caos que é o reinado do
diverso, sem nenhuma busca de unificação e de harmonização. O
grande desafio, até da própria política, é combinar essas duas
dimensões - respeitar profundamente a diversidade e, ao mesmo tempo,
sobretudo no espaço humano, de seres conscientes e reflexivos,
construir unanimidade, espíritos em comum, projetos em comum.
Nossa tarefa é fazer tudo isso, respeitando a diversidade. Mas nossa
humanidade ainda não encontrou formas institucionais, e mesmo legais,
de realizar isso, na prática - dai as guerras e os confrontos. Daí,
também, uma economia fundada na competição, e não na cooperação.
Há, aí, um problema de incompatibilidade. Se a lógica dominante de
um sistema é a competição, a tendência é que ele leve à adversidade, ao
confronto e à guerra; não há paz nem cooperação. Por mais bem-
intencionados que sejam os que falam em cooperação, no mundo da
competição a prática sempre termina em guerras e conflitos definitivos,
em que alguém ganha às custas da derrota do outro.

De modo que me parece que está na raiz do projeto cooperativo uma
outra sociedade, que não pode ter como valor central a competição. E
aqui, nessa história do Gibran Kalil, está outro valor que pode dar
sentido ao diverso: o valor da complementaridade. O fato de serem
diversos a mulher e o homem, no casal, já revela que não são iguais - se
fossem, não seriam um casal. E é justamente o fato de ser diferente que
se explica por ser complementar. Se projetarmos isso para a sociedade,
podemos sonhar em construir uma sociedade fundada na valorização da
diversidade e na complementaridade como modo de relação do diverso,
como aquela ponte que une os seres que são diferentes, que têm
capacidades, competências e recursos diferentes.

Bem, eu trouxe algumas projeções, mas estou temendo que não sejam
acessíveis a todo o Plenário, a começar pelo fato de que a Mesa fica
incapaz de ver a tela. Tínhamos tentado projetar pelo computador, mas
pode haver uma pane e não dar certo. Então, estou pensando em
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abandonar a projeção. Não sei... Vamos tentar? Porque são poucas e,
talvez, sejam ilustrativas. Se pudermos colocar aqui o mapa...

Bem, este é o mapa-múndi, e vou relatar para a Mesa, em duas
palavras, o sentido dessa primeira projeção. Se vocês olharem com
atenção essa geografia, não reconhecerão os continentes com os quais
estamos habituados. Por quê? O título dessa projeção é "A Geografia
do Dinheiro". Aí estão colocados, por área, por superficie, os países
que têm dinheiro. Os que não têm, têm pouco ou têm menos caem fora.
O resultado é um mapa completamente distorcido, como vemos aí. Na
América Latina, só temos dois países: o Brasil e a Argentina. Na
África, só dois países, com um prolongamento no Oriente Médio, que é
a Arábia Saudita: a Nigéria e a África do Sul. Em compensação, no
Hemisfério Norte, alguns países que, no mapa comum, quase não
vemos, no mapa do dinheiro são enormes. Por exemplo, a Suíça e a
França, que cabem 12 vezes dentro do Brasil, tornam-se gigantescas.
Os Estados Unidos estão ocupando grande parte das Américas. O Japão
transformou-se em China, que, por sua vez, reduziu-se a um tamanho
um pouco maior que o da Suíça. Isso é uma ilustração do que disse o
Dr. Roberto acerca da concentração de recursos, de renda, de dinheiro.

Para trazer nossa realidade para cá, gostaria apenas de citar alguns
números do momento atual. Há uma semana foi publicado que, no ano
de 1999, os Bancos estrangeiros operando no Brasil tiveram um
aumento de lucro de 852%; no mesmo ano, os Bancos brasileiros
tiveram um aumento de lucro de 55%; enquanto isso, o salário mínimo
aumentou 5,08%. Quer dizer, isso é um mundo de concentração de
riquezas e de crescente desigualdade. E importante que constatemos,
todos juntos, que essas duas irmãs estão destruindo a humanidade,
aliadas a algumas outras irmãs, como a crise ambiental. Mas ainda mais
importante é mergulharmos um pouco mais fundo e nos perguntarmos a
razão de existir uma crescente concentração. De onde vem ela? Quais
são os fatores que geram essa crescente desigualdade, essa crescente
exclusão? E esse maciço e crescente desemprego, o subemprego, a
precariedade e desvalorização do trabalho humano, que é um dos
instrumentos fundamentais de afirmação da existência do ser humano?
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Negar o direito ao trabalho é negar ao ser humano o direito de ser. E
o emprego não é a resposta definitiva, porque coloca o ser humano na
condição de subordinado. O cooperativismo entra justamente com um
projeto transformador, porque, em vez de subordinado, o sócio da
cooperativa se toma proprietário e gestor de seu empreendimento. Ele
já não é um subordinado, mas um sujeito. Ele tem respeitado o direito
humano fundamental, que é o direito econômico; ele se toma um
cidadão ativo da sua economia, do seu desenvolvimento. Ora, esse é
um projeto diferente, que vai à raiz do problema da exclusão, que, entre
outras coisas, está no trabalho subordinado - e o trabalho assalariado é
um trabalho subordinado. A cooperativa elimina o salário e, em seu
lugar, cria uma remuneração fundada no trabalho, e não no capital que
cada um controle. Essa é uma outra lógica, um outro valor, que coloca
como centro o trabalho humano, o ser humano, e não o capital. E ao
colocar o trabalho humano no centro, redefine a economia como um
meio, não mais como um fim. Ai podemos resgatar o sentido original
de economia. Em grego, economia quer dizer: "eco", de "oíkos", casa;
"nómos", administração, gestão, cuidado. Trata-se da gestão da casa.
Mas casa de quem? O que é importante: a casa, o edificio, ou quem
mora nele? O sistema econômico em que vivemos esqueceu-se
completamente do habitante da casa; ou melhor, só valem alguns
habitantes. E como se, em uma família de lO filhos, apenas 2
contassem, e os outros pudessem sobreviver do nada. Que pais seriam
esses? Que administração doméstica, em termos humanos e sociais,
profundamente injusta e destruidora! Projetando a mesma lógica para
os âmbitos nacional e global, temos um País extremamente deformado
e mal administrado, em que seu sujeito principal, que são os 162
milhões de habitantes, não contam; só contam 20 ou 30 milhões.

Então, é preciso fazer algo muito mais profundo para transformar essa
realidade. E concordo plenamente com a visão de que o cooperativismo
e o associativismo, que nasceram juntos, têm o potencial de construir,
de baixo para cima, uma nova economia, cujos princípios já praticam
uma realidade diferente daquela que predomina hoje. Por exemplo, não
posso acreditar que só exista um comércio, que é aquele da plena e total
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competição e guerra entre os que vendem e os que compram. Acho
que é possível um comércio cooperativo; é possível um mercado
solidário. E esses valores da cooperação e da solidariedade são parte do
mundo do cooperativismo.

Mas de que jeito? E preciso que nos façamos uma pergunta
fundamental para explicar todo o drama do mundo em que vivemos:
quem somos nós? Quem é o ser humano? Para que estamos nesta terra?
Alguns têm respondido com muita convicção: estamos aqui para lutar
pelo nosso; cada uni por si, e Deus por mim. O homem, quer dizer, o
ser humano, geralmente reduzido ao homem, é um ser competitivo por
natureza, e está aí para se confrontar com os outros homens e ou come
ou é comido. Naquela frase histórica do Hobbes, "o homem é o lobo do
homem" - ele não conhecia nem a natureza cooperativa dos lobos
quando disse isso.

Pois sugiro a vocês uma outra compreensão do ser humano. Essa
compreensão coloca o indivíduo no lugar central e absoluto. Mas trata-
se do indivíduo abstrato; daí, essa distorção chamada individualismo. E
a idéia de que existimos no espaço e, por isso, temos todos os direitos,
enquanto indivíduos. Daí, durante muitos anos, só trabalhamos com a
carta dos direitos individuais do ser humano. Foram necessárias
algumas décadas para que se introduzissem nos debates da ONU os
direitos sociais, os direitos políticos, o direito econômico do ser
humano e, finalmente, o direito ao desenvolvimento - um direito dos
povos e não apenas dos indivíduos. Então, retomando o indivíduo nessa
abstração, eu sou sozinho no mundo, e tudo que fizer é legítimo, se for
para meu bem; e, ainda, se cada outro fizer o mesmo, o mundo estará
em ordem - este é o fundamento desse liberalismo, que é um dos
cônjuges do casal que o Dr. Roberto nos apresentou. O resultado disso
é que olhamos cada outro, cada outra pessoa, não como um ser
semelhante, como um próximo a quem posso amar e com quem posso
compartilhar, mas como um inimigo, uma ameaça, um adversário. Essa
é a lógica fundamental.

Esse é o conceito básico que predomina no mundo em que vivemos,
principalmente pelo fato de que, depois, ele é projetado a cada outro
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espaço e nível da realidade. Temos aí a projeção do ser abstrato lá
em cima, absoluto, isolado, sem contexto e, portanto, sempre em guerra
com os outros seres humanos. Quando projetamos isso em nível
coletivo, concluímos que cada empresa tem que ser inimiga de cada
empresa, cada etnia tem que ser inimiga das outras e cada país-nação
tem que ser inimigo dos outros. E, quando chegamos à ficção científica,
vemos que cada país tem que ser inimigo dos outros. E só conseguimos
conceber outros planetas que vêm para invadir, ocupar, explorar,
destruir a nossa Terra. Jamais pensamos que eles poderiam vir para
fazer amizade, fazer uma ponte ou criar complementaridade.

Então, no pé da página, está o outro conceito de ser humano. E o ser
humano concreto, e não abstrato. E o ser humano - relação; é o ser
humano - interconexão; é o ser humano que está existindo desde que
começou a existir e desde que nasceu, em relação aos outros, à natureza
e a toda essa cadeia misteriosa de vida que nos gerou e, depois, vai nos
receber, para continuar, mais adiante, a cadeia da nossa existência
terrena individual. Nesse ser concreto, interação não pode existir em
um ambiente de confrontação, de briga, de guerra. E eu diria, então,
uma frase que parece muito estranha na boca de um economista: nós
somos, não só por razões de fé, mas por razões científicas, seres
essencialmente cooperativos e amorosos. E a nossa verdadeira natureza
cooperativa e amorosa está distorcida por lO mil anos de disputa pela
propriedade, pelo controle de bens materiais. Não descobrimos, até
hoje, que, compartilhando, todos estarão melhor. Mesmo que eu tenha
menos, vou estar melhor porque a quantidade não é eqüitativa à
qualidade.

E a História está aí para provar isso. Estamos diante de um desafio
magnífico. A globalização, que é o marido daquele casal, carrega em si
terríveis ameaças, terríveis sofrimentos, como descreveu o Dr. Roberto.
E nós conhecemos isso em nosso dia-a-dia. Estou falando com toda a
humildade de quem não trabalha no nível global do Dr. Roberto. Estou
trazendo o testemunho do Fórum de Cooperativismo Popular do Rio de
Janeiro. E um Fórum que busca valorizar e promover os valores
originais do cooperativismo na prática cotidiana das cooperativas e
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associações. Entre esses valores, sublinha-se o valor ou a doutrina
da livre organização de associados em cooperativas. Portanto, esse
direito à livre associação estende-se também ao espaço associativo e
cooperativo.

Hesitamos em achar que a unicidade construída de cima para baixo
seja o melhor caminho. Ainda mais quando essa unicidade nasceu
durante a ditadura militar e não recebeu as transformações adequadas
ao longo dos últimos 15 anos de governos civis. Por isso, estamos de
acordo com ele em que há necessidade urgente de promover uma
transformação legislativa muito profunda em relação ao cooperativismo
e ao associativismo em nosso País. Mas acreditamos que é fundamental
a defesa do direito à livre associação, tanto para os indivíduos quanto
para as cooperativas e associações, como tal. E, quando houver a
construção de entidades representativas amplas - e é fundamental que
elas existam -, que ela se faça ou se refaça de baixo para cima. Isso não
é dificil. Acho que é possível a existência de um processo desses,
conservando as organizações já existentes. Mas é fundamental que isso
exista como mira, como meta, para que o processo se torne realidade e
não fique apenas como intenção.

Além disso, eu traria um testemunho a mais a respeito desse projeto
cooperativo. Queríamos complementar a reflexão sobre a globalização
dizendo que ela tem esse eixo da competição e da competitividade, que
vicia o seu desdobramento na realidade dos povos e das nações. O
resultado é que potenciais, principalmente no campo da tecnologia, da
informática, da biotecnologia, da robótica, da telecomunicação e da
telemática são enormes. Esses imensos potenciais e beneficios para
toda a humanidade ficam viciados por uma razão central. E que seguem
o seu desenvolvimento, a sua pesquisa em desenvolvimento. A sua
implementação em processos produtivos, distributivos e de fluxos
financeiros ocorre segundo aquela lógica do ser humano abstrato,
indivíduo absoluto. Cada um estaria disputando o espaço para si.

A idéia de se lançarem produtos transgênicos no mercado sem a
pesquisa suficiente de longo prazo, para ver os seus efeitos sobre a
saúde humana em médio e longo prazos, é perigosa. Pode acontecer um
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fato semelhante ao que aconteceu com jornalistas que eu conheci
nos Estados Unidos. Eles estiveram expostos às radiações da bomba
atômica quando ela ainda estava sendo testada no deserto do Novo
México, no Sul daquele país; 30 anos depois, morreram dezenas de
pessoas de câncer no pulmão. E um dos meus amigos que morreu
porque foi jornalista na época e acompanhou os testes, visitou a região
antes de morrer e fez a sua última reportagem em vídeo. Praticamente
toda a população que conviveu com aqueles testes nucleares já havia
desaparecido de câncer. Então, estamos criando bombas-relógio que
não precisavam ser acionadas se a lógica não fossem os rendimentos e
lucros imediatos, rápidos, em curto prazo.

O cooperativismo ainda traz uma outra mensagem ; Para ele, o valor
central não é o ganho imediato e o maior possível. E o ser humano. E
ele que conta, o seu bem-estar, a sua felicidade. Se, para isso, for
preciso colocar freio no crescimento econômico, que o coloquemos. Na
verdade, quem está pedindo freio é a própria natureza, que nos está
acenando com os seus limites. Há 30 anos, ternos lido pesquisadores
que têm analisado e democratizado a informação sobre os limites da
natureza. Mas continuamos adiando as medidas radicais, urgentes e
necessárias para salvar a mãe-terra de um desastre construído pelo ser
humano. Por quê? Por causa da lógica de ganhar em curto prazo e
imediatamente, seja como indivíduo, seja como empresa, seja como
nação. Tudo é disputa. Tudo é guerra.

A outra lógica entra para dizer o seguinte: será que é tão
indispensável crescer indefinidamente, para um país que precisa de
bens e serviços em abundância, onde há grande carência deles? O
Brasil e o México, países chamados de emergentes, estão nesse rol
também, e não apenas as Nicaráguas, as Bolívias ou as Ugandas.
Temos que crescer para nos desenvolver. Mas alguns países do
hemisfério Norte, que já têm superabundância de bens e serviços,
continuam espalhando-se pelo mundo para arrebatar ainda mais bens e
serviços, que serão consumidos mais e mais, naquele hemisfério. E eles
estão provocando um desastre social e ambiental que não tem
comparação com o que a história humana já viu. Precisamos convidar
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os nossos irmãos e irmãs do hemisfério Norte a compartilhar
conosco essa preocupação com um desenvolvimento efetivamente
sustentável. Isso significa colocar freio no crescimento. A natureza nos
ensina isso em nosso corpo. Crescemos apenas até os 18 ou 20 anos.
Depois disso, paramos de crescer, mas continuamos a nos desenvolver.
Em que termos? Não mais em termos quantitativos, mas qualitativos.
Precisamos da economia do suficiente, que seja também a economia da
qualidade, eleve o bem-estar e a satisfação de todo e cada cidadão e
cidadã do nosso planeta e, mais ainda, do nosso País.

Para isso, temos que democratizar a economia. E democratizar a
economia não pode ser assistir à depredação do sistema financeiro
sobre o produtivo. Temos que mudar as políticas para que o setor
produtivo seja o que irá receber os investimentos e o que financiará e
realizará a produção de bens e serviços necessários para responder
pelas necessidades de toda a nossa população. Precisamos criar uma
lógica de comércio intercooperativa para depender cada vez menos de
comercializar apenas no mercado dominado pelas leis da oferta e da
procura, ou, mais realisticamente, pelos grandes donos de empresas e
de grupos econômicos.

Em minha experiência internacional de diálogo com a UINCTAD (?) e
com empresários transnacionais, nunca ouvi nenhum deles citar um
bem ou serviço que seja comercializado no mundo de maneira
realmente livre. Não há o que citar, uma vez que todos eles são
manipulados. Todos são controlados por algum agente que tem um
poder monopólico ou oligopólico sobre o bem ou o serviço. Temos que
criar uma alternativa, um caminho alternativo para o comércio, que
permita que uma relação comercial seja, antes de tudo, urna relação
humana, entre seres humanos e, portanto, entre irmãos e irmãs. Temos
que querer o bem um do outro, assim como queremos o nosso. E isso
que, em teoria de jogos, chama-se jogo ganha-ganha. E um jogo em que
ganho porque vendo, e o outro ganha porque compra.

Quando morei na Suíça, em meu tempo de exílio, em Genebra, fiz
uma pesquisa sobre composição e formação de preços. Descobri, entre
os vários artigos que pesquisei, uma a gulha de vitrola - nos anos 70,
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não era CD, era vitrola - que vinha da Inglaterra e chegava ao
Balexer, grande supermercado de Genebra, pelo custo de produção. O
Balexer gastava 2,5 francos suíços para comprar e ter nas prateleiras
aquela agulha de vitrola, e a vendia por 90 francos suíços. A margem
de lucro do supermercado era de 3.000%.

Por que os consumidores compravam assim mesmo? Porque não
conheciam o custo de produção. Aliás, o consumidor nunca o conhece -
esse é um segredo do capitalismo; isso não se revela, porque está aí a
possibilidade de se ganhar o máximo, e não apenas o suficiente, o que,
com certeza, beneficiaria o comprador.

Ganhar apenas o suficiente e beneficiar o comprador é a lógica da
cooperativa, é a lógica do mercado solidário,e não a do capitalismo. O
capitalismo tira o máximo do comprador, que é livre para comprar ou
não. Mas que liberdade é essa, se ele não tem informação? Se eu
soubesse que estava dando 3.000% de lucro para o Balexer, certamente
não teria comprado a agulha.

Precisamos de transparência que leve a economia e o mercado a
funcionarem de maneira tal, que todo o mundo tenha a informação
necessária para fazer livres escolhas. Essa é a verdadeira liberdade.

O cooperativismo, que, numa visão mais ampla, chamamos de
socioeconomia de solidariedade, permite outra maneira de fazer
negócios, em que o ser humano passa a ser contado.

Nessa projeção, temos os vários atores da socioeconomia solidária: a
pessoa humana, as comunidades, os municípios e todas as unidades de
organização da sociedade até chegar ao globo terrestre, à humanidade,
como sociedade ocupando o planeta.

O projeto cooperativo, o projeto de colocar o ser humano como centro
da economia - economia essa a serviço do social e do humano, e não a
serviço de uma automultiplicação da riqueza, que destrói, cada vez
mais, as maiorias - pode ser, além de um projeto econômico e social,
um projeto político e cultural.

A dimensão cultural que o Dr. Roberto mencionou é fundamental.
Trata-se de ajudar trabalhadores e trabalhadoras a aprenderem a ser
sujeitos do seu empreendimento, a ser autogestionários e co-
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gestionários, a tomar decisões coletivamente, a gerir coletivamente o
seu espaço de trabalho, a compartilhar dramas, dúvidas, preocupações,
necessidades, acertos, vitórias, logros, ganhos, enfim, a compartilhar,
ou seja, a partilhar com o outro, como se fosse parte dele mesmo. A
verdade é que o outro é parte de nós mesmos. Estando melhor o outro,
eu estou melhor. Essa é a lógica de uma família digna, sã, e por que não
seria também a lógica da economia?

Uma economia solidária e cooperativa permite que nos realizemos
muito além da dimensão material. Permite que nos realizemos como
seres humanos, com o potencial de sermos afetivos, irmãos,
cooperativos, solidários e complementares na nossa adversidade.

Vou terminar com uma pequena história, exatamente como iniciei
minha exposição, que, outra vez, ilumina essa mensagem que quis
compartilhar com vocês: há alguns anos, aconteceram as olimpíadas
especiais de Seattle, aquela mesma Seattle onde a OMC reuniu-se, e as
grandes organizações sociais questionaram a globalização do livre
comércio à custa da maioria.

Nove participantes dessas olimpíadas, todos com deficiência mental
ou fisica, alinharam-se para a largada da corrida dos 100 metros rasos.
Ao sinal, todos partiram, não exatamente em disparada, mas com
vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida e ganhar. Todos, à
exceção de um garoto que tropeçou no asfalto, caiu rolando e começou
a chorar. Os outros oito ouviram o choro, diminuíram o passo e
olharam para trás. Viraram-se e voltaram. Todos eles. Uma das
meninas com síndrome de Down ajoelhou-se, deu um beijo no garoto e
disse: "Pronto, agora vai sarar". Então, os nove competidores deram os
braços e andaram juntos até a linha de chegada. (- Palmas.)

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - Vamos passar, agora, à fase

dos debates. Lembrou-nos o Deputado Giovani Cherini, do Rio Grande
do Sul, que valeria a pena mencionar que o primeiro encontro das
FRENCOOPs estaduais foi realizado no ano passado, por iniciativa da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, sendo este o
segundo encontro. Aproveitamos a oportunidade para pedir aos
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Deputados que já comecem a pensar onde realizaremos o terceiro
encontro, no próximo ano.

Iniciando os debates, a Presidência informa ao Plenário que os
participantes poderão formular perguntas aos expositores. As questões
poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos
agilizar o debate, os participantes que desejarem fazer uso do
microfone devem se inscrever previamente e se identificar. Cada
participante disporá de até 3 minutos para sua intervenção. Solicitamos-
lhes que sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das
saudações pessoais, e que não extrapolem o tempo estipulado, pois só
dispomos de 2 horas para o debate.

Debates
O Sr. Presidente - O Dr. Roberto Rodrigues estará viajando para o

exterior amanhã, razão pela qual precisa ausentar-se mais cedo.
Portanto, pedimos que as perguntas iniciais sejam dirigidas a ele.
Posteriormente, nos dirigiremos ao Dr. Marcos Arruda. Temos aqui um
prato cheio, porque as duas exposições foram complementares. De um
lado, tivemos a exposição realista do Dr. Roberto Rodrigues, e, do
outro, a exposição do Dr. Marcos Arruda, dizendo do ideal de
convivência do ser humano. A cooperativa está aí nesse meio, como
alternativa para fazermos as coisas acontecerem na produção de bens e
serviços, empregarmos o nosso povo e fazermos nossa comunidade
mais feliz.

O Senador José Alencar - Sr. Presidente, Deputado Paulo Piau;
ilustres conferencistas, Dr. Roberto Rodrigues e Dr. Marcos Arruda;
Srs. Deputados; autoridades presentes, meus senhores e minhas
senhoras, ouvi com a maior atenção possível parte das palestras do Dr.
Roberto Rodrigues e do Dr. Marcos Arruda.

Pude aprender muito, porque vi que determinados princípios
defendidos pela cooperativa são exatamente aquilo de que mais
necessitamos no Brasil.

Com o Dr. Roberto Rodrigues, aprendemos que o cooperativismo vai
resolver questões de concentração e exclusão, por meio da geração de
empregos. As cooperativas são entidades que distribuem a renda,
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defendem o meio ambiente, são parcerias ideais para o governo-
sede, e, segundo Dr. Roberto Rodrigues, ilustre Presidente da Aliança
Cooperativa Internacional, o cooperativismo é uma doutrina que
corrige o social por intermédio do econômico.

Recebemos aqui a informação completa sobre a doutrina do
cooperativismo, para a qual todos temos que atentar.

Sempre fui apologista do cooperativismo. Tive oportunidade, certa
ocasião, de, a convite, visitar a COCAMAR, Cooperativa de Maringá,
no Paraná, que tinha 28 mil associados. Naquele tempo, o Presidente
era mineiro, nosso amigo.

Ao visitar, aquele verdadeiro complexo de transformação de produtos
agrícolas que dá total apoio logístico aos 28 mil associados, fiquei
fascinado com o cooperativismo. Confesso que nem sei se ela obedece
aos princípios que aprendi hoje na palestra do Dr. Roberto, mas sei que
ali ouvi uma história que me encantou: numa determinada assembléia
da cooperativa, um produtor associado perguntou se não podia
desenvolver a produção do bicho-da-seda. Como era preciso haver
mercado para o bicho-da-seda, a direção da cooperativa, valendo-se de
um convênio com o Ministério da Agricultura do Japão, imediatamente
designou dois técnicos para irem àquele país, onde aprenderam não só a
técnica do cultivo da amoreira e do bicho-da-seda, como também a
técnica de produzir o fio de seda pura. E mais: trouxeram informações
de que o mercado para essa produção estaria assegurado por empresas
japonesas.

Depois de me contar a história, levaram-me para conhecer a fiação de
seda que foi instalada pela cooperativa e o desenvolvimento da
produção do bicho-da-seda no Paraná. As exportações das meadas eram
feitas de tal modo que não ficava 1 k sequer no Brasil. Todas elas eram
enviadas ao Japão ao preço de US$20,00 o quilo.

Essa atividade jamais teria sido desenvolvida se não houvesse o
associativismo, se não houvesse a orientação técnica e a logística de
escala que a cooperativa oferece na parte de insumos e orientação
tecnológica e na força que possui para a comercialização dos produtos.

A cooperativa pode resolver até mesmo a reforma agrária do Brasil.
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Não acredito no tipo de reforma agrária que 5g está realizando no
País. A razão é muito simples: um cidadão que está desempregado na
cidade, dormindo ao relento, ingressa na coluna dos sem-terra que
passa pela cidade. Para ele, aquilo é um alento. Recebe agasalho,
comida, enfim, está bem. Passa por uma cidade, é homenageado pelo
Prefeito com festa e tudo. Mas a verdade é que ele está liqüidado, se,
isolado, ganhar um pedaço de terra, sem nenhum apoio para levar
alguma coisa adiante. Ele fica frustrado, e a reforma agrária de que
tanto o País precisa fica totalmente relegada. (- Palmas.)

Outra coisa que me encantou aqui foi ouvir que cooperativas também
não guardam nenhuma ligação com a política ideológica de direita ou
de esquerda. Isso é imagem do passado.

Assistimos à experiência socialista de 75 anos da ex-União Soviética
que fracassou. E por que fracassou? Porque não obedeceu aos
princípios de que nos falou o Dr. Roberto Rodrigues, cujo nome vou
repetir sempre como o grande conhecedor do assunto.

E claro que o ideal é que fôssemos iguais, mas não somos. Somos
apenas semelhantes. E por que somos semelhantes? Porque somos do
reino animal e da espécie humana, só por isso.

Não somos iguais. Cada um tem a sua vocação, aptidão, dedicação ao
que faz e grau de responsabilidade com aquilo que assume. A vida é
assim, e as cooperativas também - e nesse ponto peço licença e me
permito discordar um pouco do eminente conferencista Dr. Marcos
Arruda. Não podemos, de forma alguma, deixar de apoiar e aplaudir o
crescimento da economia, porque, como nos ensina Roberto Rodrigues,
o cooperativismo é a doutrina que corrige o social através do
econômico. Por quê? Por uma razão muito simples: o que representa a
economia? As atividades dos setores primário, secundário e terciário. A
própria infra-estrutura é a economia de um país. A economia de um
país não é fim, é meio para que se alcancem os objetivos sociais. E

o preciso que a economia seja próspera, forte, independente, para que
o haja recursos para financiar a educação, a saúde, enfim, o

desenvolvimento social, o bem comum, que é  fim.
Não posso deixar de aplaudir o crescimento, o desenvolvimento. Os
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transgênicos trazem problemas polêmicos. Mas é do contraditório
que advém o entendimento. Se estiver errado um dia, dou a mão à
palmatória. Sou nascido na roça, prefiro o frango caipira ao frango de
granja, prefiro a couve que a minha mãe plantava, irrigava com o
regador e adubava com adubo orgânico. Prefiro todo alimento sem
nenhum defensivo agrícola, sem nenhum adubo químico. Mas se não
fosse o adubo químico e se não fosse o defensivo agrícola,
provavelmente não estaríamos produzindo em quantidade suficiente
para atender à demanda de quase 6 bilhões de pessoas do planeta Terra.
Temos de compreender, talvez os transgênicos sejam alguma coisa
semelhante ao adubo químico e ao defensivo agrícola. Hoje mesmo,
comendo um morango, disse à minha mulher: esse morango tem gosto
de querosene, porque o defensivo agrícola não foi bem retirado. O ideal
seria o morango sem defensivo agrícola, mas quem milita no campo
sabe que seria muito dificil produzir em quantidade e qualidade
suficientes para atender toda a demanda internacional. O crescimento é
indispensável.

E óbvio que temos de respeitar os valores maiores. Nesse ponto,
quero cumprimentar o eminente Dr. Marcos Arruda, por respeitar os
valores humanos, o próximo, a natureza. Não podemos agredir a
natureza, devemos respeitar a vida. As indústrias, por exemplo, não
podem lançar nos cursos de água efluentes industriais gasosos, líquidos
ou sólidos sem tratamento. Isso é muito importante.

Não poderia deixar de trazer a minha contribuição. O eminente colega
Senador Francelino Pereira se incumbirá de transformar em lei alguma
coisa que tenha sido objeto de seu encontro com o Presidente. Solicito
ao Senador que coopere, para que do Congresso Nacional saia uma lei
capaz de regulamentar e abrir espaço para que as cooperativas e o
sentimento cooperativista cresçam no Brasil. Para isso precisamos
receber a orientação dos senhores, que conhecem os detalhes do
espírito dessa lei.

Quero terminar apresentando meus parabéns, congratulando-me com
o eminente Deputado Paulo Piau, que preside este seminário, e com a
Assembléia Legislativa, que abre este majestoso Plenário para a
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realização deste trabalho, de valor inestimável para o futuro das
gerações brasileiras, que precisamos amparar.

O Deputado Giovani Cherini - Quero dizer da minha satisfação de
estar aqui, juntamente com o Deputado Alexandre Postal, do Rio
Grande do Sul; um grupo de Vereadores do Município de Passo Fundo:
Jaime D'Bastiani, Edson Nunes e Luiz Miguel; representantes de
algumas cooperativas do Rio Grande do Sul; José Sheifer; o Assessor
de Imprensa Jair Lazaroto; Josenir, de Passo Fundo, e Miguel Roe.

Sempre digo, Dr. Roberto Rodrigues, que o cooperativista tem de
mostrar, através de sua vida, que tem uma filosofia calcada no
cooperativismo. Por isso sou seu admirador e acredito muito em suas
idéias.

Penso que um exemplo vale muito mais que mil palavras, por isso sou
sócio de quatro cooperativas e criamos, no Rio Grande do Sul, uma
cooperativa educacional para preparar jovens.

Estamos agora preparando, dentro da filosofia cooperativa, uma
turma de 150 jovens.

Tenho preocupações e quero colocá-las para os palestrantes,
registrando que o primeiro encontro, em Porto Alegre, teve participação
de Pernambuco e Minas Gerais, com nossos companheiros Paulo Piau e
nosso Presidente e o Liberato, de Pernambuco. Tivemos bons frutos, e
o sinal está aqui, no segundo encontro.

O cooperativismo é isso: vai-se plantando, e poderemos, quem sabe,
colher ótimos resultados se espalharmos essa idéia para as Câmaras de
Vereadores. Temos bons Vereadores, mas não chegamos perto deles,
não damos aquele apoio de que precisam, acabamos tratando os
políticos como se fossem todos iguais, como se não trabalhassem e não
tivessem idéias cooperativas. Temos já 11 FRENCOOPs municipais
criadas.

Quero colocar três questões para os palestrantes. Uma é sobre a
preocupação em relação aos jovens e que apresento ao Roberto
Rodrigues e ao Arruda: vejo que não há um trabalho para renovação
nas cooperativas do trabalho dos jovens. Trabalhei em cooperativas há
uns 15 anos; por 6 anos trabalhei em cooperativas junto à Federação
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das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul e vou para as
reuniões dos cooperativistas, onde encontro, ainda, 80% daqueles que
ali estavam quando deixei de ser funcionário de uma cooperativa.
Então, percebo que é um processo de pouca renovação. Acho que o
cooperativismo tem de ser formador de liderança, de Vereadores,
Deputados e Governadores. Precisamos ser uma escola política, de
formação de líderes.

Outra questão é sobre a criação de um Tribunal de Contas para as
cooperativas, quero trazer a idéia para cá. Como nós, Deputados,
tivemos a coragem de criar um Tribunal de Contas que trabalha, ou ao
menos deveria trabalhar em conjunto com as Assembléias, penso que,
para o cooperativismo, está na hora de criar um órgão que fiscalize o
próprio cooperativismo, para que se tenha credibilidade. A maior
moeda que podemos ter hoje é a credibilidade.

Outra coisa, Roberto Rodrigues, é que o cooperativista tem de ser
bastante utópico, até porque os pioneiros de paradigma são só 5%.
Segundo pesquisa que fizemos, 75% são conservadores, 25% sobem e
descem, são um pouco conservadores, um pouco pioneiros, mas o
cooperativista tem de ser pioneiro de paradigma, tem de estar entre os
5%. Por isso somos utópicos.

Sou um daqueles que acredita que nem com o socialismo nem com o
capitalismo poderemos um dia construir uma nova realidade. Será com
o cooperativismo. Isso é uma utopia agora, mas amanhã poderá ser
realidade construir um sistema de Governo. Acredito que o
cooperativismo possa colaborar com o sistema capitalista excludente,
bandido, que mata, que deixa as pessoas na miséria, na fome, na
desilusão. Por isso, quero continuar com essa minha utopia, de um dia
imaginar o meu País com um sistema verdadeiramente cooperativo.
Gostaria que nossos palestrantes comentassem sobre isso. Obrigado.

O Sr. Roberto Rodrigues - Colocarei quatro pontos. Primeiro, um
comentário sobre a excelente palestra do Dr. Marcos Arruda, com
quem concordo em 95% das questões colocadas. Acho que temos
algumas diferenças semânticas, mas a tese está centrada. A única
diferença verdadeira que temos é a honestidade dos temas de
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representação no sistema, que é questão de entendimento. Acho que
precisamos conversar sobre isso. Um ponto que me parece relevante na
sua manifestação é sobre essa questão: tem de vir da base. Defendo a
tese da honestidade, vindo da base. Acredito que possamos, resolvida
essa questão, acabar com essa única diferença que temos de
entendimento do sistema. Feito isso, Marcos, parabéns por sua
exposição, pelo seu idealismo, e conte conosco também.

São três perguntas: uma do Fabrício Ribeiro: "Qual é a participação
no faturamento das cooperativas no Brasil e no mundo?". No Brasil,
7% do PIB; no mundo, não existe dado consistente sobre o assunto,
mas sabemos que os Bancos cooperativos têm participação em tomo de
15% do sistema financeiro do mundo inteiro. O cooperativismo
agrícola está na faixa de 35% do faturamento do cooperativismo do
mundo inteiro. O setor agrícola é poderoso no sistema financeiro, mas
não temos dados consistentes sobre isso.

Pergunta de Eugênia Paceili: "Qual o percentual de representatividade
da ACI na Câmara e no Senado Federal?" Na ACI não tem. A ACI é
um órgão internacional, não tem representatividade na Câmara Federal
nem no Senado da República. Na verdade, no cooperativismo brasileiro
tem, sim, da mesma forma que o Deputado Paulo Piau comanda a
FRENCOOP, em Minas Gerais, uma frente parlamentar de
cooperativismo em nível nacional. Está aqui o Deputado Nárcio
Rodrigues, que participa dessa Frente, hoje coordenada pelo Deputado
mineiro Suas Brasileiro, com cerca de 150 Deputados Federais
compondo essa Frente, que nos anima muito em relação à legislação
cooperativista que vem.

A última pergunta é do Deputado Duarte Nogueira, meu patrício de
São Paulo, grande amigo e companheiro: "Sobre essa questão de
desemprego etc., onde entra o sistema cooperativista e como pode ser a
legislação em relação a esse assunto?".

Parece-me essencial a questão colocada pelo Deputado Duarte
Nogueira. O cooperativismo precisa ter uma legislação, sobretudo na
área de cooperativismo de trabalho, que dê clareza ao processo de
relação. 0 Dr. Marcos Arruda deixou muito sublinhado um aspecto que
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parece também essencial. A cooperativa de trabalho permite ao
cooperado ser dono da sua força de trabalho. Ele não tem uma relação
de emprego com o empregador. Ele não é empregado do empregador.
A cooperativa é que é contratada para realizar serviços. Então, o que
precisamos é de uma legislação trabalhista que acerte essas questões,
que dê segurança ao empregador de que uma cooperativa de trabalho
realiza todo o serviço de que ele necessita, sem que isso implique,
amanhã, em problemas que possam ser debatidos na Justiça do
Trabalho, marcando claramente qual a função da cooperativa de
trabalho numa relação de emprego com um determinado empregador.
Com isso, liquidamos os problemas que hoje existem de interpretação
nessa área sobretudo pelo Poder Judiciário no Brasil. O Brasil tem um
papel extraordinário nesse capítulo de geração de empregos e de
construção de uma sociedade muito mais justa e muito mais cidadã do
que a que temos hoje.

Queria fazer um comentário sobre o que o Deputado Cherini falou.
Deixa-me a bola na marca do pênalti, e não há goleiro no gol, é só
chutar. Ele tem sido um incansável batalhador pelo trabalho na
formação de jovens cooperativistas no Rio Grande do Sul e no Brasil
todo, tem sido um artista nesse processo, tirando leite de pedra, fazendo
recursos surgirem do nada. Ele me falou agora há pouco que está
formando 300 jovens cooperativistas no Rio Grande do Sul neste ano.
E um exemplo de dedicação na formação de jovens, tão essencial, que
na reforma dos princípios cooperativistas realizada pela ACI, em 1995,
em Manchester, o princípio que trata de informação e formação
explicita prioritariamente a formação e informação para jovens no
cooperativismo. E mais, jovens homens e mulheres, para dar clareza na
democracia desse processo. Quanto a essa questão, estou de pleno
acordo.

Outro dia, estive em um congresso no Canadá, destinado a discutir o
cooperativismo no terceiro milénio, ou seja, discutir o futuro. Havia,
mais ou menos, umas 600 pessoas. Olhei a platéia e falei: estamos aqui
discutindo o futuro, quantas pessoas aqui têm menos de 35 anos?
Levantem o braço. Havia 3 ou 4 pessoas. Como é que estamos aqui
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discutindo o futuro se o futuro não está presente?

Concordo plenamente com o Deputado Cherini. Se não houver
formação de recursos humanos na juventude para assumir o bastão
daqueles que, como eu, já estão chegando ao fim da linha, não vamos
ter continuidade, o Brasil sofrerá muito.

O segundo ponto colocado é sobre um Tribunal de Contas. Estou de
pleno acordo, é a autogestão do sistema cooperativista. Por isso a
legislação tem de ser alterada rapidamente, conferindo, como diz a
Constituição, a autogestão ao próprio cooperativismo. E é um Tribunal
de Contas o mecanismo de medição e fiscalização cabível nesse novo
projeto, a partir do próximo sistema cooperativista. Quem mais se
interessa pela cooperativa correta é o cooperativista, ninguém mais.
Então, compete a nós cuidar desse assunto.

A terceira questão, sobre a utopia, eu compartilho inteiramente do seu
ponto de vista, tanto que estou pregando aqui que o cooperativismo é
hoje o instrumento mais importante da democracia e da paz. Ora, quer
coisa mais utópica do que a paz universal? Pois é com essa paz, com
esse projeto que estamos comprometidos dentro do cooperativismo
mundial.

O Deputado Paulo Rubens Santiago - Boa-tarde. Sou Vice-Presidente
da Frente Parlamentar Cooperativista; nosso Presidente, Deputado
Roberto Liberato, está aqui; integro também, nas comissões
permanentes, a área de finanças, orçamento e tributação e sou Vice-
Presidente da Comissão de Educação e Cultura. Gostaria de me dirigir
ao Dr. Roberto Rodrigues e ao economista Marcos Arruda expressando
uma preocupação fundamental. Todos temos a convicção de que a
expansão, o fortalecimento e a consolidação do cooperativismo são
metas que demandam uma série de exigências. Particularmente na área
da educação, a escolarização, a profissionalização, a formação própria
para o cooperativismo, a participação das cooperativas junto com as
políticas de infra-estrutura, notadamente transporte, energia,
telecomunicações, abastecimento de água, saneamento e acesso às
novas tecnologias, a questão do crédito e a relação das cooperativas
com a gestão das políticas governamentais.
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Imagino que a expansão do cooperativismo nos municípios

brasileiros e nos Estados, especialmente, passa necessariamente por
uma interação direta com algumas decisões de governos municipais e
estaduais que são anualmente decididas nas leis orçamentárias, no
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nas leis
orçamentárias anuais. Não imagino a expansão do cooperativismo em
municípios, em Estados onde o cooperativismo tenta avançar
demandando políticas de infra-estrutura, como educação e informação,
e nossos Prefeitos e Governadores vão exatamente para o lado oposto,
sem que se assegure, nos orçamentos públicos, a participação do
crédito e do fundo público para fomentar o cooperativismo.

Diante dessas demandas, gostaria de ouvir o Dr. Roberto Rodrigues e
o economista Marcos Arruda, que têm circulado não só por nosso país,
nosso continente, mas também pelo mundo inteiro, sobre a seguinte
questão: estamos, há algum tempo, sendo bastante bombardeados por
questões vinculadas a ajustes fiscais, combate a déficit público,
políticas de desregulamentação, de fiexibilização e um conjunto de
intervenções macroeconômicas submetidas, quase sempre, por
instituições internacionais, como o Banco Mundial, o FMI, etc.
Algumas dessas intervenções implicam em cortes de gastos, extinção
de programas sociais, restrição de crédito, aumento das taxas de juros.
O jornal "Folha de S. Paulo" de hoje expressa, na primeira página, uma
das conseqüências da política macroeconômica.

Gostaria de ouvir do Dr. Roberto, do ponto de vista do cenário
internacional, como o cooperativismo internacional está enfrentando
essas políticas de ajustes ficais, de combate a déficit público, de
desregulamentação, de ajustes macroeconômicos, que, quase sempre,
levam a uma redução dos gastos, a uma redução do crédito, a um
aumento das taxas de juros, ao corte elevado em políticas sociais
essenciais, até para que o cooperativismo possa expandir-se, possa
qualificar-se e se consolidar em países em desenvolvimento.

Queria também que o Dr. Marcos Arruda abordasse um pouco mais
essas conseqüências dos programas de ajustes fiscais, como o combate
ao déficit, a desregulamentação, o contingenciamento de orçamento na
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possibilidade de o movimento cooperativista ser um parceiro de
políticas de desenvolvimento, mas que também são sujeitos ativos da
mudança desses parâmetros de ajustes que têm causado tantos prejuízos
ao nosso País e a diversas outras nações. Muito obrigado.

O Sr. Roberto Rodrigues - Deputado Paulo Rubens, em primeiro
lugar, obrigado pelas perguntas e parabéns pela juventude e pela
inteligência. Quando vemos brasileiros jovens assumindo posições
importantes na vida pública brasileira, temos esperança de que o País
vai melhorar.

Em relação à sua pergunta, o cooperativismo mundial e a Ad,
particularmente, estão sempre preocupados com pessoas e comunidades
nas quais as pessoas estão inseridas. Então, todo e qualquer ajuste,
mesmo os que obedecem ditames internacionais, do FMI ou do Banco
Mundial, etc., que prejudiquem pessoas são antagonizados pelo sistema
cooperativista. Estamos sempre trabalhando politicamente, buscando a
redução dos riscos que a pessoa corre em função desses fatores. Mas
não apenas nessa direção, porque esse é um discurso político, estamos
trabalhando na prática cooperativa que funciona nessa direção. Por
exemplo, os Bancos cooperativos do mundo procuram trabalhar
reduzindo taxas de juros. Vou lhe contar um fato real acontecido há
alguns anos, quando ainda era Presidente da OCB e consegui que a
Comunidade Econômica Européia financiasse uma viagem de 30
lideres cooperativistas brasileiros à Europa para conhecer a realidade
cooperativista daqueles países europeus. Está aqui o Paulo Bernardes,
que esteve nessa viagem. Visitamos uma cooperativa de crédito nos
arredores de Bonn, na Alemanha. Havia todo um ensaio para que esse
assunto fosse considerado. Tudo foi programado antes da nossa vista.
Fomos à cooperativa e houve uma exposição de como tudo funcionava.
Logo se perguntou ao dirigente da cooperativa qual era a taxa de juros
que se cobrava para o crédito rural. E a resposta foi: "x". "E se o sujeito
for não cooperado, vocês operam com ele?" "Sim". "E que juros vocês
cobram do não cooperado?" "O mesmo juro". Logo, surgiu uma
discussão entre os brasileiros de que isso não era cooperativismo. O
sujeito é cooperado, põe o seu capital na cooperativa, e o outro não é
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cooperado, não põe o seu capital, e paga a mesma taxa de juros? Há
uma injustiça. Alguém está sustentando alguém. Discutíamos isso
quando entrou um gerente de um Banco comercial normal e
perguntamos a ele qual a taxa de juros que o Banco cobrava. Ele disse:
"x", também, igualzinho ao da cooperativa. Daí, a discussão cresceu
muito. Disseram que isso não era cooperativismo, e sim coisa do
capitalismo alemão. Para terminar a conversa, perguntou-se a um grupo
de velhos cooperados dessa cooperativa que vantagens eles tinham em
ser sócios da cooperativa e pagar o seu capital para terem um
empréstimo e uma taxa de juros iguais aos do Banco do outro lado da
rua. Eles responderam que a vantagem era que, antes da cooperativa de
crédito, os juros eram de 2x; depois da cooperativa, ou os Bancos
baixaram os juros para "x", para se igualarem à cooperativa, ou
quebraram por ineficiência. Então, a cooperativa abalizou os valores da
taxa de juros. "Por isso, não saímos da cooperativa e mantemos o nosso
capital aqui", disseram eles. "No dia em que formos embora, a
cooperativa fecha, e tudo volta a 2x novamente". Ou seja, as
cooperativas têm trabalhado dentro daquilo que o Deputado citou, que é
cultura cooperativa. Aqui no Brasil o sujeito fala: "Se a cooperativa
tem a mesma taxa de juros do Banco, então vou trabalhar com o Banco,
que é maior". Não temos a cultura associativa e de vivência
cooperativista. Estamos trabalhando, enquanto organização, sempre
balizando a redução da taxa de juros, a melhoria dos financiamentos
para pessoas físicas ou jurídicas e sempre buscando a oferta de melhor
qualidade de vida para as pessoas que nos são caras. Tanto é verdade,
que o sétimo princípio resolvido pela Ad, em 1995, diz que é preciso
preocupar-se com a comunidade, e não apenas com os sócios das
cooperativas. Espero ter respondido a sua pergunta.

O Deputado Neodi Saretta - Deputado, não vou fazer o Dr. Roberto
perder o avião, mas fiz questão que a pergunta fosse formulada muito
mais para manifestar a minha preocupação e, obviamente, para ver a
sua manifestação. Mas, se não der tempo de respondê-la, gostaria que
ficasse como reflexão. E sobre as fusões. Hoje, as fusões estão em voga
no mundo inteiro, inclusive no Brasil temos o exemplo da AMBEV, e
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V. Exa. defendeu a fusão das cooperativas. Queria levantar a
seguinte preocupação: a fusão das cooperativas não vai ser mais um
instrumento de exclusão das pequenas cooperativas, principalmente em
beneficio das grandes cooperativas que crescem, hoje, em determinadas
regiões do País? Santa Catarina é um exemplo disso, porque possui
grandes cooperativas agropecuárias. Essa fusão não vai excluir as
pequenas cooperativas?

O Sr. Roberto Rodrigues - Deputado, muito obrigado pela sua
pergunta. Ela é muito importante. E preciso dizer ao Deputado, com
uma certa dose de vergonha, que a minha preocupação não é com a
cooperativa grande ou pequena, é com o cooperado, é com as pessoas
que são servidas pela cooperativa. A minha conviccão é que a
concentração de cooperativas, sejam elas feitas a partir das grandes ou
das pequenas, somem em seu conjunto para beneficiar o cooperado,
porque ele será inserido numa condição melhor de mercado. Defendo a
tese das fusões não para beneficiar essa ou aquela cooperativa, mas
para beneficiar o universo dos cooperados. Esse é o caminho que temos
que perseguir. Obviamente, temos que cuidar para que as fusões não
sejam feitas para beneficiar grupos dirigentes de cooperativas ou essa
ou aquela cooperativa. O beneficio deve ser sempre da pessoa que
forma as cooperativas. Muito obrigado pela pergunta e pelas
colocações que foram feitas.

Deputado Paulo Piau, quero cumprimentá-lo pelo seu esforço. Somos
testemunhas de sua preocupação e seu carinho para com o
cooperativismo em Minas Gerais e no Brasil. Quero agradecer muito a
oportunidade de estar aqui presente neste brilhante trabalho e quero
pedir desculpas, porque avião, quando atrasa, é uma tragédia, mas,
quando somos nós que atrasamos, a tragédia é maior ainda. Contem
comigo sempre. Enquanto a luz estiver acesa estarei defendendo o
cooperativismo. E, na hora em que ela se apagar, espero ir para o céu
fazer companhia a grandes amigos que lá já estão. Muito obrigado.

O Sr. Marcos Arruda - O primeiro comentário vai diretamente para a
pergunta do Deputado Cherini, que tocou no ponto nevrálgico de nossa
visão de uma socioeconomia solidária, que é a dimensão do jovem.
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Parece-me que o cooperativismo e todos nós que trabalhamos para a
construção de uma economia baseada na cooperação e na solidariedade
temos sido tímidos demais no trabalho com a juventude e até com a
infância. Vivi uma experiência na Nicarágua, como educador,
trabalhando com Paulo Freire, a qual marcou todo o meu trabalho
profissional. Tenho a convicção de que toda população precisa de uma
alfabetização econômica. Isto é, desde criança podemos estudar
economia, desde criança podemos praticar a economia. E uma questão
de introduzir isso nos currículos como uma questão essencial em nossa
vida. Precisamos ensinar as crianças a se autogerir, porque elas podem,
desde pequenas, assumir o controle de sua própria economia, enquanto
indivíduos, enquanto família e enquanto grupos de jovens e crianças na
própria escola. No interior do Rio Grande do Sul existe uma escola que
forma jovens na área rural, e os próprios estudantes têm uma parte da
gestão da escola. Eles recebem controle sobre uma parte do orçamento
que tem a ver com as suas áreas de trabalho. E eles fazem todo o
planejamento, aprendem a gerir aquela economia a partir da época em
que são estudantes. Temos um imenso campo no sistema escolar
brasileiro para introduzir essa questão e iniciar os jovens na prática do
cooperativismo e dos valores que estão implícitos nessa prática, como a
solidariedade, a complementaridade, a partilha e a autogestão. Mas é
claro que isso implica também na questão política. Estamos num
espaço onde temos vários parlamentares, e as frentes parlamentares
poderiam fazer um grande serviço, como retocar a legislação da
educação, tanto nos Estados como no País, para que isso passasse a ser
uma dimensão fundamental da legislação sobre educação no País e nos
Estados.

Um segundo aspecto tem a ver com a questão da mudança de
legislação. Outros participantes mencionaram o tema do crédito. Esse é
um dos temas mais dramáticos da legislação atual. Na nossa opinião, o
sistema de crédito cooperativo está emasculado dos seus potenciais
pelo excessivo centralismo do Banco Central e da legislação que rege
as cooperativas de crédito. Na verdade, os cooperativistas não têm o
direito ou a liberdade de controlar as suas próprias finanças, criando
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cooperativas e ampliando suas cooperativas de crédito até para
alcançar outros setores das comunidades onde as cooperativas atuam.
Essas limitações precisam ser superadas, e precisamos de uma
legislação sobre crédito cooperativo que descentralize e reconheça o
direito da população de controlar, cada vez mais, suas próprias
finanças, mesmo que seguindo a regulamentação de âmbito nacional.
Podemos ser liberal em relação ao capital financeiro privado e ser
centralista e intervencionista em relação ao capital cooperativo e
social? Há uma incoerência que temos que superar. Ao amigo de
Pernambuco que levantou o tema Capital dos Ajustes, gostaria de
simplesmente mencionar que, por trás dos problemas dos ajustes, dos
cortes orçamentários, temos um problema-chave em duas dimensões: é
o problema da dívida externa e da dívida interna brasileira e também os
problemas das dívidas estaduais e municipais. O que existe por trás
desses problemas tem um nome um pouco complicado, mas é
compreensível: sobreendividamento. Ninguém que tenha alguma noção
de economia vai questionar essa entidade chamada endividamento.
Endividar-se é normal, e procurar recursos de quem tem poupança para
aplicar e reproduzir esses recursos e depois pagar por eles é justo e
adequado. O problema é o sobreendividamento. Estamos vivendo, pelo
menos, 30 anos sobreendividados. O Brasil e todo o exterior estão
endividados. O país mais forte do mundo é o mais endividado e é o que
tem o maior passivo financeiro do mundo.

Se o Japão, de um dia para o outro, resolver cobrar dos Estados
Unidos tudo o que tem investido lá, só no que diz respeito aos bens
financeiros de capital, os Estados Unidos balançarão, e, talvez, o seu
sistema financeiro caia. Então, temos de trabalhar sério em uma
reforma profunda do sistema financeiro brasileiro e internacional. No
caso do Brasil, apenas no Governo do Fernando Henrique Cardoso, o
dado é o seguinte. Com relação à dívida externa, em 1994, quando
tomou posse, ela era de US$148.000.000.000,00. Em 1998, que é o
único dado disponível do Banco Central, depois de quatro anos de
mandato, essa dívida era de US$243.000.000.000,00.

Portanto,	isso	eqüivale a um aumento de	quase
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USSI00.000.000.000,00, em quatro anos. Nesse período, o Brasil
pagou um total de USSI92.500.000.000,00 aos credores. Quanto mais
pagamos, mais devemos. Essa lógica tem de ser interrompida. Por isso,
há a campanha pelo jubileu da dívida externa e das dívidas, que várias
entidades sociais mais a CNBB, o ( .... ) e as entidades sindicais e
populares estão levando adiante, procurando forçar uma redefinição do
problema da dívida externa e uma renegociação, radicalmente diferente,
com os credores. Com relação à dívida interna, há os seguinte dados.
No início do Governo Fernando Henrique, a dívida interna era de
R560.000.000.000,00. Em dezembro de 1999, a dívida interna era de
R5517.000.000.000,00, ou seja, 8,6 vezes maior. Essa dívida interna é
feita em conexão com a dívida externa. Não dará tempo para
avaliarmos sobre qual seria essa ligação.

O resultado é que, em um ano, acabamos varrendo uma grande parte
do orçamento federal para servir ao sistema financeiro nacional e
internacional. O resultado disso está em um número que nos deixa
abismados. Em agosto de 1999, o orçamento federal dedicava 64% de
recursos disponíveis da arrecadação para os serviços das dívidas
internas e externas. Isso explica o rigor do FMI quando vem aqui e
impõe-nos uma série de medidas de ajustes, de privatizações e tudo o
mais, com uma lógica dominante: continuar pagando fielmente os
agentes financeiros. Se essa é a prioridade da nossa população, que tal
colocarmos isso em uni plebiscito, por exemplo? Essa é a proposta que
o Jubileu 2000 está fazendo para o Brasil.

Faremos um plebiscito entre os dias 2 e 7 de setembro deste ano,
perguntando à população: "Devemos continuar pagando as dividas
internas e externas, mesmo que seja à custa de recursos essenciais para
investir na sobrevivência dos brasileiros e no reerguimento da
economia brasileira?". Essa pergunta tem uma resposta muito fone.
Temos de interromper esse círculo vicioso de sobreendividamento. Para
isso, talvez seja necessário propagar a idéia de conter um acordo do
FMI e construir um outro, centrado nas prioridades do País, e não na
dos Bancos internacionais.

Gostaria de tocar no tema da fusão das cooperativas, que é muito
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delicado, mas enormemente importante. A pergunta é a seguinte:
"Fundir para quê? Por que aumentar o tamanho das cooperativas ainda
mais?". Trago-lhes uma experiência realizada na Espanha, que possui
duas vertentes de cooperativismo. Quem conhece a Espanha deve
certamente saber que lá existe uma fantástica corporação cooperativa,
que é uma coleção grande de cooperativas em uma só corporação,
chamada Mondragon, no País Basco. Essa é uma opção.

A Espanha construiu um sistema segundo o qual ela própria ia
produzindo novas cooperativas, complementares umas às outras, até
que se formasse uma enorme corporação e não houvesse competição,
mas colaboração e complementaridade entre as diversas cooperativas
daquele sistema. Fora dele poderia haver competição aberta e total.
Essa corporação tomou-se transnacional e atualmente atua em vários
países. Possui até um escritório em Brasília.

Nas Astúrias, um pouco perto do País Basco, há uma outra tendência
cooperativa: eles optaram por não existirem enormes cooperativas.
Sempre que for preciso crescer, usam o fundo cooperativo para
subsidiar o nascimento de novas cooperativas, se possível,
complementares e na mesma região de desenvolvimento, de modo que
a reflexão tem como referência o desenvolvimento de uma região
inteira. Ali, então, é preciso se planejar o aparecimento de cooperativas
de diferentes setores, que se complementarão e, ao mesmo tempo,
comercializarão umas com as outras. Assim, a economia inteira se
satisfaria de forma cooperativa, e não mais puramente no mercado
competitivo. Gostaria de deixar isso para a consideração de vocês. Se a
razão da fusão é a continuação da competição no mercado da oferta e
da procura, que é cada vez mais concentrado e, portanto, cada vez mais
livre, mais vale não nos concentrarmos, para não seguirmos os
caminhos dos grandes grupos econômicos privados, que acabam sendo
monopolistas e oligopolistas, e irmos cortando a possibilidade de
qualquer empresa ou cooperativa entrar no espaço daquele mercado.
Então, isso fica para a reflexão de vocês.

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Pergunta do Prof. Antônio
Carlos dos Santos, da Universidade Federal de Lavras, ao Dr. Roberto
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ou ao Dr. Marcos: "Concordo plenamente com a posição de vocês
quanto à necessidade de se definirem as regras do jogo, da legislação, e
promover a valorização das pessoas. Como fazer isso em um país onde
as pessoas que são incumbidas de fazer com que isso aconteça não têm
capacidade, competência e coerência em seus julgamentos? A questão
do Judiciário, por exemplo".

O Sr. Marcos Arruda - A legislação precisa ser mudada, mas os
legisladores são, em grande parte, aqueles que não querem essa
mudança. O nosso papel, enquanto sociedade civil, é de construir, cada
vez mais, um movimento de pressão, até para dar argumentos e
elementos àqueles que são simpáticos a uma transformação legislativa
adequada, a fim de que tenham força para executar isso no espaço de
decisões do Legislativo. E essencial a descentralização da própria
legislação cooperativa, isto é, dar mais poder para os Estados e os
municípios legislarem sobre a economia, sobre a cooperativa e sobre as
associações. Já foi dito aqui que a mudança cultural é fundamental.

A frente de luta por novos valores, novas atitudes, novos
comportamentos e novos modos de relação é fundamental. Se não
compreendermos que essa luta tem de acontecer não apenas nas
instituições, mas também no interior de cada um de nós, nada mudará
de fato. Trata-se de fazer uma luta para combater todo um universo de
corrupção que atravessa as instituições do Brasil, pois estamos em um
país de alta impunidade. Há documentos que estão sendo produzidos na
ONU sobre a impunidade que nunca deixa de colocar o Brasil como um
dos baluartes da corrupção no mundo. Algo tem de ser feito para que
isso mude. Não vejo outra opção senão partir da sociedade um
movimento pela ética, ou seja, de moralização das instituições e de
reformas profundas, que transformem o poder público em um serviço,
em uma responsabilidade, para que deixe de ser um mero privilégio,
um meio de enriquecimento individual.

Apenas uma sociedade organizada e consciente pode arrancar isso das
instituições de poder político. Nós, que lutamos por isso, temos de
procurar ocupar espaços nos setores das instituições de poder e temos
de apoiar os nossos Deputados, Vereadores, Senadores e governantes,
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que têm essa mesma lógica e que têm de nadar contra o sistema,
contrariando, em seu cotidiano, a lógica dominante. E preciso que
sintam que têm o apoio da sociedade para atuar dissonantemente em
relação à cultura de corrupção que prevalece.

O Deputado Renato Rainha - Boa tarde a todos. Sou Deputado
Distrital da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Estou
representando essa Casa de lei, juntamente com o Dr. Roberto Marazi,
que é da Organização das Cooperativas do Distrito Federal. Amanhã
teremos a oportunidade de falar da experiência do cooperativismo no
Distrito Federal, mas gostaria de ressaltar uma que é muito importante
e que talvez seja uma iniciativa pioneira. A OCEDF, em convênio com
a UnB, está promovendo o primeiro curso de pós-graduação em
cooperativismo, que será um marco importante na formação
cooperativista do nosso Pais como um todo.

Tinha duas perguntas a fazer no tocante à fusão, mas uma já foi
respondida. A segunda pergunta seria dirigida aos dois paletristas, mas,
infelizmente, o Dr. Roberto Rodrigues teve que se retirar. Mas se refere
à unicidade do sistema. Perguntaria ao Dr. Roberto Rodrigues quais os
pontos negativos da não-unicidade do sistema. E ao senhor pergunto
quais são os pontos negativos que vê na unicidade do sistema.

O Dr. Marcos Arruda - Tenho muita alegria em saber desse novo
curso. E muito importante que esteja se difundindo em vários Estados.
E saber do Distrito Federal é muito importante. Se o Dr. Roberto
respondesse argumentaria em favor do fortalecimento do movimento
cooperativo, objetivo que compartilho plenamente com ele e com todos
aqueles com quem trabalho. Todos trabalhamos com a finalidade de
reforçar o movimento cooperativo. O problema é só o meio de se fazer
isso.

No meu entendimento, os pontos negativos da unicidade atual estão
no fato de a OCB e todo esse sistema ter sido construído nos anos 70,
justamente quando reinava no Brasil uma ditadura militar, centralista e
autoritária. Reproduziu esse modelo ainda na estrutura do
cooperativismo, criando um sistema de extrema centralidade. A crítica
fundamental é essa. Não queremos criticar os dirigentes da OCB, da
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OCERJ, do Rio, da OCEMG, daqui, da OCERGS, do Rio Grande do
Sul. O objetivo não é esse; o objetivo é falar da estrutura do sistema e
propor uma reconstrução de baixo para cima, na qual todo o universo
das cooperativas seja primeiro reconhecido.

Reparem que coisa importante: cooperativas que escolhem não se
filiar à OCERJ ou a qualquer OCE estadual não são reconhecidas como
cooperativas. Isso é violar um dos, princípios fundamentais do
cooperativismo, que é o direito à livre organização de cidadãos e
cidadãs em cooperativas. Não pode haver uma instituição que
subordine impositivamente todas as outras, senão não é reconhecida.
Isso contraria um princípio fundamental do cooperativismo de
Rochdale, no século Xlix - a livre adesão. Argumentamos que isso deve
ser reconhecido pela legislação brasileira - estadual e federal.

Quando se reconstrói uma organização cooperativa brasileira,
nacional, nessa perspectiva, temos a obrigação, lá no topo de Brasília,
de reconhecer esse direito dê não se filiar a qualquer cooperativa que
apareça pelo Brasil. Se estiver deformando e traindo os princípios e os
objetivos do cooperativismo, temos que fazer uma luta política, de
persuasão, de interação, e não por imposição ou por decreto. Anulamos
a existência dela, que é de novo reproduzir o sistema autoritário que
nós, como cooperativistas, recusamos. Esse é o grande ponto fraco
desse sistema que hoje predomina.

A mudança da legislação vai ser fundamental. Se abrir reconhecendo
esse direito para todos os cidadãos do País, teremos a possibilidade de
reconstruir o sistema de organizações cooperativas de baixo para cima,
inclusive reconhecendo a OCB como uma organização nacional, mas
não a única e definitiva, fora da qual ninguém mais existe. E uma
questão de coerência com a democracia. A essa resposta, só acrescento
um detalhe fundamental. Retomando a fala do Dr. Roberto, a
valorização das pessoas é um objetivo fundamental. Estava vendo isso
como argumento até para defender as fusões das cooperativas.

Acho que as fusões tendem a riscar a valorização das pessoas. Ao
criar megainstituições, as pessoas ficam tão distantes do sistema de
decisões que pouco podem participar e acabam sendo atropeladas por
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decisões supercentralizadas. Sobretudo se as cooperativas aceitarem
o jogo do mercado competitivo e entrarem nesse ritmo louco em que
todas decisões devem ser centralizadas, porque se trata de uma guerra.
Se o cooperativismo é contra a guerra e é pela paz não pode continuar a
aceitar o jogo da livre e total competição entre os mais fortes. E preciso
criar uma outra regra do jogo, que só pode vir a acontecer no espaço
intercooperativo. Por isso é tão importante reforçar a possibilidade de
trocas e intercâmbios cada vez mais sólidos e amplos no interior do
movimento cooperativo. E não só para fora, como é atualmente.

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - Há uma questão para os
Deputados Federais presentes: "Foi promulgada, em novembro de
1999, a Lei n°9.876, que obriga o cliente das cooperativas de trabalho a
recolher 15% do valor, fruto da nota fiscal ou fator referente a serviços
prestados, por cooperados, a titulo de contribuição social. Essa nova
contribuição irá invibializar as cooperativas de trabalho no Brasil.
Efetivamente, o que as FRENCOOPs estaduais e a FRENCOOP
nacional farão a respeito, para que as cooperativas de trabalho não se
extingam?". E de Denise Fiqueiredo, advogada.

Fica aqui a grande pergunta ao lado da FRENCOOP estadual.
Evidentemente, trata-se de lei federal. Amanhã, durante o
pronunciamento da FRENCOOP nacional, quem se pronunciar em
nome dela vai transmitir essa questão. Nós, particularmente, juntamente
com a OCEMG, fizemos uma manifestação a todas as instâncias,
inclusive ao Presidente da República, para que acuda. Na verdade, S.
Exa. está igualando a cooperativa a qualquer empresa. Isso não
incentiva a união cooperativista. Portanto, é uma boa questão para ser
respondida pelos Deputados Federais amanhã.

O Sr. Benedito Anselmo Martins de Oliveira - Boa tarde a todos. Sou
Benedito Anselmo, da Universidade de São João dei-Rei, coordenador
do núcleo no qual trabalho e também da incubadora tecnológica de
cooperativas populares da mesma Universidade. Acredito que seja
interessante prestar alguns esclarecimentos maiores ao Plenário com
relação à questão da unicidade. Sabemos que no Congresso Nacional,
quando a lei for discutida, haverá um embate entre essas duas vertentes
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de pensamento. Ou seja, como se deve dar a organização nacional
do movimento cooperativista.

Gostaria de uma melhor explicitação de cada um dos dois expositores
- embora um já tenha se retirado - de como entendem essa unicidade. A
exposição foi um pouco rápida, e essa questão é fundamental para a
organização e o fortalecimento do cooperativismo nacional.

O Sr. Marcos Arruda - Com o máximo espírito de justiça, quero dizer
ao companheiro Benedito que a noção de unicidade tem a ver com a
idéia de haver apenas uma estrutura organizativa cooperativa, que é
legal, reconhecida e vigente no Pais. Todas as cooperativas que passem
a existir no espaço do território nacional devem, por lei, fazer parte
dessa estrutura. Não há possibilidade de se organizar outra. No mundo
sindical, houve o tempo da unicidade sindical, da luta pela unicidade,
quando só uma central sindical era tolerada. Assim também se propõe
que continue sendo o que foi criado pela legislação de 1971, que haja
somente uma estrutura de OCEs até o nível nacional. Essa é a definição
de unicidade que entendo foi dada pelo Dr. Roberto e é conhecida e
dialogada entre nós com as OCES de cada Estado.

Gostaria de chamar a atenção dos senhores para a apresentação de
amanhã, do Dr. Virgílio Perius, perito em legislação, que discutirá com
muito mais cancha do que eu, que não sou advogado, a questão do
ponto de vista legal. Mas essa questão tem a dimensão política da
democracia, do direito original do cooperativismo, da livre adesão.
Portanto, da filiação não forçada a nenhum tipo de instituição
representativa maior. Essa é a questão de fundo político de discussão da
nova legislação.

Não posso resistir a fazer um pequeno comentário sobre a questão da
Lei n° 9.876, de 1999. Quero dizer que recai na pergunta sobre o tema
do ajuste econômico, da presença do FMI no Brasil. Estamos vivendo
uma febre de reestruturação de política fiscal, de uma tremenda
brutalidade para com a sociedade civil. E mais uma medida. Assim
como hoje temos uma estrutura fiscal em que 85% da arrecadação é
tirada das pessoas físicas e apenas 15% de corporações, também o
Governo está buscando outras formas de arrancar de quem puder mais
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alguns tostões para reforçar sua capacidade de continuar pagando
dívidas ao sistema financeiro.

Por isso, temos que nos opor fortemente a essa legislação, fazendo o
máximo de pleitos aos nossos representantes aqui presentes. Que levem
as nossas palavras aos espaços de decisão, para que essa lei seja
urgentemente abolida e substituída por outra que não mais injustamente
assemelhe empresas de fins lucrativos a cooperativas, que não têm a
mesma finalidade, mas uma finalidade social e humana.

O Sr. Jaime D'Bastiani - Agradeço o Deputado Paulo Piau pela
primeira oportunidade de participar da discussão, representando, de
alguma maneira, as FRENCOOPs municipais. Saudando V. Exa. quero
saudar todos os componentes da Mesa e citando os nomes dos meus
queridos amigos Deputados do Rio Grande do Sul, Giovani Cherini e
Postátaro, quero saudar também todos os Deputados e companheiros da
região de Passo Fundo que se fazem presentes.

Dr. Marcos, nasci dentro do sistema. Comecei a trabalhar aos 17
anos, numa cooperativa agrícola. Lá se tinha a visão de que deveríamos
crescer a ponto de trabalhar o produto do seu nascedouro até a ponta.
Ou seja, a mesma cooperativa agrícola faria o incentivo ao plantio, a
coleta, o transporte, a venda, trabalhando o produto, transformando-o
em óleo ou outro produto até o consumidor final.

Isso transformou as cooperativas do Rio Grande do Sul em especiais
e as da minha região, em supercooperativas. Tivemos alguns dissabores
muito grandes. Posso dizer que na região muitas cooperativas faliram.
Entendemos que pelo seu gigantismo - queria ouvir de V. Sa., doutor
no assunto, como interpreta isso. Vamos produzir e consumir de ponta
a ponta, ou vamos segmentar o sistema para melhor gerenciá-lo?

O Sr. Marcos Arruda - Alegra-me muito essa pergunta, porque faz
parte da minha prática e da minha pesquisa ao longo de anos essa
preocupação com a maneira de repensar a economia de uma forma mais
viável, mais inteligente e, ao mesmo tempo, mais humana, enfim,
satisfatória e geradora de mais felicidade. A minha resposta é enfática:
após todos os anos de pesquisa e experiência prática no
cooperativismo; estou convencido de que o caminho é aquele que falei
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no início da minha apresentação - aumentar e valorizar cada vez
mais a diversidade e, daí, estimular a segmentação, sem que isso
signifique fragmentar e isolar, mas articular tudo isso em sistemas
organicamente interligados.

Por que digo isso? Porque esse é o único caminho para preservarmos
a escolha de cada um e de cada comunidade a respeito dos caminhos a
seguir. Quanto mais centralizadas forem as estruturas, menor a
participação, menor a ação cidadã consciente e ativa. Temos que
descentralizar. E uma medida de sabedoria que segue as lições da
própria natureza. Mas descentralizar não deve significar fragmentar e
isolar. Deve significar respeitar cada indivíduo, cada membro do
sistema maior e estimular para que ele ou ela se articulem de maneira
coerente com os princípios do sistema, portanto de maneira cooperativa
e solidária com os outros membros do sistema, formando um
organismo parecido com o corpo humano, no qual cada membro tem a
sua função. E aquele mistério que a Biologia não conseguiu desvendar
até hoje: como um ser unicelular, o óvulo, ao ser fertilizado, se
transforma em duas células, que se tomam uma e, aos poucos,
começam a se subdividir, e, gradualmente, cada nova célula ganha uma
nova especialidade. Algumas células viram ossos; outras, nervos;
outras, braços, mãos, olhos. Quem mandou isso acontecer? Como é que
alguma coisa que era uma só se transformou em várias, virou
diversidade?

E isso que precisamos: respeitar essa diversidade que somos. Não há
dois gêmeos univitelinos iguais no mundo. Eles são parecidos, mas
iguais, não, porque são dois seres diferentes, duas almas diferentes,
dois caminhos de experiência e de prática diferentes.

Temos que criar um sistema em que cada ser que é diferente é
acolhido como bem-vindo e dizer: "Caramba, está aí um diferente. Ele
traz uma coisa nova com a qual posso aprender, posso me beneficiar. E,
trocando com ele o que ele não tem, nós dois nos beneficiamos".

A minha lógica vai no sentido de se construírem grandes sistemas
cooperativos - e o meu sonho maior é a globalização cooperativa e
solidária, e não competitiva e predatória - que partam da valorização de
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cada pessoa, de cada comunidade, de cada cooperativa, sem ver só
aquele mar de cooperativas. O importante é que cada ser humano, cada
homem, cada mulher, cada criança tem um valor único nesta vida. E só
o cooperativismo, o associativismo autogerido e solidário é capaz de
valorizar essa diversidade humana e, ao mesmo tempo, criar
unanimidades, espíritos e almas em comum, capazes de fazer com que
o sistema inteiro tenha uma só alma, ainda que cada um tenha a sua
função, o seu pensamento, o seu modo de funcionar. E o meio de fazer
isso acontecer é o diálogo, e não a imposição. E o debate. Isso toma
tempo, e o tempo não é parte do projeto competitivo, que quer
arrecadar cada vez mais, no menor tempo possível. Temos que romper
com a ditadura do tempo, das máquinas e dos computadores que estão
sendo imputados ao ser humano. Temos que reconquistar o ritmo
humano de existência, e ela tem que contaminar a nossa nova ordem
econômica - uma economia no ritmo humano -, em que possamos nos
sentir felizes por estar fazendo economia, e não angustiados, matando-
nos porque perdemos a competição, perdemos a licitação, ou porque
vamos á bancarrota, ninguém vai nos apoiar, já não temos emprego, já
não temos dignidade diante da nossa família. Isso tudo tem que acabar,
e o cooperativismo, nessa perspectiva de autogestão e solidariedade,
tem esse potencial.

Acredito que é por ai - combater o gigantismo, criar instituições,
inclusive globais, mas profunda e totalmente apoiadas no local, e o
local não é só comunitário, mas também pessoal. Cada pessoa é
importante.

O Sr. Presidente - Estamos com o tempo dos debates um pouco
vencido, mas temos um agradecimento de Judite Viegas, falando da
exclusão social: "Agradecemos à OCEMG e à SESCOOP o empenho
na construção da Cooperativa Ação pela Vida, dando uma perspectiva
da vida, em contrapartida à cultura da morte, normal e socialmente
atribuídos, em especial, aos portadores de H[V. A Cooperativa
contemplará mulheres vítimas de violência, mulheres de presos,
prostitutas e travestis portadores de HIV e moradores de ruas da região
de Nova Contagem, uma das mais violentas do Estado, e do baixo
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meretrício do Bonfim".

Temos várias perguntas, algumas dirigidas a mim. E. para que
possamos passar para a próxima fase, vamos ler a pergunta de Eugênio
Guimarães, que é advogado: "Como a Frente Parlamentar do
Cooperativismo de Minas Gerais e o ilustre Deputado se posicionam
frente à proibição do Tribunal de Contas quanto à contratação, pelo
Estado de Minas, de cooperativas, especialmente as cooperativas de
trabalho?".

Na verdade, isso é exclusivo de Minas Gerais. Isso faz parte de um
parecer de um Consultor do Tribunal de Contas, que, num momento de
infelicidade, disse que as cooperativas não poderiam participar, em
igualdade de condições, com as demais empresas. Isso equivale a dizer
que não só as de trabalho, mas também uma cooperativa de leite não
pode participar de uma licitação da compra de leite para merenda
escolar por uma Prefeitura. Isso é um verdadeiro absurdo. As
cooperativas estão entrando em licitação às custas de liminar judicial, e
evidentemente é um problema mal resolvido, que ainda temos em
Minas Gerais, mas, com certeza, deveremos resolvê-lo rapidamente.

Não tenham dúvida de que isso é uma pressão do mundo econômico e
- por que não dizer? - dos grandes, em cima das cooperativas. Esse é o
meu posicionamento, e não desistimos dessa luta, junto com o
Presidente da OCEMG, o Alfeu.

Pergunta do Antônio Arnaldo de Melo, da Cooperativa de Crédito
Urbano de Santo Antônio do Monte: "Como foram selecionados os
líderes das FRENCOOPs municipais, sendo que as lideranças políticas
não são necessariamente cooperativistas?".

Acho que não é necessário termos pessoas cooperativadas num
sistema político. Mas temos que identificar pessoas - como foi dito na
exposição dos Drs. Roberto Rodrigues e Marcos Arruda - que se sintam
engajadas nesse processo solidário de buscar alternativa de produção,
de serviços e produtos para a comunidade. Isso é democrático. Essa
busca de identidade é um trabalho de mão dupla - é um trabalho das
cooperativas e dos cooperados e, evidentemente, do Legislativo, como
disse o Deputado do Pernambuco, para buscarmos a solução para os
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problemas do País. Portanto, é uma via de mão dupla: democracia é
o melhor sistema que há, mas é dificil colocá-la em prática.

Quero pedir desculpas a todos. Acho que todos os questionamentos
orais foram atendidos e ainda temos várias perguntas que gostaríamos
de passar ao Dr. Marcos Arruda, mas, infelizmente, o nosso tempo se
esgotou. Temos perguntas da Fundação João Pinheiro, de Daniel de
Miranda; da Coopercontábil, de Wilson Augusto de Faria; de Edson
Nunes, da Câmara de Passo Fundo; de Emerson Demétrio; de Cida
Gontijo.

Antes de passar à assinatura do convênio que será explicado pelo Dr.
.Alfeu, gostaríamos de ouvir as considerações finais do Dr. Marcos
Arruda.

O Sr. Marcos Arruda - Diria, como mensagem final, essa dupla
mensagem - por um lado, a necessidade de ter coragem de confrontar as
instituições e as relações de injustiça e opressão que o Brasil vive há
500 anos.

E lamentável a idéia de que vamos festejar esses 500 anos com
grandes eventos, junto com o governo brasileiro, que foi o nosso
colonizador durante três séculos - pelo menos, responsável pela
escravização e pelo genocídio de 100 milhões de negros e índios. Esse
é um dado para todas as Américas. A comemoração alternativa está
sendo feita pelos povos indígenas, em marcha para Brasília e depois
para a Bahia, onde eles vão rejeitar os 500 anos de opressão e morte e
farão um gesto de perdão por todo esse processo, numa afirmação de
que a raça branca é irmã dos índios e dos negros.

Dai, o clamor por outros 500 anos. De agora até o ano 2500, que
sejam cinco séculos de reconstrução de um Brasil irmanado,
cooperativo e solidário entre raças e etnias. Que participemos desse
clamor e desse gesto de pedir e dar o perdão para que assumamos o
compromisso de fazer a nossa parte, para que esses próximos 500 anos
sejam de libertação, justiça e construção do que foi chamado de utopia,
mas chamo de utopia cada vez mais tópica, isto é, que cada um de nós
possa transformar em realidade aquilo que dizem que nunca vai
acontecer em lugar nenhum. A utopia não se toma realidade num passe
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de mágica. E na prática cotidiana dos novos valores, dos quais
falamos antes e se resumem naquela palavra mágica - amor -, uma
palavra banida e abolida da economia, mas que uma economia social
solidária tem de resgatar como o valor central definidor do ser humano.
Construir uma economia amorosa, em que os atores econômicos fazem
gestos amorosos um em relação ao outro, e não mais gestos de guerra:
só assim chegaremos à verdadeira paz, que será construída com base
em uma socioeconomia solidária e amorosa. Essa é a segunda
mensagem. Obrigado.

Assinatura de Termo de Doação
O Sr. Presidente - Neste momento, será assinado o termo de doação

entre a Assembléia Legislativa e a Organização das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais para a transferência do acervo de 1.125 títulos
sobre cooperativismo para a biblioteca desta Casa Legislativa.
Convidamos o Sr. Alfeu Silva Mendes, Presidente da OCEMG, para
firmar o termo de doação. Convido também o Deputado Ivo José para
assinar o convênio, como testemunha. Ganhamos também, para o
acervo desta Casa, as publicações do Dr. Marcos Arruda, a quem
agradecemos com uma salva de palmas. (- Palmas.)

Gostaria de fazer uma observação que estava programada para
amanhã, mas vou antecipá-la, porque falou-se a respeito da cooperação
entre cooperativas e Vereadores. Assim, gostaria de registrar um fato
importante, que é a busca de cooperação entre a OCEMG e a
Assembléia Legislativa. O Alfeu entendeu perfeitamente o que é
democracia, porque aqui se resolve a vida da comunidade, das
empresas, das cooperativas, enfim, de toda a sociedade. Vimos por
muito tempo - fruto da repressão, da ditadura - um afastamento entre o
poder econômico, o poder social e o meio político, como se política
fosse algo repugnável. Portanto, o Alfeu Silva Mendes entendeu que,
ao invés de afastar-se do poder político, de afastar-se da Assembléia
Legislativa, deveria misturar-se com esta Casa, a fim de influenciar a
cabeça dos Deputados, que poderiam decidir em favor das ações
econômicas, sociais e cooperativistas. Essa é a nova mentalidade, ou
seja, entender a democracia como um fato dificil, mas importante. Esse
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é o registro que gostaria de fazer antes das palavras do Dr. Alfeu
Silva Mendes.

Palavras do Sr. Alfeu Silva Mendes
Caro Deputado Paulo Piau, Presidente da FRENCOOP de Minas

Gerais; Deputado Ivo José, Coordenador da FRENCOOP;
companheiros da Mesa; Marcos Arruda; coordenadores de segmentos
do Estado de Minas Gerais; Deputada Maria Olivia, Coordenadora da
Área do Trabalho; demais presentes; Deputados componentes da
FRENCOOP de Minas; Vereadores das FRENCOOPs de todo o Pais; é
uma alegria recebê-los em Minas Gerais, nesse dia em que esperamos
dar um novo arranco à constituição de FRENCOOPs em todo o País,
especialmente nos municípios de maior expressão, pois é começando
da base que construiremos, ao longo dos próximos anos, representantes
comprometidos, que tenham íntima ligação com o cooperativismo.
Gostaria também de cumprimentar os Presidentes das organizações
estaduais, pedindo-lhes que se identifiquem. O Roberto Marase,
Presidente da OCDF, ainda está presente? Acho que saiu com o
Deputado Nárcio Rodrigues, pois foram à CEMIG. O Roberto Coelho
está? (- Pausa.) Os dois que apresentei estão lá fora. Então, gostaria que
conhecessem o de temo anil, Roberto Marase, do Distrito Federal, e,
em seguida, o Roberto Coelho, representante das cooperativas do Rio
Grande do Norte. Também estão presentes o nosso amigo Agostinho,
da Paraíba; o nosso amigo Agamenon, do Ceará, que representa, no
Conselho da OCB, as cooperativas do Nordeste; e o Flodoaldo, do
Mato Grosso do Sul, que também representa, no Conselho, as
cooperativas do Centro-Oeste. Obrigado pela presença de vocês, que
enobreceu e enriqueceu muito o nosso encontro.

Gostaria também de apresentar para a platéia os nossos Presidentes de
federações e centrais: o Fabiano, da FETRABALHO; o Fábio, que vi,
lá, em cima, mas não sei se ainda está presente, que representa a
FETRAMINAS; o Eli, da CREDIMINAS, que está conosco desde o
início; não vi o Geraldo, da UNICRED, mas deve ter alguém dessa
entidade por aí; o Luís, que, além de ser Presidente da Central das
Cooperativas de Crédito Urbano - CECREMGE -, é Vice-Presidente da
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OCEMG; o Pereira, da Itambé, que estava naquele caminho e, se
não me engano, saiu com o Roberto Rodrigues; o João Batista, da
UINIMED; não sei se ainda há da UNIODONTO. Mas o importante é
que todos estejam participando conosco deste evento.

Gostaria de apresentar também os conselheiros da OCEMG: o
Matusalém, Presidente da COOSUM(?), a maior cooperativa de
consumo de Minas Gerais; o Ronaldo Scucato(?), Superintendente do
SESCOOP de Minas Gerais; o Paulo Bernardes, da CNA e ex-
Presidente da OCEMG; o José Antônio, que já foi embora, de Bom
Despacho; ainda está conosco o Antônio Gouveia, representante das
cooperativas do Triângulo Mineiro e do sistema de crédito rural em
nosso Conselho.

Esse encontro de hoje foi preparado com muito carinho, com muito
critério, porque desejávamos exatamente o que está acontecendo, ou
seja, entrosamento, aproximação dos cooperativistas com os Deputados
Estaduais e Federais. Também é uma oportunidade para sabermos o
que está acontecendo no cooperativismo mundial, por meio do Roberto
Rodrigues, que não poderá estar conosco até o final, porque viaja
amanhã para outros países da América. Amanhã teremos a
oportunidade de debater com o Senador Francelino Pereira a nova lei
do cooperativismo. Estarão presentes também o Odacir Klein, da OCB,
e representantes da FRENCOOP nacional. O importante é que haja
entre nós essa conversa, é importante que haja opiniões diferentes e
discordantes. Ouvimos a opinião do Dr. Marcos Arruda, que nos falou
sobre a unicidade do cooperativismo. Estamos lutando por isso há
muitos anos. No entanto, parece que quanto mais falamos menos as
pessoas entendem. Não falamos em filiação, Marcos Arruda. A lei é
muito clara. O art. 107 diz que a cooperativa tem de ser registrada. Só
porque a lei é de 1970, da época da ditadura, não quer dizer que seja
ruim. Nem tudo que foi feito durante o período da ditadura é ruim. A
lei é muito clara e sábia, fala sobre o registro. Todos os advogados do
Brasil têm a sua OAB nacional, a sua OAB estadual e a sua OAB local.
Todos os médicos têm a sua associação médica nacional, a sua
associação médica estadual e a local. Todos os grupos organizados têm
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as suas associações nacionais, estaduais, regionais e locais. Nada
impede, Marcos Arruda, que as cooperativas - e aí está o nosso atrito -
se unam em associações. Apresentei o Toninho, do Triângulo Mineiro,
que também representa no Conselho a Associação das Cooperativas do
Triângulo Mineiro. As cooperativas podem associar-se livremente.
Temos a Organização das Cooperativas do Eixo Rio-Bahia - OCERB.
Isso é associação. Associam-se aquelas que acham que devem.
Nenhuma cooperativa é obrigada a filiar-se a uma central, tanto que
para as cooperativas de trabalho existem duas centrais. Elas podem
escolher a qual se filiar. Aí é filiação. O que desejamos, com a
unicidade do sistema, é manter os princípios, evitando o que está
acontecendo, ou seja, as pessoas constituírem cooperativas por todo
lado, sem nenhum controle, prejudicando o cooperativismo. Conforme
o Ministério Público, todas as cooperativas de trabalho são uma fraude,
porque estão sendo constituídas sem organização. Não queremos que as
cooperativas se filiem, mas queremos ter o registro de todas elas. E
preciso que haja um organismo para controlar, zelar pelos princípios,
senão iremos acabar com a ACI também.

Então é importante entendermos isso. A nova lei do cooperativismo
está no Congresso há praticamente li anos. O que impede que essa lei
caminhe, que vá a Plenário, é exatamente isso. E um fato interessante,
porque não conseguimos passar para as pessoas contrárias à unicidade
que não estamos falando de filiação. E diferente. A filiação é livre.
Queremos um órgão que mantenha o registro, o controle, senão o
cooperativismo vai virar uma bagunça, como já está virando. Algumas
centrais sindicais estão fazendo as suas cooperativas diferentes, o
próprio MST está fazendo suas cooperativas afastadas do sistema. Isso
vai criando um tumulto tão grande que não sabemos mais o que é
cooperativa e o que não é. Queremos que haja na lei uma unicidade
legal e um registro. Quantas cooperativas existem no Brasil? Existe um
órgão que dará essa informação. Quantas cooperativas existem em
Minas Gerais? O que fazem? Estão fazendo as suas assembléias gerais?
Estão fazendo as suas prestações de contas? Elas são obrigadas a
mandar isso para nós, para o controle. Se não o fizerem, perderão o
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registro. Não falamos em filiação. Aí está a grande confusão.

Outra controvérsia, meu caro Marcos Arruda, diz respeito às fusões.
Concordo quando o senhor fala que na sociedade cooperativa não pode
haver competição, mas complementaridade. Correto. Mas as
cooperativas devem ser complementares para poder competir. Gostaria
de fazer-lhe uma pergunta, Dr. Marcos Arruda: será que o senhor, indo
a um supermercado amanhã, pagará RS1,00 por um litro de leite se ao
lado existir um leite de RS0,80, vindo da Argentina, e um outro de
RSO,70, vindo da Europa? O mercado é assim. Quem faz o mercado é o
povo, são as pessoas que forçam, querem comprar cada vez mais barato
e com melhor qualidade. Então não adianta termos a ilusão de que o
consumidor pagará mais por um produto vindo, por exemplo, de uma
cooperativa de pequenos produtores ou de uma cooperativa do MST.
Não pagará, pois irá comprar o produto que estiver com o menor preço
e a garantia da melhor qualidade. Isso acontece no mundo inteiro.

Então, quando falamos em fusão, queremos tomar as cooperativas
competitivas, mas através de uma fusão de negócios, urna fusão no fim
da linha. Temos, em Minas, uma Central Cooperativa de Leite, com 32
cooperativas que hoje, com o processo de centralização, podem, no
mercado, vender o seu produto disputando com as grandes
multinacionais que aí estão. E isso porque a cooperativa permanece na
base, mas cuida da assistência técnica do produtor, orienta-o em sua
produção, trazendo-lhe as melhores tecnologias. Mas a centralização
tem que haver na comercialização, senão ficaremos brigando entre nós.

Cito, aqui, novamente o Toninho. Tentamos, no Triângulo Mineiro,
fazer um processo de fusão, de incorporação das cooperativas numa
central. O processo não deu certo, e hoje cada cooperativa montou um
sistema de empacotamento de leite longa vida. E ficam as cooperativas
se matando, oferecendo leite no mercado. Hoje é a cooperativa de
Uberlândia que vai vender, amanhã vem a cooperativa de Tupaciguara
e vende mais barato, daí a pouco vem a de Araguari e oferece menor
preço. Vamos manter a cooperativa, sim, mas vamos nos unir nesse
processo de integração, de fusão comercial, porque essa é uma
realidade da qual não podemos fugir. Esse processo que aí se encontra
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no vai parar. Estamos vendo a AMBEV, a Brahma se juntando à
Antártica. Isso valerá, também, para o nosso sistema de crédito. Os
Bancos estão crescendo.

Podemos ter as pequenas cooperativas, mas em forma de postos de
atendimento que funcionam como cooperativa. O que o cooperado do
crédito quer? Quer juros mais baixos quando vai tomar emprestado e
melhor aplicação, com taxa maior. Se isso é por via da cooperativa ou
por via do posto de atendimento, não importa para o cooperado.
Também não importa se é da cooperativa da cidade "a" ou da cidade
"b". O que importa é que esteja sendo beneficiado pela cooperativa e
que a cooperativa, para ele, além de necessária, esteja dando retomo.

Nesse ponto da fusão, temos que pensar bastante até onde vamos
levar nossa discussão. Pensar que temos que preservar as pequenas
cooperativas, tudo bem, vale a pena preservar se for economicamente
viável, porque sempre pregamos que para a cooperativa sobreviver tem
que estar assentada sobre quatro pilares, dos quais não adianta fugir.
Primeiro, ela tem que ser necessária, útil. Segundo, tem que ser viável
economicamente falando. Temos, hoje, as cooperativas sociais e nelas
vamos investir, mas esse é um tipo de cooperativa diferente. As
cooperativas das quais estamos acostumados a falar necessitam da
viabilidade econômica. E a cooperativa social, para permanecer através
dos tempos, terá de encontrar um caminho para sobreviver às suas
próprias custas. A OCEMG vai ajudar, o mesmo fará a Secretária
Angela Pace, o Governo do Estado ajudará durante certo tempo. Depois
disso terá de ter vida própria, viabilidade econômica, porque não
compraremos seus produtos no mercado mais caros do que outros
porque são produzidos por mulheres de presos, ex-prostitutas, etc. Tem
que haver viabilidade, qualidade e preço.

O primeiro pilar é ser necessária e o segundo é ter viabilidade
econômica. Depois temos o grande instrumento para manter o terceiro
pilar, que é o espírito cooperativo. Não adianta criar cooperativa por
criar, como várias que estão funcionando, sem nenhuma orientação.
Isso não funciona porque carece do espírito cooperativo. E o quarto
ponto, que é também muito importante, é que toda cooperativa tem que
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ter um bom líder, que seja uma pessoa boa, de bons princípios. Caso
preencha esses dois requisitos, certamente a cooperativa vai sobreviver.
Podemos encontrar, em todas as cooperativas, esses bons líderes,
pessoas boas, honestas e trabalhadoras que vão dirigir a cooperativa
não com interesse próprio, mas com interesse comunitário, com o
interesse de fazer o grupo crescer, respeitando o direito de todos e
visualizando, no futuro, o que o Roberto Rodrigues falou hoje, a
felicidade de todas as pessoas. São dois pontos sobre os quais existe
algum conflito. Precisamos conversar mais sobre isso. Conversamos
durante 11 anos sobre o processo da unicidade e não conseguimos
separar filiação e registro. Está na hora de acertarmos isso. Espero,
Paulo Piau e Ivo José, que este encontro seja uma oportunidade de
separarmos o registro da filiação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é
outra coisa, já dizia o nosso velho Dano. Temos que separar isso.

Naturalmente, precisamos falar também um pouco sobre as nossas
FRENCOOPs. Esta é a oportunidade que tenho de me dirigir a vocês
para falar sobre a FRENCOOP de Minas Gerais. Foi criada quando o
Deputado Romeu Queiroz era o Presidente da Assembléia. E uma
FRENCOOP leve, que tem uma convivência muito tranqüila entre os
dois segmentos, entre todos os Deputados que dela fazem parte e entre
as cooperativas, principalmente a OCEMG. Queremos continuar sendo,
junto com a Assembléia, esse instrumento das cooperativas para
promover o seu crescimento. Não adianta querermos fazer poesia. As
coisas só mudam se houver uma lei. Só fazemos uma lei se tivermos
Deputados que nos compreendam, que nos defendam. Para isso já
conseguimos, há alguns anos, tirar das cooperativas aquele medo que
tinham de falar de política. Antigamente não podíamos falar em política
da cooperativa. Hoje continuamos não falando de política partidária,
mas temos que falar de política como um mecanismo que a sociedade
tem para transformar e crescer. Para isso, a FRENCOOP é importante.
Estamos vendo, nas reportagens que a televisão vem mostrando, que o
sistema de financiamento de campanha de Deputados vai, aos poucos,
se acabando. O que vai valer a partir de agora na campanha dos
candidatos a Deputado é a força de voto. Nós não temos a força
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econômica. Não temos, na cooperativa, mecanismos para financiar
campanhas. Tentamos criar alguns findos, mas são muito tímidos. Se
juntarmos todos os nossos fundos, não dá para financiarmos a
campanha de um só Deputado, mas temos uma coisa muito importante,
que é o voto. Somos, em Minas, 800 mil associados em cooperativas.
Se pudermos ter mais três envolvidos com esses cooperados, teremos
mais de 3 milhões de pessoas envolvidas com o cooperativismo. Esses
votos são dispersos? São, mas é um trabalho nosso de conscientização
do nosso cooperado de que é preciso trabalharmos juntos, de que é
preciso que o cooperativismo tenha, em todas as Casas Legislativas,
seus representantes legítimos. Para isso temos, na Assembléia,
representantes de grupos. Crédito, saúde, educação, agropecuária, cada
grupo com seu representante. Para isso temos que nos organizar na
base, temos que perder o medo. Nós, Presidentes de cooperativas,
temos que chamar os associados e lembrar que precisamos de dar tantos
votos para tal e tal Deputado que está assumindo o compromisso de nos
defender ou que já tenha demonstrado, no passado, que tem intimidade
e afinidade conosco, que está pronto para nos defender. Essa força que
temos é importante. Nós, cooperativas, dirigentes de organização, nós
que aqui estamos, o Agostinho, o Flodoaldo, temos que nos juntar e
perder esse medo. Temos que chamar as cooperativas para discutir o
assunto. Estamos vendo os outros segmentos com seus "lobbies"
fortíssimos. As cooperativas americanas têm um percentual não apenas
para eleger seus Deputados, mas também para mantê-los informados e
assessorados ao longo do seu mandato. Se não fazemos isso, nossos
concorrentes fazem. Temos que nos organizar para isso de uma maneira
aberta e explícita. Não estamos querendo corromper ninguém, mas
queremos compromissos com quem tem compromissos. E essa nossa
luta. Nossa força é criar FRENCOOPs em todo o Brasil. Depois de
criadas em todo o Brasil, temos que criar nos municípios de maior
expressão. Vamos criar em todos os municípios brasileiros, até
chegarmos ao Congresso Nacional, parlamentares que tenham
intimidade com o sistema. No Congresso Nacional é difícil. O
Congresso só funciona às terças, quartas e quintas-feiras. 0 Deputado
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já chega lá com vários Prefeitos e outras pessoas esperando por ele.
Eu posso chegar com uma apostila desse tamanho que ele dá uma
olhada, dá um rabisco e passa para a frente. Ele não tem tempo de ler.
Temos que formar esse grupo de parlamentares aqui, na base, no
município. Aqui nós conversamos por telefone com o Paulo e com o
Ivo. Eles estão sempre presentes nos nossos eventos. Quando um
desses Deputados for para o Congresso Nacional, o envolvimento deles
será normal, tranqüilo e salutar. E esse o nosso esforço e uma das
razões desse nosso encontro.

Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos os
cooperativistas mineiros que aqui estão; à Assembléia, pela
oportunidade de participarmos desse encontro e, ao mesmo tempo,
pedir que todos estejam firmes e fortes. Este é um ano eleitoral em que
vamos eleger Vereadores. Vamos começar este ano pela base.

Recebi aqui alguns recados. Está aqui um representante do Vicente
Bogo, Presidente da Organização das Cooperativas do Rio Grande do
Sul, o Jucenir Borges. O Bogo nos ligou falando que hoje teria uma
reunião muito importante e que não poderia vir. Estava aqui também o
Raimundo Mariano, Presidente do BANCOOB. Erivaldo de Jesus
Araújo, Presidente da OCEPA, eu não o identifiquei antes porque não
tivemos oportunidade de conversar.

Agora vamos ter uma parte mais leve do nosso evento, com um
pequeno coquetel. Encerrando, gostaria de insistir em um ponto que é
fundamental para nós. Temos, a partir de agora, não um
comprometimento político partidário, o cooperativismo nunca vai ter
um partido, mas queremos estar presentes em todos os partidos, com
representantes do cooperativismo em todas as Casas Legislativas.
Obrigado a todos pela presença.

O Sr. Marcos Arruda - E muita gentileza esse direito de réplica que o
Sr. Presidente me concede. Vou usar simplesmente para agradecer os
questionamentos do nosso companheiro Alfeu e dizer que no Fórum de
Cooperativismo do Rio de Janeiro temos sempre animado e incentivado
nossos membros a se filiarem à OCERJ, do Rio de Janeiro. Uma
resistência que eles sempre apresentam é que, além de registrar, têm
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que estar pagando uma contribuição financeira, o que caracteriza
uma certa filiação, quebrando o espírito que mencionamos antes como
o mais democrático.

A parte disso, gostaria de ter outro espaço de conversa, debate e troca.
Fica aqui o nosso convite para quem quiser ver algumas publicações
que temos, ocasião em que podemos discutir mais nossa visão, em
substituição a uns comentários que eu poderia fazer sobre as falas do
Alfeu, mas a esta altura ficaria tardíssimo.

O Sr. Presidente - Gostaria que a Deputada Maria Olivia, que está
aqui presente e que coordena o setor da área de Trabalho da nossa
FRENCOOP, por favor, ficasse de pé, porque gostaríamos de aplaudir a
mulher presente no cooperativismo. (- Palmas.) Na sua pessoa,
agradecemos também ao coordenador da área de crédito, Deputado José
Henrique, ali presente. (- Palmas.); o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
que esteve presente até há pouco; o Deputado Marco Régis, que
também esteve presente aqui; ao Deputado Eduardo Daladier.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos

ilustres expositores, às demais autoridades e aos participantes, bem
como ao público em geral, pela honrosa presença, e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião de debates de logo mais, às 20
horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 70" REUNIÃO ESPECIAL, EM 4/4/2000
Presidência dos Deputados José Braga e Miguel Martini

Sumário: Comparecimento - Abertura .- Atas - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Deputado Federal Nárcio
Rodrigues - Palavras do Deputado Federal Carlos Melles - Palavras do
Sr. Odacir Klein - Palavras do Senador Francelino Pereira - Palavras do
Sr. Virgílio Perius .- Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Dilzon Meio - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
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Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - Antônio Roberto
- Bené Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Eduardo Hermeto -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Ivair Nogueira - Ivo José - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 9h 1 5min, declaro aberta

a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para
proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.

Atas
- O Deputado Miguel Martini, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. Senador Francelino Pereira, relator do projeto de lei sobre
o cooperativismo; Deputado Miguel Martini, Presidente da UNALE;
Odacir Klein, Consultor Jurídico da Organização das Cooperativas do
Brasil; Virgílio Perius, Professor da Universidade do Vale dos Sinos e
Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;
Deputado Federal Nárcio Rodrigues, Vice-Presidente da Frente
Parlamentar do Cooperativismo Nacional; Deputado Federal Carlos
Meiles, Presidente de Honra da Frente Parlamentar do Cooperativismo
Nacional; e Deputado Paulo Piau, Presidente da FRENCOOP - MO.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao prosseguimento do II

Encontro Nacional das Frentes Parlamentares do Cooperativismo, que
tem por objetivo discutir a legislação cooperativista e fomentar a
criação de frentes parlamentares do cooperativismo em Estados e
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municípios.

Palavras do Deputado Federal Nárcio Rodrigues
Sr. Presidente dos trabalhos, Deputado José Braga; Deputado Paulo

Piau, coordenador; querido amigo e sempre Governador deste Estado,
Senador Francelino Pereira; querido amigo fundador e Presidente de
Honra da FRENCOOP. Deputado Carlos Meiles, meu colega da
bancada federal de Minas Gerais; querido Ministro Odacir Klein, hoje
Assessor da OCB; amigo Deputado Miguel Martini, Presidente da
UNALE; senhores componentes da Mesa, Srs. Deputados Estaduais,
Presidentes de FRENCOOPs estaduais, Srs. Presidentes de
organizações estaduais de cooperativas, dirigentes cooperativistas aqui
presentes; representantes de organismos do Governo; meus senhores e
minhas senhoras, falo aqui em nome da Frente Parlamentar do
Cooperativismo no Congresso Nacional, a qual tive a honra de fundar,
como Secretário-Geral que fui do Presidente Carlos Melles. Chegamos
ao Congresso Nacional em 1996 e encontramos já estruturada uma
frente parlamentar, dirigida com competência, talento e dedicação por
esse exemplo do cooperativismo nacional, esse homem que veio das
bases do cooperativismo de Minas Gerais para o Congresso e que é
hoje uma das maiores contribuições do cooperativismo àquela Casa,
que é o Deputado Carlos Melles, que conclui esta semana uma das
missões mais espinhosas no Congresso Nacional: a conclusão do
trabalho como relator-geral do Orçamento Geral da União. E se
desincumbiu dessa tarefa mais uma vez com talento, com a
sensibilidade de bom mineiro e com a competência daqueles que
servem com dedicação à sua pátria. Por isso tenho a alegria de poder,
nessa manhã, falar em nome da FRENCOOP, que vem perseguindo o
objetivo de ser, no Congresso Nacional, a voz e a vez que o
cooperativismo brasileiro merece.

O Deputado Silas Brasileiro, nosso Presidente, encontra-se em
viagem a Londres e nos delegou essa tarefa. Gostaria de pontuar
algumas questões que considero oportunas neste tempo em que
buscamos alternativas para consolidar um espaço político à altura da
representação do cooperativismo nacional.
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Ontem o Presidente Roberto Rodrigues falava a respeito da

inserção do cooperativismo no mundo, e me veio a lembrança de que
nós, até por rotina, costumamos falar muito bem do cooperativismo
brasileiro, da sua origem, do que ele representa no esforço de
construção desta Nação, e gostamos de citar que somos uma
organização em crescimento, o que é verdade. Mas não falamos o
quanto estamos crescendo lentamente em relação ao mundo. E verdade
que temos hoje 5.300 cooperativas no Brasil; somos mais de 5 milhões
de cooperados; respondemos por 5% do PIB nacional; prestamos
serviços ou vendemos produtos para mais de 20 milhões de brasileiros.
Isso, naturalmente, deve ser para nós, que militamos na área, motivo de
orgulho. Sentimos que, de alguma forma, estamos dando a nossa
contribuição para a construção da nação com a qual tanto sonhamos.

Nós, do cooperativismo brasileiro, pra falar aqui em casa, temos o
melhor "marketing" de umbigo de que se tem conhecimento.
Conseguimos sempre nos reunir para falar de nós, para discutir os
nossos caminhos, mas não conseguimos, ao fazer esse exercício, passar
dos limites da nossa própria atuação. A verdade é que o cooperativismo
no Brasil está timidamente posto em relação ao restante do mundo.
Quando olhamos para o mundo é que vemos o quanto ainda estamos
engatinhando.

Enquanto, no Brasil, pouco mais de 3% da população forma a leva
dos cooperados, em todos os segmentos do cooperativismo, vamos
encontrar em alguns países um nível de engajamento que chega a
assustar, se comparado conosco. Nos Estados Unidos, onde há 260
milhões de habitantes, 100 milhões de pessoas pertencem ao sistema
cooperativista, ou seja, é mais de 1/3, é quase 1/2 da população
integrado ao sistema cooperativista. No Canadá, dos 30 milhões de
habitantes, 10 milhões estão integrados ao sistema.

Só para citar outro exemplo, europeu, a Espanha, com 40 milhões de
habitantes, tem 40 mil cooperativas, enquanto que, com quatro vezes
mais habitantes, só temos 5 mil e já nos sentimos orgulhosos. Essa é
uma verdade que está presente na discussão que originou a
FRENCOOP, uma verdade que o Deputado Carlos MeDes trouxe para o
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Congresso Nacional, juntamente com os dirigentes do
cooperativismo brasileiro que lá formam conosco a FRENCOOP: o
cooperativismo brasileiro padece de dois males estruturais. Falta uma
estratégia de "marketing" e falta uma representação política à altura da
dimensão do seu movimento e, sobretudo, à altura do seu enorme
potencial de crescimento. Falta "marketing" para que o cooperativismo
possa se vender como solução, possa conquistar mercados, possa se
impor como solução para os graves problemas econômicos e
financeiros da sociedade brasileira.

E inadmissível, por exemplo, que o cooperativismo detenha hoje 55%
da produção de leite no País, mas não consiga responder por 55% da
comercialização desse mesmo leite. A falta de profissionalismo, de
"empresariamento" e de uma estratégia de "marketing" de unificação
de sua atuação comercial fazem com que o cooperativismo de leite
fique nas mãos das multinacionais.

A filosofia, os resultados, nada que diga respeito ao cooperativismo é
do conhecimento profundo da sociedade brasileira. Ela só tem um
conhecimento superficial do que somos e do que representamos. A
sociedade não nos conhece, por isso não nos respeita.

A pesquisa feita pela FRENCOOP, na fase de estruturação, em 1997,
no Congresso Nacional, que é o extrato da sociedade brasileira, mostra
dados absolutamente chocantes em relação a essa realidade. Vou citar
apenas três. No Congresso Nacional, onde estão, no mínimo,
formadores de opinião, entre os 513 Deputados Federais e os 81
Senadores, em 1997, 82% não sabiam o que é OCB (Organização das
Cooperativas Brasileiras). Mas 98% sabiam dizer o que é CUT (Central
única dos Trabalhadores). Em 1997, 87% do Congresso Nacional
sabiam que o Presidente da CUT chamava-se Vicentinho, e 97% não
sabiam dizer o nome do Presidente da OCB.

Por isso, meus amigos, temos que encarar a realidade de que lutamos
contra um adversário grande, que é a falta de conhecimento da
sociedade, das autoridades, do poder constituído em relação ao que
representa o cooperativismo no Brasil. E por isso que nos debatemos
com a necessidade de que o cooperativismo brasileiro adote uma
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postura diferente na questão do "marketing" e na da representação
política. Só com representação política autêntica é que podemos
efetivamente fazer valer os nossos direitos na discussão das decisões
mais importantes que ocorrem em Brasília, nas Assembléias
Legislativas ou nas Câmaras Municipais.

O setor cooperativista tem medo de ter posicionamento político,
porque confunde posicionamento político com postura partidária, e isso
é um equívoco.

Quantos de nós, entre aqueles que se dizem membros da
FRENCOOP, foram eleitos, efetivamente, com votos do
cooperativismo brasileiro? Quantos, efetivamente, chegaram ao
Congresso Nacional pelas mãos dos seus cooperados? Falta, por isso
mesmo, da parte daqueles que integram as FRENCOOPs, seja no nível
estadual, seja no nacional, motivação e engajamento. A FRENCOOP,
em sua primeira etapa - e hoje estamos tentando mudar isso no nível
nacional -, é formada muito mais por simpatizantes que pôr engajados,
muito mais por pessoas que querem o bônus eleitoral ao dizer,
simpaticamente, que integram o movimento cooperativista e que, por
isso, merecem votos. Mas eles não querem o ônus de ir ao Plenário da
Câmara dos Deputados e votar, mesmo que seja contra o Governo, a
favor da sociedade brasileira, ou seja, a favor da organização do
cooperativismo.

Na hora de legislar, estamos sempre na defensiva. Ontem, o Deputado
Paulo Piau fazia referência a uma lei que temos que corrigir no plano
federal. Por que essa lei saiu? E porque estamos sempre correndo atrás
do prejuízo. Nunca temos uma ação preventiva capaz de fazer com que,
antes de o Governo se posicionar, ofereçamos soluções legislativas que
criem o ambiente para o crescimento do cooperativismo nacional. Não
há um assessoramento técnico capaz de instrumentalizar os legisladores
que estão integrados ao movimento, de forma que, com antecedência,
negociemos as soluções que todos nós perseguimos. O ambiente
legislativo, por isso mesmo, é sempre uma dificuldade para o
crescimento do cooperativismo.

Está aí o BANCOOP, vivendo as dificuldades de crescimento. 0
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cooperativismo de crédito está vivendo as dificuldades das amarras
de uma legislação superada pelo mundo. No entanto, nem mesmo
agora, quando vamos discutir o novo sistema financeiro, já definimos o
que queremos e quais as metas que queremos perseguir, para fazer com
que o cooperativismo do Brasil seja com o da França, do Canadá, dos
Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália. Estamos a
reboque do processo legislativo.

Sei que falo aqui para um público distinto: de um lado, dirigentes, de
outro, políticos, mas sei que todos aqui têm o mesmo objetivo, que é
fazer com que o cooperativismo avance. Por isso, quero falar aos
dirigentes do cooperativismo brasileiro: assumam atitude política,
organizem apoios, lancem candidatos, façam campanhas eleitorais,
financiem candidaturas, apóiem políticos, façam um "lobby" a favor do
cooperativismo brasileiro, porque vocês estarão prestando serviços a
esta Nação. (- Palmas.) Aos Deputados que aqui estão quero dizer que,
da minha pouca experiência, extraí algumas lições, por exemplo, que é
possível construir um espaço próprio para o cooperativismo e que o
Governo está sensível a isso. E preciso quebrar amarras, é preciso,
sobretudo, estabelecer novos parâmetros. Isso só se faz de um jeito:
com propostas concretas, oferecendo a possibilidade de resultados
concretos.

Durante o período em que estamos lá, na FRENCOOP, já tivemos
muitas conquistas, poucas delas foram comemoradas, porque, muitas
vezes, as conquistas não são levadas em conta, mas o cooperativismo
brasileiro cresceu dentro do Congresso Nacional nos últimos anos.
Cresceu de forma efetiva, ganhou respeito, ganhou espaço. Na primeira
etapa da FRENCOOP, tínhamos uma preocupação muito grande com a
quantidade, queríamos ser a maior frente do Congresso Nacional. Hoje,
depois de termos 237 Deputados, vamos descobrindo, a cada votação, a
cada desafio de Plenário, que o importante não é ter a maior frente do
Congresso Nacional, é ter a mais atuante, a mais engajada, a mais
comprometida corri as causas do cooperativismo. Não interessa se isso
soma 1, 2, 10, 15 ou 20 companheiros.

0 importante é que aqueles que são representantes do cooperativismo
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carreguem os dois pinheiros na testa e assumam a defesa do
cooperativismo, em qualquer circunstância, até para, contrariando o
Governo, ajudá-lo a governar. E assim que temos procurado atuar, é
assim que o Deputado Carlos Meiles nos ensinou, é assim que o
Deputado Silas Brasileiro tem atuado na presidência da FRENCOOP, é
assim que o Ministro Odacir Klein atuou, quando esteve no Congresso
Nacional, é assim que o Senador Francelino Pereira nos ensina todos os
dias. E tenho certeza: é assim que atua o meu amigo Paulo Piau e é
assim que atuam os companheiros que vieram de tão longe para aqui
estar, em Minas Gerais, neste encontro importante, que marca um novo
tempo na história da representação política do cooperativismo
brasileiro.

Vejo o cooperativismo brasileiro com muito otimismo. Há amplo
horizonte à nossa disposição. Precisamos estar prontos para conquistá-
lo, estar vigilantes, preparando as propostas que farão com que
conquistemos esse espaço. Há um espaço enorme no País para a
construção de um novo tempo para o cooperativismo de habitação, para
o cooperativismo de eletrificação rural. Na semana passada, eu e o
Deputado Carlos Melles negociamos com a ELETROBRAS a primeira
parcela que assegura os recursos necessários à reinserção do
cooperativismo de eletrificação rural no Programa Luz no Campo.

Há um espaço enorme para o cooperativismo de crédito, agora, com a
reforma do sistema financeiro, para a reestruturação do setor
agropecuário, para a área de saúde. O que precisamos ter? Precisamos
ter a consciência de que o desafio exige engajamento de todos. Então,
ao estar aqui hoje, quero deixar a mensagem da FRENCOOP nacional,
cumprimentando aqueles que tomaram para si a tarefa de organizar a
FRENCOOP, nas Assembléias Legislativas. Quero cumprimentar cada
Deputado Estadual que abraçou essa causa e dizer que contem com a
nossa solidariedade, contem com a nossa cooperação. O Brasil será
muito melhor, tenho certeza, se um dia, entre todos os seus habitantes,
tivermos a maioria não só de brasileiros, mas também, sobretudo, de
cooperadores. O Brasil e o mundo precisam de cooperadores para se
desenvolver. Muito obrigado.
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Palavras do Deputado Federal Carlos Melies

Exmo. Sr. Presidente da Mesa, Deputado José Braga; meu padrinho
político, eminente homem público de Minas Gerais e deste País,
exemplo de homem público que diríamos que quase não tem lado pela
unanimidade e pela forma com que faz política ao longo de sua vida,
meu querido amigo Senador Francelino Pereira; caro Miguel Martini,
amigo, companheiro; meu prezado ex-Ministro e companheiro de
cooperativismo, Odacir Klein, que faz da sua vida um sacerdócio do
cooperativismo, quer dizer, em todas as posições que Odacir já passou,
continua sempre com a bandeira da cooperação, que é um exemplo para
nós de como viver a cooperação; meu caro Virgílio Perius,
companheiro do nosso Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul;
amigo e colega Deputado Nárcio Rodrigues, que tem trazido uma
contribuição muito grande ao nosso setor, eu não só quero
cumprimentá-lo como também agradecer suas generosas palavras e a
forma como fez a sua exposição. Quero dizer que o Nárcio é uma
grande contribuição para o nosso setor, uma grande aquisição, por
vários motivos. Primeiro, porque é um Deputado da roça, do interior,
como nós, que sente e exala o espírito da cooperação, que participa,
como um Deputado distrital, da vida, da organização das comunidades.
Ele tem uma vantagem: é um Deputado que tem formação jornalística e
de "marketing". Isso tem contribuído muito para o crescimento e para a
dinâmica da nossa organização. Meus caros Deputados Estaduais de
Minas e de todos os outros Estados; Presidentes das frentes de
cooperativismo estaduais e municipais; meu amigo Presidente e irmão
de fé, de trabalho, colega Deputado Paulo Piau; quero cumprimentar o
Lajozio, o Eli, meus companheiros do cooperativismo de crédito que
estão sempre batalhando por esse importante setor, e todos os outros
setores, segmentos, cooperativismo de produção, de trabalho, de
eletrificação, aqui presentes, enfim, todos os senhores e as senhoras,
gostaria, primeiro, como mineiro e cooperativista, de trazer aqui a
nossa posição, a nossa vontade de continuar contribuindo com esse
setor. Às vezes passo um pouco das medidas no nosso Congresso,
porque estou igual àquele menino que nunca comeu melado e quando
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come se lambuza, ao saber a força que a política tem hoje, o que
conseguimos crescer, dando a visibilidade ao sistema cooperativo no
Congresso, a organização desse sistema, a imantação que fizemos.

Pela facilidade com que o cooperativismo, na prática, é sentido,
criamos, com uma certa rapidez, a maior frente parlamentar do
Congresso. Há os problemas que o Deputado Nárcio levantou. Na hora
do aperto, sobram poucos, mas hoje o cooperativismo é visto e é tido
como uma organização e tem uma aceitação muito forte, tanto na
Câmara dos Deputados como no Senado. Isso é absolutamente
importante para nós, porque não existia no passado. As conquistas
foram muito grandes, não foram poucas. Por isso, fiz aquela primeira
colocação, do êxtase em que vivemos, pelo seguinte: criamos o banco
cooperativo com o apoio do setor quase que em um passe de mágica.
Fizemos a essência da recuperação do setor, que era o cooperativismo
de produção com as principais cadeias. Quando se pensa que RFCOOP
é o final, foi o começo, porque foi a organização cooperativa que
sustentou a frente parlamentar da agricultura e deu a securitização, o
PESA e hoje o RECOOP; entusiasmou e sustentou esse crescimento
das cooperativas de crédito aliadas ao BANCOOP. Foi ele quem fez
esse programa do Deputado Nárcio. Parabéns a ele pelo Luz no Campo,
que é um dos maiores programas, se não o melhor do Brasil, na área da
eletrificação rural.

Se for enumerar, temos "n" coisas. Graças a Deus, temos muitas para
enumerar. Foram grandes as conquistas, mas os desafios são maiores
ainda. Ontem vocês devem ter ouvido o que o Roberto Rodrigues disse
e qual é a nossa preocupação. Hoje temos o dever e, além do dever, a
felicidade de ter o Senador Francelino como relator da lei
cooperativista. Se fosse uma lei fácil, não estaria desde 1967 batendo
cabeça no Congresso. Hoje ela está nas mãos de um Senador
experiente, de um homem público do quilate de Francelino Pereira.

Por isso, seguramente, estará favorável ao que desejamos e consoante
com a modernidade, com a globalização, de acordo com a importância
que o cooperativismo precisa ter no mundo. O Deputado Nárcio
comenta sobre o número de cooperativas na Espanha. Se compararmos
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com o mundo todo, vamos ter perto de 5 mil cooperativas.

O cooperativismo vai proliferar de uma maneira quase incontrolável,
nos serviços e no trabalho, porque é compatível com o regime
capitalista, em que todos defendem a idéia de trabalhar, a hora e o
tempo que quiserem, com a produtividade e qualidade que quiserem e
com essa remuneração. Não há nenhum instrumento no Brasil, a não
ser à luz do cooperativismo, que pode dar essa sustentação ao povo e às
organizações. Por isso, cooperativas de costureiras, de alfaiates, enfim,
de tudo, proliferam no Brasil. Estas terão crescimento absolutamente
fantástico. Ainda que não tenhamos a visão de parceria com muitos por
parte do Governo Federal, isso vai acontecer.

Eles sabem da necessidade, mas não têm a coragem de assumir o que
temos assumido. Tentam mascarar, não deixar as cooperativas de
trabalho à luz do que representam. Fala-se em condomínio de
trabalhadores, que é uma burla. Condomínios são cooperativas. Há o
medo de dizer que o cooperativismo está crescendo, que a cooperação
está crescendo. Dessa forma, temos ainda muita coisa a fazer, não
somente a legislação. Temos de deixar que esse cooperativismo tenha
os erros e os acertos, como em qualquer outra situação. Querem que o
cooperativismo de trabalho no Brasil nasça adulto, não passe pela
interferência da organização, que é natural. Não querem reconhecer que
a grande vantagem da cooperação e do cooperativismo está na
facilidade da organização. A maneira mais fácil de nos organizarmos é
por meio da cooperação. Isso, muitas vezes, é visto e tido, no sistema
sindical, como uma ameaça. Mas isso é um engano.

Além de todos esses aspectos problemáticos, temos ainda uma outra
visão sobre o segmento que mais cresceu e se desenvolveu no País,
devido à sua necessidade. Estou falando do cooperativismo de
produção, de transformação, sobretudo na cadeia do leite, do café, da
soja, na cadeia dos grãos, de modo geral. Não falaria de Minas, porque
estou aqui, mas cooperativismo é ainda o esqueleto e a sustentação da
produção agropecuária no Brasil. Deste, nós temos de ter uma visão
invertida, ou seja, nele precisamos reduzir o número de cooperativas.
Aí precisamos não só da coragem para falar, mas também de ser
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racionais para exercitar isso.

Não se pode mais hoje ter, dentro da cadeia do leite, do café, de
grãos, a pulverização do sistema cooperativo que temos. A nossa escala
não permite mais isso, cooperativas de 20 mil litros,30 mil litros de
leite estão fadadas a desaparecer. Têm de virar uma cadeia, um
consórcio de cooperativas, têm de ser fundidas. Quando, do mesmo
lado, temos a expansão, do outro, temos de correr com a fusão. E esse,
talvez, seja o grande pecado que estamos cometendo no RECOOP e
ainda no nosso querido e novo SESCOOP, que já nasceu grande. Não
avaliem os senhores a luta para criarmos o sistema de educação no
cooperativismo. Ele veio tarde, passamos desapercebidos. Foi uma
loucura o Congresso aceitar essa idéia, ainda não conseguimos a
votação lá dentro.

Há resistências lá dentro. Conseguimos isso por meio de medida
provisória. O Governo criou isso por meio de medida provisória.
Entendo que isso é irreversível, não depende mais de nós. Depende da
sociedade mantê-lo ou não, da pressão que faremos com as cadeias ou
representantes de outros setores no Congresso, que não querem o
SESCOOP. Mas diria que, no RECOOP, é importantíssimo sabermos o
seguinte: o RECOOP não foi criado para alongar dívidas de
cooperativas, mas para oferecer ao sistema cooperativo uma maneira
interessante, inteligente e criativa de propor fusão, incorporação,
fechamento, melhoria do sistema e das cadeias produtivas. E parece
que não queremos enxergar isso. Parece que os dirigentes não querem
entender que alongar dívidas não é mais a solução.

As vezes, tenho tido o dissabor de dizer que tenho 15 anos de vida na
direção da segunda maior cooperativa de café deste País. Fui dirigente,
com muito orgulho, de cooperativas de crédito. Vivo o sistema no dia-
a-dia. E importante que tenhamos sempre em mente que não podemos
mais, num momento de globalização, e isso aconteceu no mundo
inteiro, fazer com essas cooperativas, por meio de suas cadeias, façam
sua fusão, sua incorporação. Estamos trabalhando nisso de uma forma
assídua, determinada, para oferecer aos nossos companheiros uma saída
para um momento extremamente díficil, a fim de que nossas
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cooperativas não sejam fechadas, pois hoje não bastam
produtividade e qualidade. Há um componente que o mercado exige,
que é a escala. Com escala pequena, não caminhamos. Esse é um
detalhe de um setor que é específico no cooperativismo de produção.

Mas gostaria de dizer aos companheiros da minha alegria em ver hoje
frentes municipais de cooperativismo, frentes estaduais já consolidadas,
iniciadas em nossa Santa Catarina, tendo como criador o Secretário de
Agricultura. A Assembléia de Minas, com o competente Deputado
Paulo Piau, organiza e fomenta esse trabalho. Tenho a impressão de
que, se soubermos usar o SESCOOP, com os recursos que temos, mais
de R$25.000.000,00, para dar a dinâmica necessária, não só nessa área
de "marketing", como o Nárcio falou, mas também fazer aquilo que
estamos fazendo com a Fundação Dom Cabral, com a Universidade de
São Paulo e outros organismos, vamos poder oferecer um horizonte de
competitividade ao nosso setor.

Insisto e falo, sobretudo, no cooperativismo de produção, que é a
mola mestra dos outros setores. No cooperativismo de crédito rural,
vamos ter de ser um pouco desobediente. Estamos insistindo com o
Governo Federal para que libere as amarras do setor. E ele, de forma
incoerente, diz: "Há o Banco do Povo. Pode-se pagar conta nos
Correios e Telégrafos e nos supermercados". Mas ele se esquece
daquilo que o cooperativismo faz de melhor, que é dar ao ser humano
aquilo que ele precisa, dignidade. Qualquer cidade, por menor que seja,
precisa ter um Banco, um agente financeiro. E o Governo demora a
reconhecer isso, insiste em que o sistema cooperativo de crédito seja
segmentado somente por produtores rurais e por empresários do
comércio do setor urbano.

Vamos ter de abrir um pouco o caminho, ainda que o Governo não o
acompanhe na legislação. Se ele não quer entender, tenho dito que
temos de fazer como as rádios comunitárias, ou seja, abre-se o espaço
para as rádios comunitárias, e nunca mais serão fechadas. E muito mais
lógico regulamentá-los à luz daquilo de que a sociedade necessita. E o
nosso cooperativismo de crédito tem de ter o público como cliente.
Dessa maneira, é que vamos caminhar; repito: às vezes, se necessário,
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desobedecendo um pouco ou criando situações para que o Governo
tenha a coragem de tomar as atitudes necessárias para um setor que vai
ajudar muito o País. Os nossos Bancos cooperativos hoje são sadios,
saudáveis, limpos e podem dar apoio ao Governo em políticas de
desenvolvimento econômico e social, sem dizer do setor de produção
agrícola.

Dessa forma, quero cumprimentar os organizadores deste evento e
dizer da minha felicidade em estar aqui, como mineiro. Quero dedicar
esse segundo mandato à causa da cooperação, à causa da solidariedade.
Organizados naquela Casa, de uma maneira forte, amiga, podendo criar
um sistema que possa dar sustentação a todos nós, o SESCOOP
podendo dar suporte para a melhoria técnica e a qualificação dos nossos
usuários, seguramente vamos ter um desempenho que aborde o
crescimento dos serviços. E isso não vai ter mais parada, vai crescer de
maneira indeterminada. Organizando esse setor, que realmente precisa
ser enxugado e se esmerar naquilo que é da produção, vamos fazer um
cooperativismo nos moldes que o mundo todo tem, que seja orgulho de
todos.

Finalizando, essa desconfiança do setor tem de ser quebrada por nós.
O Governo não vai falar que o cooperativismo é sério e que a
cooperação é boa. Nós é que vamos falar. Nossos dirigentes é que vão
fazer isso. O nosso testemunho é que vai dar a coerência, a visão e a
segurança de que o setor tanto precisa. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Odacir Klein
Exm°s Srs. Deputados José Braga, representante da Presidência da

Assembléia Legislativa de Minas; Paulo Piau, Presidente da
FRENCOOP de Minas Gerais; Miguel Martini; Srs. Deputados
Federais, saúdo-os cumprimentando os dois integrantes da Mesa,
Deputados Carlos Melles e Márcio Rodrigues; Deputados Estaduais de
Minas Gerais e de outros Estados; Srs. Vereadores; senhores dirigentes
cooperativistas, saúdo-os cumprimentando o Superintendente da
Organização das Cooperativas do Brasil - OCB -, Dr. Valdir Colato;
Ilm° Presidente das Cooperativas de Minas Gerais, nosso companheiro
de cooperativismo Alfeu Silva Mendes; meu prezado companheiro de
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painel, Dr. Virgílio Perius; ao lado de Dr. Virgílio, eu já mantive
muitas lutas, ele é um especialista em legislação cooperativista e,
embora seja hoje um assessor qualificado do Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul, não deixa de lado o cooperativismo, e
está aqui, conosco; assessorou a OCB durante a Constituinte; quando
eu estive na Presidência da FRECOTRIGO, no Rio Grande do Sul, ele
nos ajudou muito com seu conhecimento, e é um grande prazer tê-lo
aqui, nesta Mesa. Deixei por último, quebrando a hierarquia, em razão
da posição que ocupa, para dizer da minha satisfação de estar ao lado
do Senador Francelino Pereira. O Senador Francelino Pereira era Vice-
Presidente do Banco do Brasil, da área administrativa, e eu era Diretor
de Recursos Humanos. Essa diretoria era subordinada à Vice-
Presidência administrativa, e tive a oportunidade de conviver com o
Senador Francelino Pereira, de aprender a conhecê-lo, de saber de seu
espírito público; já o conhecia da atividade parlamentar, mas, no Banco
do Brasil, convivi com ele e o coloco entre os amigos pessoais, pessoa
por quem tenho muito respeito político; por isso tenho tranqüilidade ao
saber que é o relator do projeto de lei relativo à legislação
cooperativista. E urna grande satisfação, Senador, estar com V. Exa.

Eu estava falando com o Senador, pouco antes do início dos
trabalhos, e ele estava me dizendo que encarava este trabalho como
uma primeira audiência pública para efeito da elaboração de seu
trabalho. Peço, então, licença aos Deputados Federais e Estaduais, aos
Vereadores, para que, numa primeira parte da minha intervenção, eu
esteja me dirigindo especificamente ao Senador Francelino Pereira,
para dar a minha visão ao relator do projeto no Senado, a respeito do
problema de nossa legislação cooperativista.

Temos uma legislação de 1971 e uma Constituição Federal que
revogou, em grande parte, aquela legislação, recepcionou, em grande
parte, aquela legislação. Tudo aquilo que a Lei n° 5.764, de 1971, tem
de contrário à Constituição de 1988 foi automaticamente revogado pela
Constituição, e tudo que a lei tem que não contraria a Constituição foi
recepcionada em nossa Carta Magna de 1988. Nós tínhamos antes um
modelo intervencionista e temos hoje um modelo sem
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intervencionismo. O art. 5° da Constituição Federal, em seu inciso
XVIII, diz o seguinte: "A criação de associações e, na forma da lei, de
cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência
estatal em seu funcionamento.". Essa vírgula depois do "e" que vem
depois da palavra "associações", para colocar" e, na forma da lei", quer
dizer que, para formar associações, não há necessidade de autorização.
Para formar cooperativa, na forma da lei, não há necessidade de
autorização, mas na forma da lei, porque tem que ter uma lei dizendo o
que é cooperativa e qual o organismo que vai dizer se ela é cooperativa
ou não. Não se trata de autorização para funcionamento, trata-se de a lei
regular o que é cooperativa e dizer qual a forma para ser visto se ela
preenche os requisitos e quem examina essa situação. E, no final, o
dispositivo diz: ".. sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento". Isso quer dizer que o Estado não pode interferir no
funcionamento das cooperativas.

Aí temos a seguinte situação: a Lei n° 5.764, nos seus arts. 3° e 4°,
estabelece o que é uma sociedade cooperativa; e, depois do art. 4°, diz
quais são as características da sociedade cooperativa, que são adesões
voluntárias, cada associado tem direito a um voto, não é sociedade de
capital, não se vota em razão do capital, as sobras são distribuídas na
proporção das operações, as despesas são rateadas nas proporções das
operações, são sociedades destinadas à prestação de serviços a seus
associados, seja qual for o ramo em que atuem. Isso está contemplado
na Lei n° 5.764, tinha vigência antes da Constituição Federal e continua
tendo, mesmo agora, sob a égide da Constituição Federal de 1988. São
dispositivos não revogados, o que significa que há uma legislação
estabelecendo que cooperativa é isso, tem que ter tais características,
senão não é cooperativa.

Quando estava em vigor a Constituição anterior, o pedido para
autorização - porque, naquela época, era necessário pedir autorização -
era feito junto ao órgão federal de controle nos Estados e no Distrito
Federal, ou seja, o INCRA, salvo algumas exceções, de alguns ramos
de cooperativismo; e, se fosse negado ou indeferido, havia
possibilidade de recurso ao Conselho Nacional de Cooperativismo, que
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era um órgão estatal, embora com a presença de entes privados, mas
era um órgão estatal; se não fosse examinado em 60 dias, poderia ser
considerado que houve autorização automática. Então, havia
necessidade de autorização por ente público. Dada a autorização, era
feito o arquivamento da documentação na Junta Comercial, para efeito
de aquisição de personalidade jurídica. A personalidade jurídica só era
adquirida no momento em que essa documentação era arquivada na
Junta Comercial. A Junta Comercial não examinava nada, não
examinava se realmente tinha todas as características de uma
cooperativa, ela recebia o deferimento de uma autorização feita por um
poder público e arquivava os documentos. A lei também previa que a
cooperativa autorizada a funcionar se registrasse junto ao órgão de
representação do cooperativismo nos Estados ou no Distrito Federal, ou
seja, junto a organizações estaduais que são vinculadas a OCB, e é
óbvio que, em havendo a possibilidade de interferência estatal, havia
toda a possibilidade de fiscalização, por parte do poder público, do
cumprimento de obrigações fiscais tributárias, previdenciárias,
trabalhistas, sanitárias e ambientais, intervenção estatal esta que
considero que continua em vigor, mesmo sob a égide da nova
Constituição, porque não se trata de uma interferência específica na
ação da cooperativa, mas, ao contrário, do exercício de um poder de
polícia do Estado relativo a todas as atividades.

Então, embora essa seja uma interferência estatal, é exercício de um
poder de polícia, não coibido, que eu considero que não tenha sido
revogado com a vigência da Constituição Federal. Atualmente, ocorre o
seguinte: os arts. 3° e 4°, estabelecendo as condições para a criação de
uma cooperativa e dizendo quais são as características de uma
cooperativa, continuam em vigor. O arquivamento na Junta Comercial
continua em vigor, para efeito da aquisição de personalidade jurídica -
a Junta Comercial não vai examinar se é uma cooperativa ou se não é,
se está preenchendo aqueles requisitos ou não -, e o registro junto a
entidade de representação estadual, no meu entendimento, continua em
vigor. Existem tratadistas do cooperativismo que dizem que não, que
não há mais interferência, e isso era uma espécie de interferência, mas



366
essa interferência não é do poder público, é presença da entidade
representativa do cooperativismo. Só que nós criamos urna situação que
hoje corresponde a um hiato legal: fala-se em registro, e entendo que,
depois que se retirou a presença do Estado, através do INCRA e do
Conselho Nacional de Cooperativismo, as organizações estaduais
passaram a ter a incumbência de examinar se realmente a cooperativa
preenche os requisitos para ser efetivamente uma sociedade
cooperativa. No entanto, havia uma distorção, e esse registro pode ser
requerido depois do arquivamento na Junta Comercial e da aquisição da
personalidade jurídica, pelo que é necessária urna lei estabelecendo
claramente essa questão do registro.

Eu sei que ontem se discutiu muito aqui a questão da unicidade ou
não-unicidade. Essa questão, para mim, além de aspectos doutrinários,
tem um aspecto formal fundamental. Antes da Constituição de 1988, eu
nunca tinha ouvido falar em cooperativa fantasma, e agora, quando se
fala, em área pública, de não-incidência tributária ou até de algumas
isenções, a reação é sempre a de se dizer que existem cooperativas que
não são cooperativas - temos de coibir isso - e que, sob o manto da
cooperativa, há pessoas que não querem pagar impostos; eu nunca tinha
ouvido falar nisso.

Não quero o retomo da intervenção estatal, mas entendo que é
fundamental que haja urna entidade dizendo se a cooperativa que se
forma é ou não é cooperativa. Sou advogado e técnico em contabilidade
e, para exercer minha atividade de técnico em contabilidade, tive de
inscrever-me no Conselho Regional de Contabilidade; o Conselho
examinou se eu tinha diploma, examinou minha qualificação e me
inscreveu. Como advogado, sou inscrito na OAB, que examinou se eu
tinha diploma; agora, inclusive, ela vê se a pessoa tem condições de
exercício profissional por meio de um exame. Para conseguir a minha
sociedade de advocacia, eu fiz um contrato social e fui submetido à
OAB, que autorizou, porque viu que os requisitos estavam preenchidos,
e isso não é intervenção estatal, isso é impedir que quem não é técnico
em contabilidade atue como técnico em contabilidade, que quem não é
engenheiro atue como engenheiro, que quem não é advogado atue
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como advogado, que haja uma sociedade de advogados com sócios
não-advogados - tem que haver um organismo para verificar isso. No
caso do cooperativismo, já que as cooperativas têm características
próprias que as levam a ter, inclusive, não-incidências tributárias que
outras entidades têm, é preciso que alguém diga se realmente ela é
cooperativa.

Vou examinar mais aqui, com ordem do Senador Fraricelino Pereira,
o projeto do Senador Osmar Dias. Existe também um bom projeto do
Senador José Fogaça, o projeto do Senador Suplicy, mas parece-me que
o projeto do Senador Osmar Dias resolve esse problema. Ele prevê o
seguinte: criada a cooperativa, há o encaminhamento da documentação
no prazo de 30 dias, que consta na Constituição, ao órgão estadual ou
do Distrito Federal, ou seja, à organização estadual de cooperativas,
para que ela declare a compatibilidade com a legislação ou então fixe
exigência necessária à compatibilização, se for o caso. Se houver o
indeferimento, há possibilidade de recurso ao órgão nacional do
cooperativismo, que é a OCB.

E claro que as cooperativas fantasmas poderão constituir-se em um
fantasma guarda-chuva, sob a forma de federação ou de confederação.
Então, a federação, a confederação específica poderá não ter condições
de avaliar se ela é efetivamente uma cooperativa ou não. Por isso, é
fundamental que haja órgãos estaduais e órgão federal que,
unificadamente, examinem e vejam se é o caso de sociedade
cooperativa ou não.

Prevê o projeto que, declarada a compatibilidade, os documentos
serão encaminhados à Junta Comercial, para efeito de arquivamento.
Esse arquivamento, tomado público, fará com que a cooperativa
adquira personalidade jurídica. Quer dizer, já houve o ente da sociedade
civil, o ente privado que examinou a documentação; isso corresponde
ao exame do sistema. Daí, vai para a Junta Comercial, que faz o
arquivamento e concede a personalidade jurídica. E as cooperativas
ficam obrigadas a remeter ao órgão de representação documentos
referentes a reforma estatutária - se não, podem mudar, e tudo se
complica - e atas de assembléias gerais de prestação de contas e
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eleições, para que se veja se está sendo cumprida a legislação
cooperativista, os estatutos, no que diz respeito a eleições e à divisão
das sobras. Entendo que esse projeto não coíbe a fiscalização pelo
poder público, exatamente no exercício da atividade do poder de
polícia, das questões trabalhistas, previdenciárias, sanitárias, tributárias
e outras do gênero.

Então, meu nobre amigo e caro Senador Francelino Pereira, há um
hiato na legislação. Há necessidade de correção, e é de fundamental
importância que essa correção possa ocorrer com brevidade.
Conhecendo seu espírito público e sua forma correta de agir, sei que V.
Exa. irá se debruçar com todo cuidado sobre esse assunto. Quando eu
era parlamentar, gostava de discutir e de recolher sugestões, mas não
gostava muito de ser pressionado. Assim, sem querer influenciar, este
seu amigo estará à disposição para discutir o que for necessário na
redação desse parecer.

Sinto que meu tempo está-se esgotando, mas, rapidamente, quero
chamar atenção para duas questões. Agora deixo de falar para o
Senador Francelino Pereira e falo à FRENCOOP. A Constituição prevê
que o cooperativismo tem de ser estimulado. E o que ocorreu
recentemente, com a Lei n° 9.876, em seu art. 22, inciso IV, foi um
desestímulo, porque as cooperativas de trabalho passaram a ter situação
diferenciada em relação às outras entidades não cooperativas, com a
necessidade daquele recolhimento de 15% sobre o valor total do
faturamento. Isso foi, na verdade, uma situação diferenciada,
prejudicial às cooperativas de trabalho, em descumprimento total do
que prevê a Constituição Federal, que é exatamente o estimulo a elas.

Por último, apenas para concluir, permitam-me que fale sobre uma
outra questão à FRENCOOP. A Constituição prevê que só lei
complementar pode mudar ou estabelecer tratamento adequado ao ato
cooperativo. Bem, por meio de uma medida provisória o Governo
pretendeu tributar as cooperativas, cometendo um equívoco, porque há
uma não-incidência: a cooperativa não tem renda, quem tem são os
associados, pessoas físicas, e PIS e COFINS não incidem sobre pessoas
físicas. Afora isso, a mudança foi por medida provisória, o que é
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inconstitucional. E a FRENCOOP pode mudar isso na votação da
medida provisória e deve insistir nessa modificação. Já falei
pessoalmente com o relator, que está disposto a, em seu parecer,
escrever que, feita por meio de medida provisória e não de lei
complementar, essa modificação é inconstitucional.

Perdoem-me se me estendi um pouco. Quero agradecer a
oportunidade que tive e dizer ao nobre Senador Francelino Pereira que
conte com este seu amigo para, dentro da visão que temos do que seja o
interesse público, colaborar, com informações de que venha a
necessitar, para a elaboração desse parecer a respeito da legislação
cooperativista. Muito obrigado.

Palavras do Senador Francelino Pereira
Exmos. Srs. Deputado José Braga, Presidente em exercício desta

Casa; Deputado Miguel Martini, Presidente da UNALE; Odacir Klein,
Consultor Jurídico da Organização das Cooperativas do Brasil; Virgílio
Perius, Professor da Universidade do Vale dos Sinos e Auditor do
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul; Nárcio Rodrigues, Vice-
Presidente da FRENCOOP Nacional; Carlos Melles, Presidente de
Honra da FRENCOOP Nacional, quero deixar o meu abraço fraternal
aos representantes de 15 Estados do Brasil - os 17 Deputados Estaduais
que participam deste acontecimento histórico - e desejo transmitir ao
Deputado Estadual Gustavo Conde Medeiros, da Assembléia
Legislativa do Piauí, o abraço e a emoção de lhe falar, em nome de 18
milhões de mineiros - dizem que o mundo é grande, mas Minas é muito
mais -, saudando a terra e o povo do meu chão de nascimento - sou
mineiro há 55 anos; essa é minha idade.

Quero saudar também, com o sentimento da amizade, da admiração e
do respeito, uma figura encantadora, a quem, desde o primeiro dia em
que chegou ao Congresso Nacional, a meu lado, disse sempre que teria
de ser mineiro na extensão das múltiplas identidades da terra dos
libertadores do Brasil. Meu estimado amigo, a quem agradeço até a
cama para dormir em minha São Sebastião do Paraíso, Deputado Carlos
MelIes, que hoje é uma das lideranças mais importantes do cenário
nacional, dominando não apenas a atividade agropecuária ou cafeeira,
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mas também um sentimento de Minas, que ninguém viola
impunemente.

Quero também fazer uma saudação rápida a um amigo que está à
minha direita, embora não seja da direita nem da esquerda, Odacir
Klein. gaúcho, tenaz, competente e possuidor de uma característica que
está desaparecendo da vida pública brasileira - a mídia que o diga: ele
padece de algo fantástico, que é a honradez, e, mais do que isso, de
inteligência, lucidez e talento. A você, meu caro Odacir Klein. o abraço
também de 18 milhões de mineiros. Quero transmitir a todos o meu
abraço, dizendo que, ao lado dos 17 Deputados Estaduais de 15
Estados, participam deste acontecimento, no Plenário desta Casa, nada
menos que 31 Deputados representantes do povo mineiro nesta Casa
legislativa.

Quero saudar também a outro Deputado Federal que está ao lado de
Carlirffio Melies - embora a vida pública não comporte a intimidade,
permita-me esse tratamento -, Nárcio Rodrigues, dizendo-lhes apenas
que não concordo com ele, porque Minas não concorda, em uma coisa:
que os senhores financiem as campanhas eleitorais de quem quer que
seja, nem daqueles que representem o cooperativismo no Brasil - o
financiamento de campanha é um sentimento de corrupção. Quero,
finalmente, meus amigos, dizer-lhes que tenho o dever da brevidade;
tenho de sair deste Plenário exatamente à 1 1h30min, porque, sobretudo
às quartas e quintas-feiras, Francelino Pereira, Nárcio Rodrigues e
Carlos Meiles, somos escravos, na pior das hipóteses, do painel, sem o
que não recebemos nossos vencimentos, nossos salários.

Quero dizer que não solicitei, como não solicito, direta ou
indiretamente, para relatar esse ou aquele projeto no Congresso
Nacional. Ele me veio às mãos pela decisão da Comissão de Assuntos
Econômicos e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e, em
determinado momento, fui informado de que era relator da matéria.
Desde logo, confesso que não sou um especialista em cooperativismo,
mas, desde minhas origens, em terra distante, convivi com os sonhos,
as expectativas e as experiências frustradas ou não de cooperativas que
rolaram no caminho da pobreza e da indigência e de outras que se
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deram bem. Fiz algumas anotações e quero comentá-las
rapidamente.

Em primeiro lugar, desejo parabenizar os organizadores do II
Encontro Nacional das Frentes Parlamentares do Cooperativismo, em
especial a Assembléia Legislativa e a FRENCOOP do meu Estado. O
êxito da iniciativa é expresso nos debates que envolvem temas cruciais
como o cooperativismo e o desenvolvimento social. A troca de
experiência entre instituições cooperativistas de vários níveis bem
atesta o interesse que essa secular forma de organização econômica
desperta entre nós.

Cabe-me expor as ações que se desenvolvem no Congresso, em
especial no Senado, destinadas a dar ao cooperativismo uma moderna
estrutura institucional, ajustada às disposições de nossa Carta Magna.
De fato, a legislação que define a política nacional de cooperativismo e
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, a Lei n° 5.764,
de 1971, e a Lei n°6.981, de 1982, carecem de atualização, pois muitos
de seus aspectos não foram recepcionados pela Constituição de 1988.
Por essa razão, estão em vigor apenas parcialmente. Como sabem, a
Constituição de 1988 veio depois de um regime de base militar, em que
a centralização era a tônica dominante. Quando a exceção( .... ) foi
revogada, o Brasil se abriu, as cabeças se levantaram, e fez-se uma
longa Constituição, que está sendo modificada, quase todo mês, pelo
Congresso Nacional, porque é excessivamente detalhista - e foi
detalhista porque, naquele momento, ela seria o oposto ao centralismo
da Constituição anterior. Tramitam no Senado, como sabem, três
projetos de iniciativa de Senadores, todos dispondo sobre as sociedades
cooperativas. São seis autores; somos 81 Senadores e, na pior das
hipóteses, nenhum deles é bobo - todos são competentes e dedicados,
até porque têm grande experiência, pois quase a metade deles ocupou o
cargo de governador, como fui em minha terra mineira. Mas, no caso,
são três Senadores que merecem o respeito e a admiração de seus
próprios colegas, pois isso é o mais importante em uma instituição
parlamentar.

0 primeiro respeito que se deve ter é exatamente para com os
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colegas, porque são eles que informam ao seu Estado e ao Brasil
quem é quem no Congresso Nacional. O primeiro é Osmar Dias, do
PSDB do Paraná. O segundo, José Fogaça, do PMDB do Rio Grande
do Sul. O terceiro é Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. São três
figuras efetivamente exponenciais. São meus amigos; atuamos em
conjunto e somos dominados pelos mesmos sentimentos de
credibilidade no destino desta Nação.

Coube-me a honra de ser o relator dos três projetos que estão
tramitando em conjunto, por tratarem da mesma matéria, conforme
dispõe o Regimento do Senado. Uma característica comum aos três
projetos que desejo ressaltar é que eles resultaram, em grande parte, de
sugestões apresentadas às mais diversas instituições cooperativas.
Muitas dessas sugestões foram colhidas em eventos envolvendo
cooperativas de diversos ramos de atividade que juntaram suas
experiências em favor de um texto capaz de expressar de forma mais
realista e criativa possível as necessidades e os anseios do
cooperativismo brasileiro. O primeiro projeto a chegar ao Senado, de
autoria do Senador Osmar Dias, que foi Secretário da Agricultura do
Estado do Paraná, acolheu sugestões da Organização das Cooperativas
Brasileiras - OCB -, resultantes de debates realizados nas bases do
sistema cooperativista. O segundo projeto, de autoria do Senador José
Fogaça, utilizou propostas aprovadas em seminário do setor
cooperativista do Rio Grande do Sul e considerou também conclusões
do 100 Congresso Brasileiro de Cooperativismo, realizado em março de
1998. Já o terceiro e último projeto, cujo autor é o Senador Eduardo
Suplicy, absorveu um conjunto de sugestões de diversas entidades de
cooperativismo, como o Instituto de Cooperativismo e Associativismo
de São Paulo, a CPT, a CONCRAB, a COTRIMAIO ( .... ), a COTEC,
de Minas, a PAEB, da Bahia, e a Vianey, de Santa Catarina. Foram
também recolhidas contribuições de especialistas como Daniel
Hoechst, de Dinarto ( .... ). da Universidade de ( .... ) e Virgílio Perius, da
UNI-SINOS, que nos honra com a sua presença nesta Mesa. Conversei
com ele há pouco e tive uma magnífica impressão, quase que uma
convicção, a seu respeito.
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Não é minha intenção cansar o auditório apresentando um

detalhado quadro comparativo dos três projetos, até porque, no
essencial, eles são semelhantes. E não poderá ser de outra forma:
seguem, em muitos aspectos, o roteiro instituído pela Lei n° 5.764, de
1971. Há, contudo, três dispositivos importantes. Ouçam, por favor.
Direi até que são polêmicos. Estão incluídos no projeto do Senador
Osmar Dias e não constam nos projetos dos Senadores Fogaça e
Suplicy. Sobre esses dispositivos desejo fazer alguns comentários,
ainda que não conclusivos, pois a matéria ainda está em fase de exame
mais aprofúndado do ponto de vista constitucional e legal, e também da
sua materialidade. O primeiro diz respeito à ampliação do conceito de
ato cooperativo, definido pelo art. 79 da Lei n° 5.764, de 1971, que diz:
"...os atos praticados entre as cooperativas e seus associados, entre
estes e aquelas e pelas cooperativas em si, quando associadas para a
consecução dos objetivos sociais...". O Projeto Osmar Dias inova ao
equiparar ao ato cooperativo assim definido: "os negócios auxiliares ou
meios indispensáveis à consecução dos objetivos sociais", ou seja, as
transações e os demais atos comerciais realizados entre as cooperativas
e terceiros passariam a ter a característica legal de ato cooperativo.

Há distinção relevante, que tem efeito possivelmente direto na receita
tributária, tanto em nível federal quanto estadual e municipal, uma vez
que a Constituição, em seu art. 146, inciso III, letra "c", garante o
tratamento tributário adequado ao ato cooperativo, prevendo sua
regulamentação em lei complementar. A esse respeito devo salientar
que o Projeto de Lei n° 24/89, de autoria do então Senador Ruy
Baceliar - ele era Senador e eu, Deputado -, já aprovado pelo Senado e
ora em tramitação na Câmara dos Deputados, estabelece que o ato
cooperativo não é passível de tributação. O segundo dispositivo estende
à cooperativa a possibilidade de abrir seu capital de forma tal como faz
qualquer outra empresa mediante emissão, autorizada por assembléia
geral, de certificado de aporte de capital. Cabe salientar que os
adquirentes desses certificados não se tomariam associados, mas fariam
jus apenas a uma remuneração fixa ou por percentual dos eventuais
ganhos provindos do negócio objeto da emissão. 0 projeto do Senador
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paranaense contempla também outra hipótese de participação de não
associados nas atividades de interesse da cooperativa. Seria mediante
contratos de parceria nos quais as formas de gestão e rateio dos
resultados seriam previamente acordados entre a cooperativa e seus
parceiros. Finalmente, o terceiro dispositivo, exclusivo do Projeto
Osmar Dias, reafirma o princípio da unicidade no que diz respeito à
representação do cooperativismo, ao prever apenas uma organização
nacional para representar o sistema e somente uma em cada Estado e
em Brasília, Distrito Federal.

O autor argumenta, na justificativa do projeto, que "a experiência
acumulada pelo sistema ensina que a interlocução com o Estado e a
definição de diretrizes que mantenham o sistema competitivo em face
da concorrência das empresas capitalistas ganham eficácia com a
representação única. A dispersão, pelo contrário, debilita o
movimento". Temo, no entanto, que a manutenção do princípio da
unicidade - apenas temo - entre em conflito com dispositivos
constitucionais que asseguram plena liberdade de associação, uma das
conquistas democráticas da Carta de 1988. De fato, o inciso XVIII do
art. 5° da Constituição estabelece que "a criação de associações e, na
forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu funcionamento". Essa regra é
completada pelo inciso XX do mesmo artigo que diz: "Ninguém poderá
ser compelido a associar-se ou a permanecer associado". E mais,
quando a Constituição quis prescrever o princípio da unicidade, como
em relação à associação profissional e sindical, o fez claramente. O art.
VIII do inciso II admite a existência compulsória de apenas uma
entidade de representação profissional ou sindical nos planos
municipal, estadual e nacional. Dessa forma, para que a unicidade seja
estendida à organização das cooperativas, será necessário que uma
emenda à Constituição o declare explicitamente, penso eu.
Compreendo as razões aduzidas pelos defensores da unicidade, em
especial à crucial questão da interlocução. Muita atenção para esta
expressão: interlocução com o poder público. Certamente ela seria
fragilizada com a dispersão das entidades de representação e com a
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natural dificuldade que essa dispersão causaria para a tomada de
decisões consensuais da esfera do sistema.

Não desejo, contudo, na condição de relator, manifestar-me, neste
instante, de forma definitiva, sobre esse assunto. Todos sabemos quão
complexa é a matéria constitucional e como as divergências, as mais
das vezes, acabam sendo dirimidas na esfera judicial. Há outras
divergências menos significativas envolvendo os três projetos nos quais
estamos trabalhando com a intenção de encontrar uma alternativa que
contemple, da melhor forma possível, os legítimos interesses do
cooperativismo brasileiro. Senhores, é nossa intenção concluir a
elaboração do parecer único sobre os três projetos o mais breve
possível e submetê-lo à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania
no Senado e, posteriormente, ao Plenário da Casa, para que a votação
da matéria seja abreviada e, em seguida, enviada à apreciação da
Câmara dos Deputados.

Fiz aqui umas anotações finais para dizer-lhes que o debate não ficará
limitado apenas à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do
Senado da República. Irá, com certeza, à Comissão de Assuntos
Sociais, cujo Presidente é o Senador Osmar Dias, e também à Comissão
de Assuntos Econômicos, cujo Presidente é o Senador pela Paraíba,
Ney Suassuna. A CCJ pode examinar, não conclusivamente, outros
assuntos fundamentais à materialidade dos projetos. E vamos fazê-lo.
Enumerei aqui 1, 2 e 3, à mão. Colocarei, com a maior brevidade
possível, os três projetos, seus textos integrais, na Internet, no "site" do
meu gabinete em Brasília. 4 - Ouvirei, logo, os consultores técnicos
legislativos do Senado, especialmente em matéria constitucional. 5 -
Solicitarei, sem demora, a realização de audiências públicas no Senado,
para um debate, o mais amplo possível - adoro debates -, com as
participações, é claro, das entidades empenhadas em definições claras
sobre o assunto, sua constitucionalidade ou não, e sobre a materialidade
de cada assunto, de cada tema.

Meus amigos, aí está a democracia plena. Através dela, pela
polémica, pelo debate, pela controvérsia, é que esperamos encontrar
soluções, tanto quanto possível, consensuais. Aí estarão o meu parecer
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e os de outras Comissões, que serão absolutamente discutidas no
Plenário do Senado. A colocação na Internet significa fazê-lo com 303
artigos: o Projeto de Lei n° 171, do Senador Osmar Dias, que foi o
primeiro a ser apresentado, em 25/3/98, tem 111 artigos; o Projeto de
Lei n°428, do Senador José Fogaça, apresentado em 17/6/99, tem 105
artigos; o Projeto de Lei n° 605, do Senador Eduardo Suplicy,
apresentado em 5/11/99, tem 87 artigos. Ao todo, são, portanto, 303
artigos. De certa forma, estou lembrando o Código de Trânsito
Brasileiro, cuja Comissão presidi por cerca de 3 anos. Confesso que
viabilizei a sua aprovação, funcionando quase como relator adjunto. E
aí está o Código de Trânsito para todos os brasileiros.

Quero dizer-lhes que viajo, logo mais. Peço ao Deputado Paulo Piau,
figura que admiro pela clareza, pela simplicidade e pelo amor que
devota ao cooperativismo no Brasil, que me mande, com urgência, as
peças principais desses debates.

Desde logo, quero dizer que não sou só eu quem decide, mas que sou
eu quem mais há de influir nas audiências públicas, nas quais farei
questão de ouvir o ex-Ministro e ex-Deputado, meu amigo do Rio
Grande do Sul, Odacir Klein. Quero que ele leve para lá não apenas o
"r" gaúcho, mas também todo o ardor, toda a capacidade e todo o brilho
da honradez, da inteligência e do talento que possui. Ele disse que é
meu amigo político, mas não é só isso. Sou seu amigo pessoal. Coisa de
DNA, que se revela em exame.

Convido também para participar das audiências públicas um cidadão
que ontem aqui falou encantadoramente, apaixonado que é pela
palavra, pelo raciocínio. Refiro-me a Roberto Rodrigues, Presidente da
Aliança Cooperativa Internacional, que percorre, com desprendimento,
o mundo inteiro em sua pregação. Esses dois já estão com pré-aviso
para comparecerem à audiência pública.

Desejo e peço a todos vocês que transformem essa luta em polémica
nacional. Ninguém pode ficar indiferente à causa do cooperativismo
brasileiro. Todos têm que se definir e ingressar na atividade política,
porque a democracia é exercitada, excluídos, naturalmente, aqueles que
roubam e furtam, porque esses não são brasileiros, assim como não são
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mineiros os que exercem a mesma prática.
Meus amigos, muito obrigado pela presença de Minas Gerais. Tomem

conta de Minas Gerais. Este Estado tem 853 municípios. Aqui estão as
maiores altitudes do Brasil; daqui partiu a maioria dos gestos heróicos
da construção da nacionalidade; aqui reside não apenas a coragem, mas
também o murmúrio e o enigma de Minas que ninguém desvenda. Nem
eu, com 55 anos de mineiridade, desvendei-o ainda. Muito obrigado e
até a volta.

Palavras do Sr. Virgílio Perius
Saúdo a Mesa e digo que fiquei extremamente confortado ao saber

que o Deputado Paulo Piau vai encaminhar todas as sugestões da Casa
ao relator, para que ele tome conhecimento da matéria e das propostas
que vocês irão discutir ou já discutiram. Tudo isso fará parte do
documento que vai servir de alicerce para o seu trabalho no Senado e
que vai garantir a feitura de uma nova lei cooperativista.

Cumprimento a Mesa e o Plenário, sem nominar ninguém: alguns são
Deputados cooperativistas, cooperativistas Deputados, Vereadores,
Senadores, dirigentes de cooperativas e de organizações estaduais e do
SESCOOP. Todos são cooperativistas, portanto, é aos cooperativistas
que dirijo minha saudação.

Inicialmente, temos duas boas notícias em relação à lei cooperativa.
Uma acabamos de ouvir agora: pela primeira vez, o Senado Federal,
depois de cansativos li anos de discussão em tomo de uma nova lei
cooperativa, conseguiu, em 20/2/2000, aprovar a resolução conjunta de
que três projetos sobre o assunto que tramitam naquela Casa tenham
um único relator.

A segunda boa notícia é que esse relator é um mineiro. E por que
mineiro? Porque o mineiro sabe costurar. Se não houver um
"costurador", um conciliador, jamais teremos uma lei cooperativista no
Brasil.

Tancredo Neves já nos ensinava que a política é a arte da costura.
Tenho certeza de que essa será a postura do Senador Francelino Pereira,
como ele próprio afirmou aqui. E, curiosamente, foi do memorável
congresso cooperativista realizado neste Estado, em 1970, que saiu a
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atual lei cooperativista que está em vigor.

O Ministro da Agricultura à época, na tentativa de unificar a OCB,
que estava dividida em duas, desafiou o cooperativismo brasileiro a
apresentar um projeto de representação única. Um ano após o
Congresso, surgiu a Lei n° 5764, que está em vigor até hoje, com as
alterações impostas pela Constituição Federal.

Temos muito para comemorar, porque nossa legislação cooperativista
já tem 11 anos de caminhada, apesar de, ao longo desse tempo, terem
sido apresentados 14 projetos de lei cooperativa, o que demonstra a
dificuldade com que a matéria tem sido tratada no Congresso Nacional.

Estamos vivendo agora a efervescência do cooperativismo brasileiro.
Porém, como o Senado agora vai unificar os projetos, e esta unificação
vai entender necessariamente acordo dos partidos, podemos ter quase
certeza de que a Câmara vai ratificar o que o Senado aprovar.

Entendo que, depois da Constituinte Federal de 1988, só agora se
avizinha a tão necessária nova lei cooperativa para o País.

Antes de entrar numa pequena análise da diferença entre os três
projetos, quero lembrar às FRENCOOPs, nas esferas federal, estadual e
municipal, que é importante termos não só a lei cooperativista, como
também a legislação afim, que cerca a matéria cooperativa.

Começo por dizer da importância da legislação trabalhista sobre as
cooperativas de trabalho. A FRENCOOP gaúcha da Assembléia
Legislativa, cujos representantes estão presentes - os Deputados
Giovani Cherini e Postal -, foi a primeira a ir às Câmaras Municipais de
nosso Estado para dizer que temos que ter leis municipais que, pelo
menos, no nível municipal, isentem do SSQN as cooperativas de
trabalho. Graças a isso, há atualmente, no Estado, uma centena de
municípios que incentivam a criação de cooperativas municipais.

Temos que ser abnegados defensores em todas as esferas para a
manutenção do art. 442, parágrafo único, da CLT. Não é possível
negociar esse artigo. Desculpem minha posição pessoal como técnico:
esse artigo é inegociável. Ele deve ser mantido, porque vai favorecer o
afastamento das más cooperativas.

Retirando-se o art. 442, parágrafo único, todas as cooperativas - as
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fantasmas e as irregulares - vão se nivelar com as regulares. Repito:
é fundamental a manutenção do art. 442, parágrafo único.

As legislações previdenciária e tributária têm que ser bem
trabalhadas. O Código Tributário Nacional terá que afinar o ato
cooperativo pela legislação complementar. Vejam bem: o ato
cooperativo é tão importante quanto a futura lei cooperativista. Não
havendo a defesa do ato cooperativo no sistema tributário brasileiro,
nossa lei ordinária perderá vigor. Tanto é assim que ela está pendendo
no momento com as leis que se sucedem, principalmente na alteração
do COFINS, do P15 e de outras legislações. E por que tudo isso? Só há
uma causa: o ato cooperativo ainda não tem a defesa da lei
complementar do sistema tributário. E nós precisamos desse sistema
tributário - a lei bancária depende de nosso sistema financeiro que está
crescendo fortíssimo, alicerçado, bem organizado -; precisamos da
legislação sobre a habitação - as cooperativas habitacionais são resposta
concreta à falta de moradia no País, e isso tem que ser protegido com
créditos especiais. Temos que alterar a Lei n° 4.380 naquilo que
concerne especialmente ao sistema cooperativista.

E preciso garantir a proteção do sistema médico, do sistema
odontológico e, principalmente, do usuário da saúde. Necessidade de
proteção à área agrícola e agrária nem se comenta, porque a lei agrícola
que, infelizmente, foi censurada em 55 artigos, transformou-se, como
disse o Roberto Rodrigues, numa colcha de retalhos. Precisamos de
uma nova lei agrícola, precisamos de uma nova lei agrária.

Havia me proposto a apresentar sinteticamente a diferença entre os
três projetos que estão no Senado, e vou fazê-lo.

Coloco à disposição do Deputado Paulo Piau e da Mesa o "site" que
criei, em que aponto essas diferenças. Mas o interessante é que, depois
de 11 anos, há mais semelhanças entre eles que diferenças.

Os três Senadores, que, de certa forma, representam correntes no
Congresso Nacional, cederam, e muito, nas suas posições arraigadas até
1998 em direção a um projeto que se avizinha e que mostra a
possibilidade de se chegar a um consenso.

Há apenas 12 diferenças, 12 temas polêmicos, que não estão
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arrumados e que aparecem visivelmente nos três projetos, mas que,
ao final, podem ser resumidos em 2 temas essenciais.

A natureza da cooperativa é a primeira diferença, e chamo a atenção
para a gravidade do assunto. Osmar Dias fala em sociedade civil de
pessoas, mas não diz se são fisicas ou jurídicas; O Fogaça fala em
cooperativa civil de pessoas fisicas, o que é corretíssimo, e o Suplicy
fala em pessoas naturais.

Temos, então, a primeira grande questão a debater: qual é o conceito
de sociedade cooperativa?

Sou conservador e defendo o atual conceito de sociedade cooperativa,
porque os constituintes de 1988, ao consagrarem o ato cooperativo,
tiveram em mente o tipo de cooperativa existente à época. Qual era o
tipo de cooperativa que existia em 1988? Era o descrito na Lei n°5.764,
que é a que está ainda em vigor. Não devemos inovar o conceito de
cooperativa, mas transcrever literalmente o conceito atual da Lei n°
5.764.

A outra diferença diz respeito às formalidades da Constituição. O
Senador Dias remete a organização das cooperativas à compatibilização
legal, antes de os documentos constitutivos irem à junta comercial, O
Senador Suplicy deu um salto de 90°. Antes era exigido um órgão do
Estado para controlar isso. Ele abriu mão disso no seu projeto; vai tudo
direto para ajunta. O Fogaça se omitiu. Só pede, no início, que, quando
a cooperativa se constitui, o estatuto defina o órgão de representação
que deseja: se é a OCB, se é a OCE ou se é uma confederação
cooperativa. O Senador Suplicy omitiu a representação.

Essas formalidades complementares decorrem exatamente do tipo de
representação que teremos. Então permanece o problema da
representação.

Os agentes de comércio - essa é uma complicação muito grande - o
Senador Osmar Dias inova demais. Ele permite o ingresso de pessoas
jurídicas na cooperativa desde que elas não atuem no mesmo campo
das cooperativas. A Atuale Cooperativa tem outra redação: pessoas
jurídicas poderão ser sócias em cinco hipóteses, sem fim lucrativo.

Outros tipos de sociedades cooperativas: as de eletrificação rural,
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irrigação e telecomunicações na área de operações em si, as
cooperativas de pesca e de produtores rurais, em que as pessoas
jurídicas pratiquem as mesmas atividades ou atividades correlatas às
das pessoas físicas associadas- Essas são as regras que se estabeleceram
com a atual lei. Não dá para inovar.

A abertura do Senador Osmar Dias é extremamente perigosa. Posso
até dizer que, se permanecermos com essa redação, os grandes
conglomerados econômicos poderão formar cooperativas com testas-
de-ferro de pessoas físicas e, depois, formar as suas cooperativas,
porque não atuam na mesma atividade econômica.

Acho que a redação é infeliz, porque na justificação o Senador Osmar
diz o contrário, Dr. Odacir Klein. Ele quer a pessoa jurídica apenas na
atual lei cooperativa. Acho que houve um erro de redação. Se for isso,
melhor.

Com relação à convocação de assembléias gerais, a inovação do
Deputado Osmar é coerente com a representação. Ele entende que o
sistema representativo pode, em determinadas circunstâncias, convocar
assembléia geral para a liquidação e para o saneamento de
irregularidades. Ele entende isso dentro de um contexto de autogestão.
E uma matéria que será extremamente complicada, porque muitos
entendem que se o Estado não pode exercer controle na cooperativa,
muito menos outro ente jurídico poderia. De qualquer modo, é um tema
que está em aberto. De certa maneira, um caminho de transição para a
auto-regulamentação do sistema cooperativista.

Não será permitido o voto por procuração. Esse é o projeto do
Fogaça, em homenagem ao Deputado Odacir Klein, que, em 1982,
encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei, que foi
convertido em lei, proibindo o voto por procuração. Em homenagem ao
Dr. Odacir, temos de fechar questão com o Senador Fogaça, e não com
o Senador Suplicy ou com o Senador Osmar Dias.

Sobre a dissolução de sociedades cooperativas, o Senador Osmar Dias
quer que a OCB e a OCE também convoquem assembléia de
dissolução. Evidentemente, isso é muito complicado. O direito
argentino, por exemplo, prevê que alguém que tenha interesse pode
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provocar o pedido de liquidação judicial. Nesse caso, o Juiz
decidiria a matéria.

Em relação à destinação do remanescente, por equívoco, tinha
colocado esse como um tema polêmico. Revisando a matéria, vejo que
os três se entendem sobre aonde deve ir o remanescente de uma
cooperativa em liquidação.

O oitavo ponto é o nó crucial da falta de entendimento dessa mesa-
redonda sobre como o cooperativismo deverá ser entendido no
Congresso Nacional, a questão da representação cooperativista.

E evidente que o Senador Osmar Dias repete o projeto do Ivo
Vanderli na Câmara dos Deputados e o projeto anterior do Jonas
Pinheiro, do Inácio Ferreira e de outros Senadores que apresentaram
projetos com vistas a fazer prevalecer a unicidade do sistema de
representação do cooperativismo brasileiro. Porém, o Senador Fogaça,
sensível à realidade do cooperativismo gaúcho - e o Dr. Odacir Klein
conhece bem que federações e centrais nasceram antes da OCEROS -,
entende que é possível constituir representação, e essa escolha seria de
cada cooperativa. Ou a OCB ou a OCERGS ou federação ou
confederação de cooperativas, sendo opção livre de cada cooperativa.

Ele tenta costurar diferenças e cria um quarto grau de cooperativismo,
que seria a OCB, que poderia ser amanhã a OCB. Esse quarto grau
seria a união das confederações, que acabaria se acertando no chapéu
de cúpula do cooperativismo e que poderia ser a OCB. Isso ele diz na
sua justificativa. Ele procura um caminho do meio, não tanto pela total
unicidade, por via da OCB. Pelo que o Senador nos apresentou agora,
na opinião dele, isso careceria de uma emenda constitucional. Acho que
o Senador Fogaça deu um passo, na medida em que permite à
organização a opção por via da confederação de cooperativas.

O Senador Suplicy afasta toda forma de organização cooperativa. Ele
deletou esse capítulo da representação. No texto ele diz que é livre a
organização do sistema de representação das cooperativas, tanto em
nível local quanto estadual e nacional. Essa é a posição do projeto do
Senador.

A contribuição decorre de quem defende uma representação ou não.
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O Senador Fogaça e o Senador Osmar Dias renovam 0,2% sobre o
capital e fundos, desde que o destino seja dado pela opção livre da
cooperativa. O Senador Fogaça diz que aquela cooperativa que optar
pela representação cooperativista e pagá-la fica isenta da contribuição
sindical e termina com a velha bitributação que as cooperativas sofrem
hoje; 0,2% sobre o capital e fundos para a OCB e 0,2% para o sindicato
patronal. O Senador Fogaça termina com a representação sindical.

Quanto à participação dos empregados, há algumas legislações. Em
relação à participação em operações com terceiros, a diferença é apenas
no valor; o Senador Suplicy defende 30%, e os outros dois, 50% das
operações dos últimos anos. Em relação ao prazo de adaptação da lei, o
Senador Fogaça pede seis meses, e os outros dois, um ano. Essas são as
diferenças.

Definida a questão da representação do cooperativismo e definida a
questão do papel do Estado sobre o cooperativismo, resolveremos a
possibilidade desses projetos.

Os três projetos apresentaram novidades. O Senador Dias cria a
possibilidade de aporte de capital, com até 80% do capital sobre o
investimento. Não lhe dá o poder de voto; pelo menos, a lei não
estabelece, mas diz que a Assembléia vai definir juros, modo de gestão,
co-gestão ou não. E uma nova forma de captação de recursos do
sistema, através de certificação.

O Senador Suplicy determina que as cooperativas de trabalho façam o
seu registro no Ministério do Trabalho, copiando a Lei n° 6.019, do
serviço temporário, porque também se registram as empresas de
terceirização.

O texto está à disposição. Concluo dizendo que, como técnico, depois
da Constituição de 1988, acompanho as vírgulas e os pontos dos
projetos que tramitam no Congresso Nacional, e estou vendo, pela
primeira vez, o ano 2000 como o ano da luz. Desejo que novamente,
em Minas Gerais, aponte a grande luminosidade, para que tenhamos
uma lei cooperativista. Basta boa-vontade, basta sentar-se para discutir
que vai criar-se, dessa vez, um projeto tão necessário para um novo
ordenamento do cooperativismo brasileiro. Obrigado.
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Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - Iniciando o nosso
debate, solicito que as perguntas sejam objetivas, feitas por escrito ou
no microfone. Estão dispensadas as saudações. Se a pergunta for feita
por escrito, a linguagem deve ser clara, e deve-se indicar a quem está
sendo dirigida. O tempo para cada pergunta é de 3 minutos. Isso é
importante para que o maior número possível de pessoas possa
participar.

Debates
O Sr. Presidente - Vou ler a questão de ordem feita pelo Sr. Guarani:

"Precisamos estabelecer uma linha de comunicação direta para
abastecer entidades de comunidades de base de informações sobre
cooperativas e implementar uma estrutura de apoio logístico, de
informática, jurídica e administrativa para fazer parcerias com as
comissões de organização de cooperativas e entidades de comunidades
de base".

O Sr. Guarani - Fiz essa colocação porque sou Diretor de
Planejamento da Cooperativa do Transporte Alternativo de Belo
Horizonte, na região Noroeste, e convenci 51 lideres comunitários
sobre a necessidade de nos organizarmos para ter um transporte
alternativo de qualidade. Em fevereiro, quando busquei um órgão maior
para obter informações sobre a organização. liguei 18 vezes para a
OCEMG e não consegui agendar. Na última semana, liguei para o
gabinete do Deputado Paulo Piau e fui convidado para participar deste
debate. Quero dizer que estou pronto para levar para as vilas, favelas e
periferias o resultado deste debate.

O nosso Prefeito, baseado no art. 195 do Capítulo II da Lei
Municipal, está favorecendo as 42 empresas de transporte que cuidam
de Belo Horizonte, mas nossos líderes comunitários não têm cultura
para entender que, por meio das cooperativas e das associações
comunitárias, temos condições de nos organizar para implantar um
serviço administrado por nós, com a participação de todos os líderes
comunitários e moradores. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Encaminharemos a sua sugestão ao Dr. Alfeu,
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Presidente da OCEMG, que, certamente, fará contato.

O Deputado Renato Rainha - Dr. Odacir, sou relator da Comissão
Parlamentar de Inquérito para Apurar Irregularidades em Programa
Habitacional para Cooperativas Habitacionais, conhecida na imprensa
como CPI das Cooperativas Habitacionais, infelizmente.

Quero fazer uma observação - peço ao senhor que a analise - sobre o
ponto que o senhor salientou em relação à necessidade do registro e de
a lei prever exigências e formalidades para que uma entidade seja
considerada uma cooperativa.

Cento e sessenta e oito entidades com nome de cooperativa: foram 50
mil lotes entregues para essas entidades. Desses lotes, 90% foram
entregues a pessoas não associadas a essas cooperativas, e 100% das
cooperativas não registradas na OCDF, que tem o Dr. Marazi como
Presidente. Todas as vezes que apuramos, ligo para o Dr. Marazi. Ele
diz: "Não tenho o registro, não tenho conhecimento". São cooperativas
fantasmas, que se utilizam desse nome. E ações como essas, sem
controle e formalidades legais, passam para a população uma imagem
totalmente distorcida do que são o objetivo e as atividades das
cooperativas.

O Sr. Odacir Klein - Deputado Renato Rainha, entendo que é
fundamental um organismo que examine a compatibilização do estatuto
da cooperativa, seus balanços, suas atas, as alterações estatutárias, para
ver se efetivamente aquela entidade é uma cooperativa. Antes tínhamos
o intervencionismo estatal, e isso era feito por meio dos entes públicos.
A Constituição previu que não haverá interferência estatal, mas que a
lei estabelecerá as condições das cooperativas e a imprescindibilidade
de autorização. Essa lei pode normalmente - vejo que o Dr. Vírgílio
Perius concorda comigo nesse sentido - estabelecer que alguém
examine se é ou não cooperativa.

O cooperativismo visa à defesa de determinados interesses. Em razão
disso, há até um tratamento tributário peculiar. Não é um privilégio ou
concessão, mas um tratamento tributário peculiar: cooperativa não paga
Imposto de Renda nas operações com os associados, porque não há
lucro; cooperativa tem a não-incidência tributária em determinados
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tributos, porque o ato cooperativo não gera incidência naqueles
tributos. Se qualquer um se registrar como cooperativa sem o ser,
vamos ter um comprometimento do verdadeiro cooperativismo, com
sérios prejuízos, havendo a proliferação de cooperativas fantasmas.

Distingo unicidade: isso foi dito no meu depoimento na Comissão de
Constituição e Justiça, convidado pelo Senador Francelino. A
Constituição prevê unicidade no caso de sindicalismo, e não de
cooperativismo. Distingo unicidade da necessidade de haver
determinadas entidades - não cúpulas fantasmas - que tenham
condições de defender o interesse do conjunto do cooperativismo,
examinando a compatibilização legal.

Concordo inteiramente que há necessidade desse exame de
compatibilização com a lei, por meio de associações unificadas, a meu
juízo, dos Estados e da União. Caso contrário, teremos a visão de uma
personalidade jurídica adquirida, por meio de registro na Junta
Comercial. O Senador Fogaça é meu amigo. Sou Presidente, no Rio
Grande do Sul, do partido político de que participa, tenho o maior
respeito pela sua atuação patriótica, mas, nesse sentido, o seu projeto
deixa uma falta de cobertura e uma vulnerabilidade muito grandes no
momento em que prevê apenas o arquivamento de documentos na Junta
Comercial. Entendo que precisa haver alguém que anteriormente os
examine nos Estados e na União, unificadamente, para dizer se é
cooperativa, se pode funcionar e se tem condições de funcionar como
uma. Aí se coibiria a atuação das cooperativas fantasmas.

O Sr. Carlos Fabiano Braga - Falo pela Confederação das
Cooperativas de Trabalho do Brasil e pela Federação de Cooperativas
de Minas Gerais, especificamente quanto ao ramo do trabalho.

Dr. Odacir Klein, quero solicitar que o senhor seja o nosso porta-voz
junto ao Senador Francelino Pereira. Gostaria que ele estivesse
presente. Como ele considera esta reunião uma audiência pública, que
isso lhe seja levado.

A quem se chama de cooperativa que não é? Isso já foi abordado na
área habitacional. Na área do trabalho ou dos serviços, conforme falou
o Dr. Carlos Melies, isso é mais crucial ainda. Existe um grande
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número de problemas a respeito desse tipo de cooperativas.

O senhor também falou em hiato da lei. Nós, do lado de cá,
consideramos que a lei nem existe. No hiato da lei de considerações de
que o cooperativismo de serviços não está sendo considerado, o Poder
Executivo, o Ministério do Trabalho, o Poder Judiciário, por meio dos
Procuradores do Trabalho, estão com uma ação predatória em cima das
cooperativas de serviços, sem separar absolutamente o que é uma coisa
da outra. Bem mineiramente falando: estão matando a vaca para acabar
com os carrapatos ou jogando fora a criança junto com a água. Somos a
vaca e a criança.

Quero apresentar um desafio junto à legislação de cooperativismo
básica: que não cuidemos de fazer remendos à CLT para caber o
cooperativismo. Que, na lei cooperativista ou numa anexa à lei de
cooperativismo específica, se cite claramente a diferença entre o
trabalho efetuado por pessoas, por meio de cooperativas, e o trabalho
de emprego de carteira assinada. Eles são bastante diferentes.
Muitíssimo grato.

O Sr. Odacir Klein - Concordo inteiramente que está havendo uma
ação predatória de áreas do Executivo e do Ministério Público do
Trabalho relativamente às cooperativas de trabalho. Essa atitude
predatória provém da visão de que muitas ditas cooperativas não são
cooperativas. Em vez de uma fiscalização específica - se é ou não
cooperativa -, está havendo essa restrição de ordem geral. Isso tem se
refletido em diversos assuntos, atualmente.

Com relação ao PIS-COFINS, questão que acompanhei
profundamente, quando se ia discutir a questão da não-incidência do
PIS-COFINS na atividade cooperativa, passaram a admitir, na área da
Receita, retirar da base de cálculo ou deduzir da base de cálculo
determinadas operações na área das cooperativas agropecuárias. E com
uma visão de que há um cooperativismo, hoje, em outros setores. Até
mencionavam muito o setor de trabalho, que não é formado de
verdadeiras cooperativas. Por isso precisamos, com urgência, de uma
lei que estabeleça que uma entidade dirá se está compatibilizada ou não
com a legislação. 0 Ministério do Trabalho e o Ministério Público do
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Trabalho, nesse sentido, teriam um exame prévio das organizações
estaduais e da OCB, com relação ao cumprimento da legislação, da
existência da cooperativa: se a entidade é ou não uma cooperativa.

Volto a repetir: posso até ter mudado um pouco com relação à visão
que tinha há alguns anos. Não sabia que esse hiato legal criaria essa
situação, prejudicando o verdadeiro cooperativismo. Entendi até que
poderia haver outras entidades de representação. A lei não impede que
haja outras entidades de representação. As cooperativas de crédito têm
sua associação nacional e têm de estar dentro do sistema cooperativista.
As cooperativas médicas têm a sua organização nacional e sua atuação
nacional, mas precisam estar dentro do sistema cooperativista. Se
pegarmos uma confederação e ela disser quem é ou não cooperativa,
inventam um nome e vamos ter uma confederação fantasma maior, para
dar proteção aos fantasmas menores.

Por isso, no meu entendimento, será coibida essa ação um pouco
raivosa do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho
quando tivermos na lei alguém para dizer se é ou não cooperativa.

O Sr. Matusalém Dias Sampaio - Estamos representando o segmento
de consumo. Como Diretor do Conselho Consultivo da OCEMG,
somos dirigentes da Cooperativa de Consumo dos Empregados da
USIMINAS, em Ipatinga. Essa cooperativa tem 28 mil associados,
conta com 450 empregados, teve uma receita, em 1999, de
R$41.000.000,00, pagou R$4.200.000,00 de impostos e amargou um
prejuízo de R$412.000,00 no mesmo exercício. Portanto, gostaria de
saber do relator da nova lei cooperativista, que não está presente, dos
representantes da FRENCOOP e do nosso ex-Ministro como estão
vendo a Lei n° 9.532, que equipara a cooperativa de consumo a
qualquer outra pessoa jurídica, desconsiderando efetivamente o ato
cooperativo e nos penalizando com tributos do PIS-COFINS, que
representam 3,65% da receita bruta. Como somos fiéis ao pagamento
de todos os tributos, essa lei, fruto de um "lobby" político no setor
supermercadista brasileiro, veio para liquidar de vez com o
cooperativismo de consumo no Brasil, como mostrarei em uma única
transparência, baseada em dados oficiais.
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Nós, como cooperativa, representamos 25% do consumo de

gêneros alimentícios e de primeira necessidade em Ipatinga, cidade de
210 mil habitantes. Como representante desses 25% do mercado de
gêneros alimentícios, arrecadamos 75% do JCMS daquela cidade, ou
seja, de um total de RS2.432.910,00 arrecadados pelo setor de
supermercados em Ipatinga, a Cônsul, com apenas 25% desse mercado,
recolheu R$1.817.000,00, e os outros 75% supermercadistas da cidade
recolheram apenas 25%, ou seja, R5615.000,00 de ICMS. Esses são
dados oficiais da Receita.

Só para complementar, queríamos reforçar a conversa que tivemos
com um supermercadista forte no nosso Estado, que disse: a
cooperativa do consumo está na contramão, e, na contramão, será
massacrada; o Brasil são aqueles 25% que estão recolhendo impostos e,
na verdade, representam 75% do mercado de consumo na nossa cidade.

Queríamos sensibilidade do Governo e comprometimento da Frente
Parlamentar, para que possamos permanecer vivos e dar a nossa
contribuição àquelas pessoas que necessitam desse sistema de
cooperativa de consumo. Muito obrigado.

O Sr. Odacir Klein - Na verdade, o que nosso amigo Matusalém
levantou comporta três tipos de considerações. Primeiro, relativamente
à Lei n° 9.532, entendo que essa cobrança é indevida, não tem amparo
constitucional, não tem amparo na legislação que prevê a não-
incidência de determinados tributos no ato cooperativo. Em
conseqüência disso, é uma legislação que vem sendo questionada,
discutida judicialmente. No meu entendimento, tem de haver esforços
dos Legislativos para que haja modificação disso.

Quanto à questão do consumo e a pressão da área supermercadista,
está ocorrendo uma coisa muito interessante agora, no RECOOP, que é
um programa de recuperação das cooperativas agropecuárias.
Aparentemente, não tem nada a ver com consumo. Sabe qual é uma das
exigências, e não é da Casa Civil? A Casa Civil entende que isso é
superficial e que não deve haver insistência nesse sentido. Também não
é do Banco do Brasil, que quer que essas cooperativas rendam muito
mais, e os seus supermercados, seções de consumo nas agropecuárias,
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têm dado resultado positivo e ajudado a tomar rentáveis as outras
atividades da cooperativa.

Há uma exigência: para participar e ter acesso aos recursos do
RECOOP, as cooperativas agropecuárias têm de fechar as suas seções
de consumo e os postos que fornecem combustível para seus
associados. Dr. Colatto faz parte de uma comissão que, pela OCB,
discute a questão da RECOOP. Temos sido muito incisivos, dizendo
que não há o menor sentido nisso. Não faço acusação específica a
ninguém, porque as pessoas da área do Governo vêm trabalhando no
RECOOP com vontade de acertar. Mas há pessoas que estão com a
cabeça feita por arrecadadores de tributos que acham que cooperativa
não paga. Com a cabeça feita, talvez, por setores supennercadistas, de
que esses supermercados de cooperativas agropecuárias têm de fechar,
esses postos têm de fechar.

Os Deputados do Rio Grande do Sul que estão aqui, o Postal e o
Cherini, sabem o que representa, em determinados municípios, o
supermercado da cooperativa. Em determinados municípios, é o que
tem de fornecimento aos associados cooperados.

Na verdade, é preciso que haja insistência para demonstrar que o
cooperativismo de consumo é salutar e não é o que dizem. Qualquer
discussão que vá se manter na área, principalmente da Receita, me
disseram: "Pó, mas o senhor foi Ministro, Deputado, tem a fama de um
sujeito que procura fazer as coisas na vida pública corretamente e está
aqui defendendo a Cooper Rodhia (?), que é uma grande cooperativa,
mas a visão é de que há uma distorção".

Numa reunião, disseram-me: "Você está maluco, meu caro
Matusalém, com esses dados aqui, com 25% da movimentação nessa
área de fornecimento de produtos do setor supermercadista, pagar
74,69% de tributo, enquanto os que detêm os 75% pagam 25,31%,
tinha de ter uma atitude política, tinha de ter um documento na
imprensa dizendo o seguinte: As cooperativas, por meio de suas
direções, estão comunicando, nesse momento em que se discute muito
o direito constitucional de quebra do sigilo bancário e sigilo fiscal, que
abrem para a Receita Federal e para os órgãos públicos o seu sigilo
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bancário e desafiam as entidades do mesmo setor que o façam".
Acho que uma atitude como essa tiraria o discurso oficial de que o setor
cooperativista é prejudicial em razão da questão tributária. Essa é uma
prova de que não é.

O Sr. Presidente - Devido ao adiantado da hora, não vamos aceitar
mais perguntas, pois já temos bastantes e vamos ver se conseguimos
que todas sejam respondidas. Vamos tentar agrupar algumas perguntas
ao Prof. Virgílio Perius. A primeira é da Câmara Municipal de
Ituiutaba, da Vereadora Neuza Domingues: "O senhor propõe
mudanças em vários setores da legislação. Não seria viável também
haver mudanças na LDB, instituindo mudanças na grade curricular,
relacionadas à educação cooperativista nas escolas?"

A segunda pergunta é do COOPERFINDES, de Alberto Gavini: "Para
nós, do ramo de crédito urbano, é fundamental a manutenção da
estabilidade da Lei n° 5.764. Como está hoje a discussão desse tema?".

A terceira pergunta vem das cooperativas de trabalho: "Acredito ser
um retrocesso a autogestão amparada constitucionalmente ao sugerir o
registro das cooperativas de trabalho junto ao Ministério do Trabalho,
sob pena de nulidade de seus atos. Essa situação, se for aprovada,
causará o fim das cooperativas de trabalho, uma vez que o Ministério
do Trabalho, nesse caso, representado pelas Delegacias Regionais de
Trabalho e Procuradoria do Trabalho, é terminantemente contra
quaisquer cooperativas de trabalho. Portanto, se deve haver o devido
registro, o que é fundamental, deverão os registros ser feitos no órgão
de representação, ou seja, nas OCEs, respeitando-se sempre a unicidade
para o fortalecimento e a não-extinção das cooperativas por falta de
formalismo, normatização e, principalmente, organização política. Essa
é uma posição dos advogados que assessoram as cooperativas de
trabalho e da Confederação das Cooperativas de Trabalho do Brasil".
Espero que tenha sido entendido.

Há uma outra semelhante, vamos agrupar aqui, é de Jocenir Borges:
"Como as pseudocooperativas, especialmente as de trabalho
(fraudulentas), não têm compromissos legais, como fixação de
endereços, e somente as cooperativas legais são atingidas por fiscais do
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Ministério do Trabalho, etc., os fiscais, mesmo informados das
falsas, informam nada poder fazer. Qual a saída? Qual a solução?".

O Sr. Virgílio Perius - Sobre a questão do ensino e do
cooperativismo, creio que uma experiência inédita que se realiza no Rio
Grande do Sul, por meio do CICREV(?) e a Universidade, UNI-
SINOS, com cinco anos em andamento, está provando que não se deve
ensinar mais o cooperativismo de forma bancária, ou seja, por meio de
uma disciplina nos estabelecimentos de ensino. E preciso motivação de
todo o estabelecimento para uma proposta de criação de valores
diferenciados do sistema capitalista desde cedo nas crianças do ensino
fundamental. Valores de justiça, de eqüidade, de equilíbrio, de bom-
senso, essas são as práticas cooperativas do meu sistema de ensino.

A MDV, nossa legislação que regulamentou a questão do ensino,
dificulta um pouco a existência de ação dos professores do ensino
público, porquanto o professor terá de ser, necessariamente,
concursado. Com isso, há poucas chances na área pública, mas existe
muita chance na área de ensino privado.

Chamo a atenção para o SESCOOP do Ceará, que já acordou para
isso, mostrando que dá para ensinar o cooperativismo. Esse é o melhor
investimento que se fará, e haverá recurso para isso. Só temos agora de
começar com essa geração nas escolas, mas envolvendo todos os
professores, não como uma disciplina autônoma. Todos os professores
com uma motivação para um projeto global nas escolas. Isso significa
dizer que vamos ter uma geração futura mais cooperativista que a
geração de hoje, que é essencialmente concorrencial e capitalista.

Sobre a estabilidade dos dirigentes das cooperativas de crédito,
fiquem tranqüilos: há três projetos que resgatam a estabilidade do
dirigente. Se a pergunta feita é sobre a estabilidade, os três projetos a
consagram. Acredito que isso vai ser mantido.

O registro de cooperativas de trabalho no Ministério do Trabalho é
proposta do Suplicy. Vi a justificação do Senador, dizendo que, se o
Ministério do Trabalho, hoje, de certo modo, nivela todo mundo,
cooperativas boas e ruins, e se a Lei n° 6.019, do serviço temporário,
obriga ao registro das empresas de prestação de serviços também
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naquele órgão, é mais favorável que as cooperativas façam o
registro lá, porque, uma vez registradas, o Ministério não pode mais
dizer que são fantasmas. Agora, creio que a lei deverá criar
mecanismos claros com relação aos requisitos para esse registro, sob
pena de que o Ministério do Trabalho crie alguns requisitos inatingíveis
para o registro das boas cooperativas. Pessoalmente, creio que é uma
medida transitória que poderá, na minha avaliação, ajudar as
cooperativas.

Outro ponto são as cooperativas fraudulentas, nas quais os fiscais não
agem. Isso é problema da fiscalização. Entendo que, como o Dr. Odacir
disse, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho
estão desinformados sobre a questão da cooperativa de trabalho. O
cooperativismo de trabalho é novo no Brasil. Tínhamos, nos dados
estatísticos da OCB até 1987, 200 cooperativas de trabalho. Hoje,
sabem quantas são? São 1.600, mais que as agropecuárias, que são
1.400. Em mais 2 anos, vamos ter 10 mil cooperativas de trabalho no
Brasil, porque são uma resposta ao desemprego, à situação que estamos
vivendo. O cooperativismo de trabalho explodiu, ninguém mais segura.
Evidentemente, o Ministério, o pessoal do Governo nesse campo e, pior
ainda, os fiscais do INSS, muitas vezes, em visitas de fiscalização às
cooperativas, se fazem defensores dos direitos trabalhistas e pedem
vínculos trabalhistas. Isso é competência da Justiça do Trabalho, do
Ministério do Trabalho, que também erra nesse aspecto, porque, se o
fiscal do INSS exige que um funcionário meio da cooperativa tenha
carteira assinada, criam-se dois problemas: primeiro, o paradigma
salarial para a cooperativa e, segundo, o fiscal comete crime de
sonegação ao Fisco, porque ele abre mão do Fisco, e não há no Brasil
nenhum setor que pague mais à Previdência que as cooperativas de
trabalho. São 20% de autônomos, mais os 15% que ele recolhia até 1°
de março. Mas, agora, vai haver uma negociação com o tomador e
quem vai pagar essa conta. As cooperativas estão em dificuldade para
negociar isso. De modo que as cooperativas de trabalho não são
sonegadoras da Previdência.

Não temos de nos preocupar, porque, no Brasil, ainda não chegamos a
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1 milhão de trabalhadores organizados em cooperativas de trabalho.
Com relação à alternativa concreta de trabalho e renda, neste modelo de
economia que temos, chegaremos a 5 milhões em pouco tempo,
fundamentalmente para fazer frente à terceirização voraz que se
impunha. Graças às cooperativas, consegue-se aumentar a renda do
trabalhador, melhor fisco e cidadania para o cidadão pagar a
Previdência Social, que estará garantida pelo menos nesse aspecto.

Acho que o que vier de regulamento, até poderemos discordar se isso
é estatal ou não, se levar o registro para o Ministério do Trabalho vai
ser bom para as cooperativas de trabalho. As boas cooperativas de
trabalho não terão dificuldade. A dificuldade é só ver se a lei não vai
colocar obstáculos para esse registro.

Quanto ao registro geral de cooperativas, quero lembrar a todos os
cooperativistas que a Lei n° 5.764, nesse particular, não está revogada
pela Constituição Federal. O registro continua vigorando. Toda
cooperativa que não tem registro em organização de cooperativas, seja
estadual ou nacional, está irregular. A Constituição Federal vedou
apenas a filiação, que é um ato voluntário. O registro continua
obrigatório. A OCB, a OCERB, a OCEMG deverão cancelar o registro
de cooperativa que tenha procedimentos irregulares. Não tendo o
registro, ela é uma cooperativa irregular. Essa é a penalização, porque
não adianta estabelecer isso em lei sem pena. As penas, no projeto do
Fogaça, são estabelecidas. São três penas severas: cooperativa que não
tem registro e é irregular não tem crédito público, perde o ato
cooperativo para efeito tributário e vai à falência como qualquer
empresa particular, ou seja, amanhã, não pode pedir a moratória, que é
a figura da concordata preventiva para as sociedades cooperativas.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Paulo Vasconcelos, da Cooperativa
Nacional de Profissionais Autônomos - CNAP -, dirigida ao Sr. Odacir
Klein: "Vivemos um ataque em duas frentes: primeiro, o aumento
brutal da carga tributária; segundo, a atuação arbitrária do Ministério
Público do Trabalho junto aos clientes, obrigando-os a assinar acordo
em que se comprometem a não mais contratar cooperativas de trabalho.
0 que se poderia fazer, de imediato, para interromper essa ação
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orquestrada, judicial ou política?".

Pergunta de Maria Aparecida Soares Domingueti, Presidente da
Cooperativa de Ensino Cultural de Varginha: "E possível que as
cooperativas mais fortes, com sobras de caixa, invistam
financeiramente em outras, para fortalecê-las? Por exemplo, na
educação, qual seria o caminho?".

A outra pergunta será feita oralmente por Deiró Moreira Marra, de
Patrocínio, a quem passamos a palavra neste momento.

O Sr. Deirá Moreira Mana - Dr. Odacir, por sermos advogados,
somos colegas. Gostaria de fazer um comentário sobre a unicidade, que
está sendo tão debatida desde ontem. Na visão do ato cooperativo,
temos a necessidade da proteção, da unicidade, pelas próprias
condições que as cooperativas recebem, que, como o senhor disse, não
são favores, não são privilégios, mas, no fundo, são benesses
concedidas pela própria formação dela.

Gostaríamos que o senhor discorresse dentro dessa linha do ato
cooperativo, protegido pela unicidade, e do que a OCB tem feito de
concreto com relação a essa movimentação em cima do ato
cooperativo, da desarticulação do ato cooperativo, instituindo-se
tributos como o PIS e o COFINS, causa de várias ações tributárias. No
fundo, as cooperativas têm recolhido esse imposto; no mínimo, têm-no
depositado judicialmente, e isso tem-lhes acarretado despesas extras.

O Sr. Odacir Klein - Primeiro, gostaria de falar rapidamente sobre a
questão da unicidade. Podemos nos perder numa questão semântica. O
Senador Francelino Pereira antecipou que, na visão constitucional, a
unicidade é só para sindicatos e que, em decorrência disso, haveria
dificuldade de adaptação constitucional de unicidade para o sistema
cooperativista, e isso necessitaria de uma modificação. Acho que, se
deixarmos de insistir semanticamente no termo unicidade, mas
demonstrarmos que há necessidade de uma organização estadual que
represente todo o sistema e uma organização nacional, examinando a
compatibilização de estatuto, de funcionamento, para dizer se é
cooperativa ou não, estaremos saindo fora dessa discussão semântica e
ficaremos na discussão real. A discussão real é a de que a forma de
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combater o cooperativismo-fantasma é com a presença forte de
representações do cooperativismo, examinando-se o funcionamento e a
documentação. Não insisto muito no termo unicidade. Se insistirmos,
poderemos estar dando motivo para que se pince da Constituição o
argumento de que unicidade é só na área sindical. E outra situação bem
diferente, sou advogado. Será que o fato de eu ser obrigado a me
inscrever na Ordem dos Advogados contraria a Constituição, que diz
que há unicidade? Eu me inscrevo numa seção estadual, que é
centralizada. Sou inscrito em duas, no Rio Grande do Sul e no Distrito
Federal. Não me submeti à inscrição em outras áreas, não foi criada
uma confederação de advogados, um sindicato de advogados para saber
se poderia advogar ou não. Pode até ter sindicato, mas não é ele que vai
dizer se sou advogado ou não. A defesa de que essa decisão a respeito
da adequação seja feita por entidades estaduais e nacionais, parece-me
não deve ser pelo rótulo unicidade. O rótulo unicidade é o rótulo do
sindicalismo. Daqui a pouco vão estar dizendo que estão querendo
unicidade, e isso está vedado pela Constituição. Temos mil exemplos
em todas as áreas.

Relativamente ao ato cooperativo e mais especificamente ao PIS-
COFINS, quando foi reeditada a medida provisória - se não me engano
a Medida Provisória n° 1.851 - retirando a isenção do ato cooperativo, a
OCB mobilizou-se imediatamente, até o Presidente Dejandir me
procurou-me. Aqui está constando que sou consultor jurídico da OCB,
mas não sou. Tenho um contrato de assessoria da OCB. Devido ao meu
trânsito político, ela me procurou para que sensibilizasse a área
governamental. Sou uma coisa que ninguém sabe que existe, sou
Conselheiro da República, eleito pela Câmara dos Deputados. Escrevi
para o Presidente da República uma carta pessoal, como Conselheiro da
República, demonstrando que o PIS-COFINS incidente em
cooperativas por medida provisória era totalmente inconstitucional. O
Presidente telefonou-me para dizer que concordava comigo, que isso
seria modificado. Na reedição seguinte, tiraram uma parcela, quer
dizer, criaram deduções de base de cálculo para uma parcela das
operações das cooperativas agropecuárias, quando o problema é outro.
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Primeiro é a não-incidência de COFFNS, principalmente no ato
cooperativo, porque a renda na cooperativa é da pessoa física. A
despesa é rateada entre todos para que depois a receita seja rateada. A
cooperativa não tem renda especificamente. Como a renda é da pessoa
física associada, e COFINS é uma contribuição incidente sobre a
receita de pessoa jurídica, vem o primeiro problema de
compatibilização com a lei. O segundo problema é que a Constituição
prevê claramente que o adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo tem de ser feito por lei complementar. O Supremo já
julgou que contribuições sociais que não sejam impostos podem ser
estabelecidas ou majoradas nas suas alíquotas por lei ordinária, até
mesmo por medida provisória, mas nunca examinou a questão do ato
cooperativo. Não vejo como o Supremo possa fugir num recurso
extraordinário e dizer que a Constituição tem um tratamento específico
para o ato cooperativo. Todas as tentativas junto ao Executivo foram
feitas, e não houve modificação. O Ministro Pedro Parente, que
concordava conosco, ligou-me no Rio Grande do Sul e disse-me:
"Olha. Odacir, como você trata de reedição de medida provisória, não
podemos fazer nada que não venha da Fazenda e da Receita, porque é
reedição, e o Ministério específico tem de sugerir". Então, ampliaram
um pouco mais as deduções de base de cálculo para as cooperativas
agropecuárias. A OCB empenhou-se nessa área do Executivo. Eu
também estou pessoalmente empenhado. O Presidente da OCB já fez
contato com o Deputado Euler Morais, de Goiás, que é o relator da
medida provisória no Congresso, para que ele, no exame da medida
provisória, declare expressamente que é inconstitucional alterar-se ato
cooperativo por meio de medida provisória e revogue aquele
dispositivo que retirou a isenção, embora entenda que não se trata de
isenção, e sim de não-incidência. A OCB também tem orientado para o
ingresso em juízo. Em alguns Estados, tem-se conseguido liminares;
em outros, não. Mas, na 4' Região, que é a Região Sul, o Tribunal já
vem cassando as liminares. Temos dado a seguinte orientação: quando
houver ponto obscuro na negativa da liminar ou na concessão do
mérito, haja que se interponha recurso, que se agrave, no caso da
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liminar, e que se entre com embargos declaratórios, no caso do
julgamento do mérito, pré-questionando, desde já, a questão da não-
incidência e a questão constitucional para terminar no STJ, em recurso
especial essa parte que é de lei, que é a de não-incidência, e para
terminar no Supremo em recurso extraordinário essa parte, que é
constitucional, qual seja a necessidade de lei complementar. Ainda
estamos trabalhando nisso. Eu, sinceramente, não acredito mais em
mudança na área do Executivo, mas está-se trabalhando além do
Judiciário, junto ao Legislativo, para que o relator da medida provisória
declare a inconstitucionalidade daquele dispositivo que deveria ter sido
objeto de lei complementar e foi objeto de lei ordinária.

Sobre a pergunta se cooperativa maior poderia ajudar cooperativa
menor com recursos para educação, gostaria de dizer que cada
cooperativa tem, em seu estatuto, a previsão legal de que parcela das
sobras seja destinada à determinados fundos, para emprego até mesmo
na área da educação. No meu entendimento, para uma cooperativa
maior destinar parcela de seus recursos a uma menor, teria de haver
uma decisão da assembléia de seus associados, que decidiriam fazer
uma doação. Ao meu juízo, isso é algo muito complicado. Sugiro que
seja procurado o SESCOOP. Hoje há um recurso geral e específico
para ser adotado nessa área. O SESCOOP vem administrando cada caso
por meio das organizações estaduais. A cooperativa teria extrema
dificuldade em pegar uma parcela do seu resultado, aprovada em
assembléia, e repassá-la dessa forma.

Quanto à pergunta do Sr. Paulo Vasconcelos sobre as cooperativas de
trabalho, não querendo deixar de respondê-la, quando respondi à
pergunta de Carlos Fabiano Braga, abordei exatamente esses tópicos
referentes às cooperativas de trabalho, levantados aqui pelo Paulo.

O Sr. Presidente - Temos uma pergunta de Aramis Passuelo, Prefeito
da cidade de Fronteira, dirigida ao Sr. Virgílio Perius: "Gostaria de
saber o que poderá acontecer aos associados e aos dirigentes das
cooperativas que fecharam com dívidas?".

A outra pergunta é de Roberto Marazi, da Organização de
Cooperativas do Distrito Federal - OCDF -: "O MEC modificou a Lei
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de Diretrizes e Bases para permitir opção de 14 temas, entre os quais
o cooperativismo, para matéria curricular do ensino fundamental no
Distrito Federal. A OCDF e a SESCOOP estão dando inicio ao
Programa Cooper Jovem, com esse objetivo. O senhor, como defensor
do ensino cooperativo em nível acadêmico, o que poderia nos dizer
sobre o ensino da cooperação a nossos jovens?".

O Sr. Virgílio Perius - Qual é o limite de responsabilidade, no caso de
dissolução de uma sociedade cooperativa? Esse é um tema muito atual
e que precisa ficar bem esclarecido. A lei estabelece, no art. 11, que a
responsabilidade entre terceiros vai até o valor do capital subscrito pelo
sócio. Só que há uma exceção a essa regra geral, no art. 49, que
determina que os dirigentes eleitos e contratados, que nas suas gestões
cooperativas praticarem a má gestão, seja culposa ou dolosa,
devidamente comprovada, serão solidários pelos prejuízos que
causarem à cooperativa. Então, a exceção é essa.

Os três projetos da nova lei, por sinal, repetem a mesma questão
quando responsabilizam os futuros conselheiros fiscais por omissão em
seus atos de fiscalização na cooperativa; se esse ato de omissão causou
prejuízo para a cooperativa, ele também responde solidariamente. E os
três autores dos projetos falam no mesmo sentido. Essa é a questão
fundamental. A regra geral, portanto, para os sócios é até o valor do
capital por ele subscrito. Subscrito não é igual àquele valor pago, é o
total com que ele se comprometeu na cooperativa. Não o total da

2 cooperativa, é a cota dele, até o valor do capital que subscreveu.
o Quanto à questão do ensino, que bom que estamos acordando para

isso. E o SESCOOP vem em tão boa hora para ajudar a criar tudo que é
necessário para o ensino do cooperativismo. Tomara que entendamos
que quanto mais se investir em educação cooperativa, melhores
cooperativas teremos no futuro. Porque, hoje, o jovem, quando é que
adquire valor, pela cooperação e pelo cooperativismo? Quando ele é
jovem.

A Assembléia Legislativa gaúcha já criou normas, pressionou o
Conselho Estadual de Educação no sentido de que também houvesse
essa opção já, de cooperativismo e associativismo nas escolas. Só que,
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pessoalmente, entendo que não se deve criar disciplina cooperativa.
Deve-se criar práticas pedagógicas sobre cooperativismo. O professor
de Matemática, o de História, o de Português devem ensinar
cooperativismo enquanto professores de Matemática, de História e de
Português. E aí vamos envolver todo o estabelecimento de ensino para
uma proposta cooperativista. E isso vem em boa hora, com o
SESCOOP para impulsionar.

Se o Dr. Odacir me permite, a única forma de uma cooperativa maior
poder ajudar uma menor, quanto aos recursos do FAT, seria que aquela
menor se associasse também, e, como sócia, pudesse obter essa verba.
Somente nessas circunstâncias, ou melhor lembrando, acredito que
agora o Brasil tem uma saída melhor, que são os recursos do
SESCOOP, que são fundamentais para o ensino do cooperativismo.

O Deputado Henrique Pacheco - A minha intervenção é mais um
comentário do que uma pergunta. Primeiro, quero cumprimentar os
organizadores do encontro e fazer uma sugestão para, talvez no
próximo encontro, organizarmos grupos de trabalho para que os
Deputados e dirigentes cooperativistas debatam e depois venham ao
Plenário, senão a participação fica muito por conta da Mesa, e nós
ouvimos mais do que participamos.

O meu colega colocou aqui a questão das cooperativas habitacionais
de Brasília. Venho do movimento de moradia em São Paulo, e esse
movimento de que participo construiu mais de 30 mil casas, mas sem a
denominação "cooperativa", com o nome de "associação de
moradores", mas utilizando os princípios cooperativistas, a autogestão.
No entanto, convivemos com cooperativas de fachada, que estão
recebendo recursos da CEF e que não têm espírito de cooperativa.
Primeiro, não há adesão voluntária. As pessoas são, na linguagem
popular, "catadas a laço" para se integrar a um quadro associativo.
Então, deveria haver uma fiscalização sobre isso.

Falou-se aqui também sobre as cooperativas de leite. No meu Estado,
entendo que também perderam a característica de cooperativa. Dada a
sua grandiosidade, tratam o pequeno cooperado como se fosse o último
dos últimos. Então, também há que se repensar, nesse modelo que
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estamos discutindo, essas cooperativas que, para mim, deixaram de
ser cooperativas no espírito dos princípios cooperativistas.

Quanto às cooperativas de crédito, que não abordamos, penso que não
deveriam ficar restritas às empresas, que poderíamos voltar a ter
cooperativas de crédito por bairros e por cidades ou por qualquer outro
tipo de organização.

Por fim, queria pedir licença para dizer o seguinte: em São Paulo, o
ex-Prefeito Paulo Maluf criou um sistema de saúde chamado PAS.
Combati aquilo que chamou de cooperativismo: cooperativa de saúde.
E deu o nome de cooperativa de médicos, que usava equipamentos
públicos, ganhava dinheiro e obrigava os funcionários públicos
municipais a entrar na cooperativa. Isso era totalmente absurdo, porque
um princípio cooperativista estava sendo violado: o princípio da livre
adesão, da adesão voluntária. Ali a adesão estava sendo obrigatória, e
quem não quisesse ficar estava fora do programa, marginalizado.
Aqueles que entravam no programa e não prestavam saíam e voltavam
para o sistema público. O sistema público ficava, então, como
caudatário, para receber aqueles que não serviam. Então fiz uma série
de denúncias, mas a Organização das Cooperativas Brasileiras, vendo a
dimensão que tinha esse programa, não manifestou a sua contrariedade,
pelo menos que eu soubesse. E está provado que esse sistema acabou se
transformando num antro de corrupção com o dinheiro público. E o que
tinha a dizer. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Fica, então, a sua sugestão para o próximo
Encontro Nacional das Frentes Cooperativistas, para que sejam
repensadas as dinâmicas.

Quero chamar a atenção de todos os senhores e senhoras para os
trabalhos que se realizarão à tarde, de extrema importância. Ouviremos
uma mensagem do Presidente da OCB, Sr. Dejandir Dalpasquale, e
alguns relatos. Talvez seja o momento para atender ao que o Henrique
solicitou, que é o relato das experiências da FRENCOOP no Distrito
Federal, em Mato Grosso, Minas, Pernambuco, no Rio Grande do
Norte, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Será um momento de
partilha extremamente importante.
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Agora passo a palavra ao Deputado Paulo Piau, que apresentará

uma moção a ser deliberada pelo Plenário e encaminhada a quem de
direito.

O Deputado Paulo Piau - Essa moção que iremos apresentar é fruto de
um entendimento entre os Deputados Estaduais, já que a lei das
cooperativas é uma preocupação geral. Até pediríamos que, em sendo
aprovada, fosse repetida nas Câmaras de Vereadores e nas demais
Assembléias Legislativas, para que pudéssemos efetivamente fazer uma
pressão - essa é a palavra correta - junto ao Governo Federal, ao
Congresso e mesmo ao Executivo Federal, para que o projeto de lei
tramite mais rapidamente.

Gostaríamos que oSr. Presidente colocasse em votação a moção logo
que acabar de lê-Ia. E o seguinte o seu teor. (- Lê:)

"Os participantes do II Encontro Nacional das Frentes Parlamentares
do Cooperativismo vêm manifestar ao Presidente da República, ao
Presidente do Senado e ao Presidente da Câmara dos Deputados a sua
posição de que é necessário agilizar os trabalhos de discussão e votação
da nova lei cooperativista, em tramitação no Congresso.

A legislação que rege as atividades do setor, aprovada em 1971, foi
elaborada para atender a uma realidade inteiramente diferente da que se
apresenta nos dias atuais. O cooperativismo brasileiro daquele tempo
limitava-se ao segmento agropecuário. Hoje ele abrange variados ramos
da economia - como os de crédito, trabalho, educação, serviços,
consumo, habitação e outros -, tem um peso muito maior no PIB
nacional, e seu papel é reconhecido tanto pelos órgãos governamentais
quanto pela iniciativa privada.

De alternativa para ajudar a resolver problemas de áreas e situações
específicas, o cooperativismo passou a ser visto como solução para
grandes questões econômicas e sociais com que convivemos.

E urgente, portanto, que tenhamos urna legislação que corresponda às
transformações ocorridas nesse campo e que possibilite à sociedade
brasileira organizar-se em cooperativas, capazes de dar uma grande
contribuição ao desenvolvimento nacional.

Belo Horizonte, 4 de abril de 2000".
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O Sr. Presidente - Está em votação a moção. Todos que estiverem

de acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos
ilustres expositores e às demais autoridades participantes, bem como ao
público em geral, pela honrosa presença, 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 126 REUNIÃO ORDINÁRIA,
EM 4/4/2000

Presidência do Deputado Ivo José
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção - Palavras

do Sr. Valdir Colatto - Relato de experiências das FRENCOOPs
estaduais - Palavras do Sr. Jaime D'Bastiani - Relato de experiências
cooperativistas - Assinatura de termo de compromisso - Palavras da
Sra. Arlete Nogueira - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Definição do Estado anfitrião do III Encontro - Palavras do Deputado
Paulo Piau.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa a

Exma. Sra. Vereadora Arlete Nogueira, Presidente da União dos
Vereadores do Estado de Minas Gerais - UVEMIG -; e os Ex.mos. Srs.
Valdir Coliato, Superintendente da Organização das Cooperativas do
Brasil; Renato Rainha, Deputado à Câmara Legislativa do Distrito
Federal; Deputado Paulo Piau, Presidente da FRENCOOP MG;
Roberto Liberato, Deputado à Assembléia Legislativa de Pernambuco;
Sandra Rosado, Deputada à Assembléia Legislativa do Rio Grande do
Norte; Giovani Cherini, Deputado à Assembléia Legislativa do Rio

E Grande do Sul; Joarez Ponticeili, Deputado à Assembléia Legislativa
de Santa Catarina, e Jaime D 'Bastiani, Presidente da FRENCOOP
Municipal de Passo Fundo.

Destinação da Interrupção
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O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião ao

encerramento do II Encontro Nacional das Frentes Parlamentares do
Cooperativismo. Entendemos que este é um momento privilegiado para
as FRENCOOPs estaduais e municipais, que estão se encontrando,
manifestando suas posições, expondo as experiências e preparando-se
para o desenvolvimento dos seus trabalhos.

Palavras do Sr. Valdir Coliato
Gostaria de cumprimentar o Deputado Ivo José, Presidente da Mesa;

o Deputado Paulo Piau, Presidente da FRENCOOP de Minas Gerais, na
pessoa de quem cumprimento todos os Deputados e componentes da
Mesa; os Deputados das FRENCOOPs estaduais; as Sras. e os Srs.
Vereadores das FRENCOOPs municipais; o Deputado Odacir Klein,
meu companheiro de caminhada, que nos brindou com brilhantes
esclarecimentos a respeito da questão jurídica e de outros assuntos que
estamos discutindo; o Presidente da OCEMO, Dr. Alfeu Silva Mendes;
enfim, a todos os cooperativistas que estão participando do II Encontro
das FRENCOOPs.

Como ex-membro e criador da FRENCOOP nacional, Deputado que
passou por duas legislaturas, agora em uma nova missão como
Superintendente da OCB, represento o Presidente da nossa entidade,
Dejandir Dalpasquale, que se encontra em viagem à China com as
cooperativas de cafeicultores, desenvolvendo um projeto de
"marketing", fazendo com que o nosso café seja conhecido e talvez
venha a ser consumido pelos chineses, prevendo uma grande abertura
para o mercado do café na Ásia.

Ele solicitou que viéssemos representar a OCB neste grande encontro
do cooperativismo, principalmente na área política, um dos temas que
vamos discutir no XII Congresso Brasileiro do Cooperativismo, de 4 a
8 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Aproveito a oportunidade para, em nome do nosso Presidente,
Dejandir Dalpasquale, convidar todos para esse congresso, bem como
para os seminários estaduais preparatórios para o XII Congresso,
chamado Rio Cooperativa 2000. Teremos 27 seminários, 1 em cada
Estado, para discutir a temática do XII Congresso Brasileiro, com o
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tema "Identidade Cooperativa para o Novo Milênio".

Oportuna também é esta ocasião para que possamos contar com a
presença maciça da área política nesse encontro, Deputado Paulo Piau,
e para que possamos discutir esse assunto em nível estadual. Por isso,
convocamos os Srs. Deputados a participar desses seminários.
Esperamos que os subsídios saiam dessa discussão para o Congresso
Nacional, porque o cooperativismo precisa disto: discutir, levar
propostas, aprovar essas propostas no XII Congresso e partir para uma
nova etapa no milênio que se aproxima. E nada melhor do que
discutirmos, no ano 2000, todas as propostas do cooperativismo.

Existem 12 ramos no cooperativismo, e a OCB, como órgão de
representação nacional, faz o seu papel em defesa de todos os ramos do
cooperativismo brasileiro. Que fique bem claro aqui que, embora haja,
às vezes, algumas discussões em que se privilegia um ramo cooperativo
ou outro, a OCB nacional defende os 12 ramos, que, aliás, são também
tema de discussão nos seminários, a fim de que possamos saber
exatamente quais os ramos que o cooperativismo vai levar para
discussão e quais os novos ramos que deverão chegar, como, por
exemplo, o ramo do cooperativismo de turismo, que já cresce e que
ainda não está legalizado, mas que poderá ser no XII Congresso
Brasileiro do Cooperativismo.

Gostaria da passar para os senhores alguns números do
cooperativismo brasileiro, que se alteram a todo instante. A OCB,
através do núcleo de dados, registrou, em 1999, um crescimento de
10,78% no número de cooperativas em atividade no País, em relação a
1988. Em termos absolutos, isso significa que 550 novas cooperativas
entraram no sistema OCB.

Quero deixar claro aqui que a nossa estatística refere-se somente às
cooperativas que estão dentro do sistema, que estão filiadas às OCEs e,
por conseguinte, cadastradas na OCB.

Até o final de 1999, a OCB tinha registradas 5.662 cooperativas,
contra 5.102 no ano anterior. Essa evolução deve-se principalmente aos
ramos de trabalho e de saúde, que tiveram crescimento de 24,5% e
19,3%. Em contrapartida, o ramo de consumo encolheu 2%, passando
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de 193 cooperativas para 191. Isso deveu-se, é claro, à tributação do
ato cooperativo para as cooperativas de consumo, o que foi abordado
aqui anteriormente. Estamos tentando voltar ao que era antes.

O crescimento da cooperativa é explicado pela política econômica do
Governo Federal, que elevou o índice de desemprego. A implantação
de cooperativas é a solução para a crise. E o que observamos,
principalmente no ramo de trabalho: um crescimento vertiginoso nos
últimos três anos, de 62%, passando de 1.025 para 1.661 o número de
cooperativas cadastradas na OCB.

Pelos estudos feitos e algumas pesquisas extra-oficiais tem-se a
notícia de que hoje temos mais de 3.000 cooperativas de trabalho no
País e que não passam pelo sistema e pelas discussões do sistema
cooperativo. Não temos o controle desses números.

Nos 27 Estados, temos 5.652 cooperativas, com 6.014.000
cooperados e 167.378 empregados. Isso quer dizer que os empregados
das cooperativas nos diversos ramos somam praticamente uma vez e
meia o número de empregados da indústria automobilística brasileira.

Sem fazer muito barulho e com pouco reconhecimento, se
compararmos a indústria automobilística brasileira, cuja força e poder
político não preciso comentar, o diferencial é que esses empregados
estão espalhados em todos os cantos do País, trazendo emprego,
desenvolvimento social, atividades múltiplas, e vemos bem de perto a
sua importância.

Os ramos das demais cooperativas já ultrapassaram os das
cooperativas agropecuárias, que são 1.661, embora o número de
cooperados seja menor que o das cooperativas de consumo, crédito e
agropecuária.

Dos 13 ramos, os maiores são: cooperativa de trabalho, 1.661, com
2.093.000 cooperados e 6.400 funcionários; cooperativas
agropecuárias, 1.437, com 856.000 cooperados e 106.000 funcionários;
cooperativas de crédito, 920, com 1.407.000 cooperados e 16.000
funcionários; cooperativas de consumo, 191, com o maior número de
cooperados, 1.473.000, e 7.962 funcionários.

Temos um quadro geral das estatísticas da OCB e vamos entregá-lo à
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Mesa, para que fique registrado nos anais desta Casa o II Encontro
da FRENCOOP, mostrando também, por ramo, as atividades
cadastradas que fazem o trabalho de cooperativismo.

Só para dar um exemplo, as 1.437 cooperativas agropecuárias têm
856.000 agricultores, 106.000 empregos diretos, 962.000 pessoas
diretamente vinculadas às cooperativas, 4.814.000 pessoas
indiretamente vinculadas, num total de 5.770.000 pessoas vinculadas às
cooperativas agropecuárias.

Tenho outros dados que mostram a importância do cooperativismo na
economia brasileira: a OCB procura fazer a sua parte, buscando corri as
27 OCEs fazer um trabalho integrado.

Agora estamos começando vida nova, com a criação do SESCOOP, o
nosso "5" do cooperativismo. Há tanto tempo se buscava uma solução,
e temos ainda uma resistência pendente numa medida provisória contra
a qual a CNI entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade,
dizendo que o cooperativismo não é representação econômica e,
portanto, não poderia ter o "5".

Na verdade, é falta de conhecimento dos números, pois a arrecadação
do SESCOOP representa em tomo de 1,5% do que arrecadam todos os
"5" do País. Esses recursos são de suma importância para o
cooperativismo, para que possamos fazer com que a gestão das nossas
cooperativas, tanto na área administrativa como dos nossos
funcionários e a doutrinação dos cooperados, seja uma realidade.

A implantação do SESCOOP não fez nem um ano. Agora
praticamente está se deferindo a implantação nos 27 Estados, e já
vemos os resultados. Já temos um braço executivo, que é o SESCOOP
no trabalho que a OCB pode fazer. Os recursos praticamente vinham da
área pública, porém, nos últimos dois anos, a OCB não recebeu
nenhum centavo sequer do DENACOOP do Governo, o que a impediu
de fazer muitos trabalhos, principalmente de treinamento nos Estados.
Aí entra a discussão da auto-gestão, que foi decisão do X Congresso
Brasileiro do Cooperativismo, no sentido de que o cooperativismo
brasileiro se auto-sustentaria, saindo da tutela do Governo. Com esses
recursos, a OCB, na verdade, não representa e não tem condições
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estruturais de ser do tamanho do cooperativismo brasileiro. E por
isso que temos que divulgar aquilo que estamos fazendo. Se fôssemos
fazer um projeto de comunicação da OCB, os recursos totais
arrecadados não seriam suficientes para fazer uma comunicação
mínima. Na verdade, esse é um ponto falho. Todos falamos que
realmente o cooperativismo é o ovo da pata. Dizem que o ovo da
galinha é mais valorizado porque ela bota o ovo e canta, a pata bota o
ovo e fica quieta. O cooperativismo é o ovo da pata. Fazemos um
trabalho fantástico no Brasil, substituindo o próprio Governo em muitas
ações, e ninguém fica sabendo porque, na verdade, não há recursos para
essa comunicação e temos muita dificuldade em trabalhar nisso.

O SESCOOP veio para tratar desses assuntos. O monitoramento
através do RECOOP é um projeto que estamos tentando implantar
neste País há três anos. Por enquanto, o resultado do RECOOP, que é a
reestruturação, a revitalização das cooperativas, trouxe o SESCOOP,
que já está implantado. Temos o RECOOP. com  322 cooperativas,
recursos aprovados de RS2.100.000.000,00, mas que até agora teve
apenas seis cooperativas assinadas, das 322. Essas brigas e discussões
com o Governo projetam para o mês de abril, até o dia 15, a assinatura
de 75 projetos. Até o final de abril, mais 75, totalizando 150. Tenho
notícias de que foi emitido um decreto no dia de ontem em que o
RECOOP foi prorrogado para 30 de junho, novamente, porque não se
conseguiu acertar os ajustes dos contratos até 30 de março. Esperamos
que isso aconteça. Foi criada uma comissão especial de
acompanhamento, com a Presidência do Ministro Pedro Parente, o
Odacir Klein, o Said Miguel, o Presidente Jaridir, uma equipe de
Deputados, o Presidente da FRENCOOP, Silas Brasileiro; Moacir
Micheleto, Abelardo Lupion, Hugo Biehl, Chico Graziano, para que
isso possa acontecer de uma vez por todas. Atrás do RECOOP, na
verdade, vem todo um programa de revitalização das cooperativas. No
dia 28 deste mês, vamos fazer a Assembléia Geral da OCB, para
colocar a proposta do monitoramento das cooperativas no Brasil,
atendendo à medida provisória do RECOOP.

E vemos que vai se estender não só para as cooperativas
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agropecuárias, mas também para os outros ramos de cooperativas.

Esse é um novo momento que a cooperativa vive. E preciso que, por
meio do SESCOOP, possamos colocar material, em nível de Brasil.
Existia a grande reclamação de que não havia material didático da
OCB, mas não existiam recursos. Essa é a grande verdade. Por meio do
SESCOOP, pensa-se em implantar um sistema de educação cooperativa
e, com isso, ter-se material para que possamos divulgar a legislação
cooperativa e também um sistema de educação.

Essa implantação está começando agora em Brasília, com um sistema
de educação inicial, primária, com cartilhas, figurinhas didáticas, a fim
de que as crianças comecem a estudar o cooperativismo. A idéia do
Presidente da OCB, Dejandir Dalpasquale, é que, até a metade do ano,
implantemos esse sistema no Brasil e que tenhamos material pelo
menos para a doutrinação cooperativa. De fato, temos divulgado muito
pouco o nosso trabalho, como também o que é o cooperativismo.

Recentemente, discutindo a questão do PIS-COFINS, do INSS, da Lei
n° 9.876, que foi implantada nas cooperativas de trabalho; do 442,
enfim, de toda a legislação sobre cooperativismo, verificamos que há
uma falta de conhecimento. Desde a Presidência da República até o
último escalão do Governo não se conhece o cooperativismo, e também
dentro do Congresso Nacional. Temos de mostrar o cooperativismo e
falar do que se trata, porque muitas pessoas não o conhecem. Esse não
é um trabalho só da OCB, mas das OCEs e, principalmente, das
cooperativas, na base.

Hoje, como estamos falando de FRENCOOP, queríamos colocar
algumas situações. Foi falado aqui do tamanho da nossa FRENCOOP,
234 Deputados Federais e 27 Senadores. Na verdade, são
simpatizantes, como foi falado aqui, e não pessoas que militam
diretamente na área do cooperativismo. Eu, que já fui parlamentar,
como também o Odacir e outros Deputados, sabemos que Deputado
não convence Deputado. Pede-se o voto, mas é difícil convencer. Mas a
base convence o Deputado a votar pelas bandeiras do cooperativismo.
E esse trabalho tem de ser feito pelo associado, pelo Presidente da
cooperativa de onde o Deputado tem a sua base eleitoral.
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E claro que o compromisso tem de ser antes e depois.

Normalmente, nós, cooperativistas, fazemos um trabalho para que os
Deputados assumam compromissos conosco primeiro, mas nem sempre
quando o Deputado está pedindo apoio político ou voto - seja de que
partido for - ele o recebe. Fica muito dificil depois ter esse apoio
fechado do Deputado, porque ele tem as suas prioridades.

O que precisamos colocar no Congresso Nacional? Lembro-me de
que, no 110 Congresso Brasileiro do Cooperativismo, numa reunião
com Deputados - e eu estava na Câmara, então -, foi dito o que o
cooperativismo brasileiro precisava fazer para que os Deputados
assumissem a bandeira do cooperativismo e também o que o
cooperativismo precisava fazer para sensibilizar o Governo e o
Congresso Nacional das suas necessidades. Houve propostas de todo
tipo, inclusive de se fazer uma marcha a Brasília, fechar a Capital, levar
suínos, aves e largar na frente do Palácio, mobilizações, enfim, muitas
idéias. Lembro-me - e alguém já me falou aqui - de que fiz uma
proposta para o cooperativismo no 11° Congresso: elejam três
Deputados Federais por Estado e deixem o resto para o Congresso
resolver; três Deputados que realmente tenham compromisso com o
cooperativismo, que sejam eleitos por vocês e que vão para lá trabalhar
exatamente por essas bandeiras, que assumam como bandeira primeira
o cooperativismo.

Os Deputados Estaduais que estão aqui sabem que todo político tem
compromisso com o seu partido, com a sua liderança e outros mais.
Mas se ele não tiver esse compromisso primeiro, é dificil fazer com que
assuma essa linha de ação, independente das pressões que sofra, para
defender os interesses do cooperativismo.

Acho que é a hora da aproximação. Um dos temas do 12° Congresso
Brasileiro de Cooperativismo é o Cooperativismo e suas Relações com
a Área Pública, seja no Executivo, seja no Legislativo. Precisamos
discutir isso profundamente. No Brasil, a palavra "lobby" é suspeita,
mas, de alguma forma, é feito, de maneira escusa ou não. Nos Estados
Unidos, Japão, na Europa, é institucionalizado, legalizado. Todos
sabem que há pessoas que defendem aquelas bandeiras. No Congresso
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Nacional, as pessoas falam dos lobistas das cooperativas, dizem que
a Frente Parlamentar é lobista das cooperativas. Acho que pode haver
isso. Por que não? Tenho dito que é uma causa justa; portanto, pode ser
defendida abertamente. Vejo muitos Deputados que são eleitos pelos
Bancos, mas não têm coragem de defendê-los. Fazem uma política de
bastidores, ninguém sabe quem são, mas não defendem os Bancos. E
conseguem o que querem. Então, fazer "lobby" para o cooperativismo é
defender uma grande bandeira. Acho que isso vale a pena. E preciso
que nós, do, cooperativismo, tenhamos essa aproximação e essa
consciência. E preciso que tenhamos, nas Assembléias, Deputados que
defendam a doutrina cooperativista, que a conheçam e que digam que o
cooperativismo é uma saída para o momento político, institucional,
econômico, enfim, para o momento que o Brasil está passando. Nas
Câmaras de Vereadores, isso também deve ser defendido, porque hoje
o que se ouve, dentro do sistema cooperativo, é o seguinte: olhem,
quebrou uma cooperativa. Os multiplicadores dessas notícias são
inúmeros. Por quê? O supermercado quer que a cooperativa de
consumo quebre; o Banco quer que a cooperativa de crédito quebre, e o
cerealista que compra o produto do agricultor quer que a cooperativa
quebre, porque vai ficar sozinho no mercado, enfim todos aqueles que
não têm interesse em que haja cooperativismo forte, sadio e vivo, que
possa fazer o contraponto. Mas não podemos nos esquecer de que a
sociedade precisa, nesse meio globalizado, nesse confronto de poderes,
se juntar. Muitas vezes, o próprio cooperativismo não dá esse exemplo.
Vemos ai diferenças nas OCES, nas cooperativas, as pessoas não
abrindo democraticamente ao debate, ao voto. Isso dificulta o sistema
cooperativo. Mas é preciso que nos voltemos para as origens
doutrinárias do nosso cooperativismo, fazendo com que sejam claras,
transparentes, para que a sociedade saiba que as únicas empresas que
são genuinamente nacionais no Brasil são as cooperativas, que são
economias, nichos de mercado, economias de produtos, em bairros, em
cidades, em que a viabilidade para a economia é uma cooperativa. Veja
o exemplo das cooperativas de crédito. Hoje a metade dos municípios
mineiros, cerca de 2.500, não têm uma agência bancária. Muitos
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municípios têm agência bancária, mas são Bancos internacionais,
que pegam o dinheiro e o levam embora. Temos dificuldade de aprovar
a legislação cooperativa para sermos iguais aos Bancos, ao menos
iguais. E ainda dizem: "Não, só podemos ter cooperativas com
segmento". Não pode haver cooperativas abertas, tipo Luzzati. Pelo
contrário, o Banco Central baixou uma determinação e, em dois anos,
quer fechar as cooperativas Luzzati, que são cooperativas abertas, que
poderiam fazer as operações que os Bancos fizeram. O Banco Central
baixa uma determinação agora, dizendo que impostos podem ser
cobrados em casas lotéricas e farmácias. Nós, do cooperativismo, não
tivemos força política e temos 234 Deputados e 27 Senadores para
dizer ao Banco Central que não dava para fazer isso. E não foi por falta
de reuniões com o Armínio Fraga, com o Ministro da Fazenda e com
todas as autoridades governamentais, para que isso pudesse ser
mudado.

Então, parece que esse trabalho não é tão forte, tão poderoso que
posssamos dizer: "Temos 234 votos. E para valer". Essa dificuldade a
OCB enfrenta, mas nem por isso deixou de lutar em todos os projetos
em que a FRENCOOP tem atuado.

Agora, estamos travando uma luta árdua com o INSS. No final do ano
passado, no apagar das luzes, o Congresso aprovou a Lei n° 9.876. O
projeto de lei, depois, foi transformado em lei, criando essa tributação
de 15% sobre a receita bruta das cooperativas de trabalho. Essa lei
entrou em vigor no dia 10 de abril - dia da mentira, mas é verdade - e,
simplesmente, inviabilizou as cooperativas. Estamos com demandas
jurídicas, para resolver essa situação.

No momento, tivemos que contratar uma consultoria especializada,
para mostrar, na área tributária, quanto essa lei vai custar para as
cooperativas e provar que a cooperativa de trabalho ficou inviabilizada,
se comparada à microempresa, no que tem que recolher. O próprio
Governo, pelo Ministério da Integração Nacional, enviou-nos uma
carta, perguntando qual a diferença entre uma cooperativa e uma
microempresa, as vantagens de se criarem cooperativas para gerar
trabalho ou produção. Fizemos esse cálculo e vimos que, na legislação
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atual, realmente, as microempresas têm uma vantagem enorme, em
termos de tributação, sobre as cooperativas. Portanto, essa questão da
legislação tem que ser trabalhada.

A questão do PIS-COFIINS também foi falada aqui. O RECOOP está
trabalhando. A lei cooperativista já foi discutida. Tiveram o privilégio
de ouvir o Senador Francelino Pereira. Estamos há muito tempo nessa
luta, que não se resolve, não se sabe por quê. Assim, pedimos o apoio
dos seus Deputados, das suas bancadas, das suas bases.

Quero ainda dizer que a FRENCOOP está estruturada em Brasília. Há
um escritório mantido pela OCB, onde se realizam reuniões diárias com
Deputados e assessorias, para podermos municiar os Deputados de
matérias de interesse para o cooperativismo, para que possam trabalhar
no Congresso Nacional.

Esse Projeto Luz no Campo - está aqui o Roberto Coelho, Presidente
do CONBRAC - foi um avanço muito grande para o cooperativismo.
As cooperativas de energia elétrica, agora, poderão ser concessionárias,
ser atendidas dentro das suas áreas de atuação e concorrer com as
concessionárias de energia elétrica. O cooperativismo nessa área, como
na de comunicação, vai explodir, vai aumentar. O patrimônio valorizou
muito. Esse foi um trabalho da OCB, da FRENCOOP, da CONBRAC,
da INFRACOOP. Enfim, todos trabalharam.

Criamos uma nova logomarca para a OCB, que foi aprovada no 110
Congresso Brasileiro. E o trabalho que queremos será proposto no 12°
Congresso: criar uma OCB nacional, como existe a OAB e o CREA,
por exemplo. Então, existiria a OCB de Minas Gerais, a OCB do Rio de
Janeiro, para que pudéssemos ter a força política necessária e uma
representação junto aos órgãos em que precisamos atuar.

A OCB está construindo sede própria, a Casa do Cooperativismo, em
Brasília, que é necessária para se manter uma estrutura do tamanho do
sistema cooperativista brasileiro e deverá ser concluída em novembro
deste ano. Lá estarão instalados o SESCOOP, a FRENCOOP e a OCB,
para que possamos atuar com condições.

Como meu tempo já está estourando, gostaria de deixar um abraço,
em nome do nosso Presidente, Dejandir Dalpasquale, que não pôde vir,
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e fazer uma convocação ao cooperativismo brasileiro: que, neste
ano, possamos discutir concretamente não só os problemas
institucionais, legais, mas os problemas de gestão, de atividade, de abrir
a discussão para o cooperativismo, a fim de saber qual é a sua função
na sociedade, e, principalmente, de trabalhar politicamente as questões
do cooperativismo. Não podemos culpar os políticos, dizendo que não
estão ajudando o cooperativismo, pois, muitas vezes, trata-se de
omissão nossa, dos líderes cooperativistas, que não se dão ao trabalho
de conversar com Deputados, Vereadores e Senadores, mostrando-lhes
as dificuldades existentes e tendo a coragem de defender a bandeira do
cooperativismo. Não devemos ser cooperativistas apenas por adesão,
mas por convicção, por doutrina, por ideologia. Vamos adotar a
bandeira cooperativista, que é a cara social da economia brasileira e
que, assim entendemos, será a grande saída para o próximo milênio.

Quero renovar o convite aos Srs. Deputados para que estejam no Rio
Cooperativa 2000, de 4 a 8 de dezembro. Será o maior evento
cooperativista do mundo neste ano, juntamente com a ACI, ACI-
Américas. Teremos, também a exposição e feira de cooperativismo, de
amostras de serviços e produtos cooperativos, onde levaremos o que
existe de bom no cooperativismo brasileiro e internacional. Temos
certeza de que mais de 100 países estarão presentes, e lá poderemos
trocar experiências com nossos companheiros do Brasil e com os
representantes do mundo inteiro. Temos experiências muito boas em
todas as áreas do cooperativismo, mas temos ainda a aprender com
aqueles que têm 100, 200 anos de cooperativismo. Todos nós
ganharemos com o XII Congresso Brasileiro de Cooperativismo. Apelo
a todos para que nos ajudem a promover um grande seminário em cada
Estado, a fim de nos prepararmos para esse grande evento, O
Congresso terá início no dia 2 de maio e vai até 30 de junho. Faremos
27 seminários regionais, com a presença da OCB, dos Deputados, das
lideranças e das OCEs, para que o debate aconteça e possamos levar as
propostas para serem discutidas e aprovadas no XII Congresso
Brasileiro de Cooperativismo. Obrigado.

0 Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Obrigado, Sr. Valdir Colatto,
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que falou em nome do Presidente da OCB, Dejandir Dalpasquale.

Vamos convidar a Vereadora Arlete Nogueira para integrar a Mesa
dos nossos trabalhos, representando a União dos Vereadores de Minas
Gerais - HVEMIG.

Relatos de Experiências das FRENCOOPs Estaduais
O Deputado Renato Rainha - Dispensando as formalidades, meu boa-

tarde a todos. Falando de cooperativismo no Distrito Federal, de
algumas experiências e, em seguida, da experiência da FRENCOOP,
que se encontra em fase de constituição, não poderia deixar de citar,
primeiramente, a experiência de Brasília no tocante à área de habitação.
Encontra-se em construção, em Brasília, uma cidade feita pelas
cooperativas. Foi feito um desafio, no ano de 1993, às cooperativas
para que construíssem uma cidade de 160 mil habitantes. As
cooperativas aceitaram o desafio, porém o Governo voltou atrás,
abandonando praticamente todo o trabalho com o qual estava
comprometido.

Mas as cooperativas não desistiram, continuaram com o projeto, sem
ter apoio ou financiamento oficial, e hoje estamos em fase de
implantação dessa cidade chamada Aguas Claras, que já é uma
realidade.

Trouxe alguns dados. Foram adquiridos 301 lotes de projeção de
apartamentos, com média de preço de R$350.000,00 a R$400.000,00
por lote, sendo que 90% desses lotes já estão quitados. Já foram
totalmente construídos e entregues aos seus moradores 43 prédios.
Hoje, temos em tomo de 2.200 famílias residindo nessa cidade, que é
conhecida como a Cidade das Cooperativas. Temos, hoje, 120 prédios
em andamento, e a média do custo dos prédios é de R$4.000.000,00.
Temos 89 cooperativas envolvidas e, desde 1993, quando se iniciou
esse programa, temos de 5 a 6 mil empregos criados. São prédios feitos
para a classe média, e o preço dos apartamentos está 40% abaixo do
preço do mercado. Foi um grande desafio que as cooperativas do
Distrito Federal aceitaram. No primeiro momento, foi oferecido todo
tipo de parceria do Estado, que não se concretizou. Graças a Deus, as
cooperativas acreditaram no sonho e fizeram a cidade das Aguas
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Claras, que hoje é uma realidade.

Temos, também, no Distrito Federal, 26 cooperativas na área de
crédito, que movimentam em tomo de RS70.000.000,00 por mês. E o
que é interessante é que isso, para Brasília, é muito importante, porque
a cidade tem muitos servidores públicos, os tão famosos "bamabés", e é
necessário ter cooperativas de crédito, nas quais podemos verificar
empréstimos com até três pontos percentuais abaixo das taxas
oferecidas no mercado.

As cooperativas de trabalho, uma realidade no Distrito Federal, são
muito fortes. Estão presentes na área da construção civil, na de
informática, e temos professores que montaram cooperativa na área
educacional. Temos cerca de 30 cooperativas na área de trabalho, com
3 mil postos de trabalho criados no Distrito Federal.

Temos, também, duas cooperativas rurais de médio porte, a da região
do PADEF e a da região do rio Preto, que são responsáveis pela
produção de 100.000t de grãos. E a maior produção de grãos do
Centro-Oeste, exatamente por intermédio dessas duas cooperativas.

A cooperativa de saúde UNIMED é realidade no Distrito Federal,
com 3 hospitais excelentes, 800 funcionários e, aproximadamente, 800
pontos médicos de atendimento para a população. Isso acontece porque
temos, na Organização das Cooperativas do Distrito Federal - OCDF -
,sempre um lote bem definido, de forma muito organizada e
competente. O Dr. Roberto Marasi é o Presidente da OCDF, está aqui e
tem colocado como prioridade a questão da educação, a formação para
o cooperativismo, tanto é que estamos realizando, com muito sucesso,
uma pós-graduação em convênio com a Universidade de Brasília, a
UNE. E, também, estamos começando, nos próximos 15 dias, o ensino
do cooperativismo básico à distância, experiência muito importante e
que tem o Dr. Marasi à frente.

No tocante à FRENCOOP do Distrito Federal, estamos em fase de
implantação. O Dr. Marasi e eu estamos discutindo e procurando os
parlamentares, mas com o cuidado de não buscar apenas quantidade,
queremos essa orientação que nos foi dada aqui, de que as pessoas
venham participar da FRENCOOP, mas engajadas, colocando o
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cooperativismo como prioridade.

Caso tiverem de trabalhar para obstruir votação, para votar contra o
Governo e para votar contra a orientação partidária, têm de ter, como
posicionamento prioritário, a defesa do cooperativismo. Buscaremos
isso. Realizei uma experiência interessante na OCDF, uma sessão
solene para homenagear o cooperativismo. Levei a sede da Câmara
Legislativa para a sede da OCDF. Estavam lá os nossos Deputados
distritais. Muitos deles nunca tinham ouvido falar em cooperativas, e
alguns nem sabiam da existência do sistema de cooperativismo. Essa
atitude foi importante. Estamos em fase de constituição da
FRENCOOP. Dos 24 parlamentares, 9 estão devidamente engajados e
comprometidos. Esperamos que esse número aumente, mas buscaremos
quantidade com qualidade, compromisso e engajamento. Do Distrito
Federal, trago uma mensagem do Senador José Roberto Arruda, que é o
Líder do Governo no Senado e se comprometeu com a OCDF, dizendo
que está na FRENCOOP nacional e está comprometido com a
prioridade na área do cooperativismo.

Era essa a mensagem que, rapidamente, gostaria de trazer com
relação ao quadro do Distrito Federal. Acredito que, depois de uns 30
dias, teremos concluída a FRENCOOP do Distrito Federal, se Deus
quiser. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Piau - Gostaria de deixar uma mensagem no que
diz respeito à formação da FRENCOOP na Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Inicialmente, gostaria de falar das motivações
que levaram à formação da FRENCOOP estadual. Primeiro, foi devido
à formação da FRENCOOP nacional, pois devemos isso a dois
mineiros, Carlos Meles, que esteve aqui, hoje, e Suas Brasileiro, além
de outros, como Osmânio Pereira, Nárcio e Deputados do Paraná, do
Rio Grande do Sul e de outros Estados, que, realmente, estão se
empenhando nessa idéia, que precisa ir avante, mais do que já está no
Congresso Nacional.

Há um ingrediente importantíssimo, que é a vontade política.
Primeiramente, tem de haver vontade política na Assembléia
Legislativa, por ser a FRENCOOP composta por Deputados. Na
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legislatura passada, o Deputado Romeu Queiroz, que é um
cooperativista, entendeu essa mensagem importante de formar a
FRENCOOP. Gostaria de repetir o que disse ontem: se não fosse a
cabeça aberta do Presidente da Organização das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais - OCEMG -, Alceu Silva Mendes, que
entendeu que as cooperativas não devem se afastar do processo
político, mas, sim, aproximar-se dele, porque, por meio dele, decide-se
a vida da sociedade, essa ação não seria concluída.

A FRENCOOP do Estado de Minas Gerais já é um sucesso. Fizemos,
inicialmente, uma pesquisa com todos os 77 Deputados para saber o
perfil de cada um, ou seja, para saber quais participavam de alguma
cooperativa. Há 15 médicos, e quase todos são ligados à IJNIMED.
Outros são produtores rurais que são ligados a cooperativas de crédito.
Há comerciantes que estão ligados a cooperativas de consumo. Enfim,
há várias pessoas que estão ligadas ao cooperativismo. Nem um
Deputado apresentou resistência à criação da FRENCOOP. Se
passássemos uma lista para adesão livre, todos assinariam, mas não é
esse o nosso objetivo. Desejamos pessoas que queiram, realmente,
assumir a bandeira do cooperativismo. Somos, hoje, 50 Deputados
abraçando essa causa. Ela foi lançada em outubro de 1997, em um
seminário, na Universidade Federal de Lavras. Houve a assinatura de
um termo de cooperação entre a Assembléia Legislativa e a OCEMG.

A forma de organização da nossa FRENCOOP é interessante. Temos
diferentes formas de implantação das FRENCOOPs. Em Pernambuco,
se não me engano, é uma estrutura formal da Assembléia Legislativa. A
nossa não é assim, é apenas um movimento, tem todo o apoio da Casa,
tanto da Mesa Diretora quanto da assessoria, mas não passa de um
movimento. Defendo que seja um movimento, porque assim ficamos
mais livres. E, como movimento, com adesão livre, ficaremos sabendo
se será para valer ou não. Na estrutura formal, há o risco de virar uma
obrigação de as Mesas indicarem os seus representantes e assim por
diante. Existem as duas experiências e os outros Estados, ou mesmo as
Câmaras de Vereadores, poderão optar por um ou outro modelo.
Evidentemente, isso é coisa nova, e estamos ainda aferindo.
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Quero destacar que são vários os Deputados que vestem, de fato, a

camisa e não apenas subscrevem a FRENCOOP. Quero, também, dizer
que nós, Deputados, somos muito ocupados, mas a assessoria da
Assembléia Legislativa é peça importantíssima para sustentar a nossa
FRENCOOP. E temos o Wagner Dias, que, além de estudioso, é um
apaixonado pela causa. Para tudo dar certo na vida, temos que ter um
apaixonado. Cito o seu nome, mas quero cumprimentar toda a
assessoria da Casa.

Já fizemos alguns seminários sobre cooperativismo, alguns fóruns
técnicos, audiências públicas, para resolver algum problema específico,
e também alguns discursos já foram feitos da tribuna, portanto a
comunicação da Assembléia Legislativa, que é muito ativa, está
jogando a mensagem do cooperativismo para todo o Estado de Minas
Gerais. Vejam que devem estar, neste momento, nos assistindo quase
600 municípios no Estado, porque é transmissão direta. Ontem e hoje,
estamos jogando a mensagem do cooperativismo para toda a população
do Estado de Minas Gerais.

Sobre a criação das FRENCOOPs municipais, já começamos e aqui
temos uma referência, a Neusa, que era Presidente da Câmara
Municipal de Ituiutaba, e o Toninho, que é Presidente da cooperativa.
Ituiutaba foi a primeira cidade. Depois, constituímos também em
Uberaba, Cássia e Gurinhatã - inclusive, Vereadores de Cássia e
Uberaba se encontram presentes. Fomos ao Rio Grande do Sul no
primeiro encontro e encontramos lá uma idéia fantástica: em vez de,
simplesmente, estimular a criação de frentes municipais, já avançaram.
Pegaram dos Vereadores o compromisso de formar uma comissão
especial na Câmara para estudar a montagem da FRENCOOP
municipal. Como a idéia não tem rejeição e, simplesmente, é uma
adesão, depois pode não haver o entusiasmo dos Vereadores. Portanto,
recuamos e, a partir de hoje, estamos novamente incentivando as
Câmaras de Vereadores a montarem. Já existem vários pedidos, mas

1 tudo tem que ser feito segundo esse compromisso de montar a comissão
especial para estudar a possibilidade de implantação da FRENCOOP.
Já mudamos alguma coisa também em termos de legislação



420
cooperativista no Estado de Minas Gerais. Para terem uma noção,
foi feita uma pergunta ontem com relação ao processo licitatório. Minas
Gerais é o único Estado em que o poder público proíbe as cooperativas
de participar de uma licitação pública. Essa é uma briga inacabada, mas
haveremos de vencê-la. Por causa do posicionamento de um
Conselheiro do Tribunal de Contas, as Prefeituras e os órgãos públicos
ficam com medo da rejeição das contas e estão deixando as
cooperativas nesse processo. Mas a Assembléia comprou essa briga, e,
certamente, chegaremos lá.

As cooperativas de crédito, para receberem tributos do Estado
também contam com a participação da FRENCOOP. Já está em final de
acerto entre as cooperativas de crédito e o Governo do Estado até
mesmo para recebimento de pagamento de aposentados, porque
existem cidades de Minas Gerais que só têm o Banco de Crédito
Cooperativo. As pessoas têm que se deslocar para outras cidades, para
receberem seus proventos.

Quanto ao parcelamento de dívidas do ICMS, também já
conseguimos coisas extras para as cooperativas, como o parcelamento
em 100 meses, enquanto as empresas comuns têm parcelamento de
apenas 60 meses.

Estou dando apenas pequenos exemplos de nosso trabalho e de
quanto podemos avançar com relação ao cooperativismo.

Como está o relacionamento da Assembléia com o OCEMG? O
relacionamento é perfeito. Começamos certo. Essas duas colunas são
absolutamente imprescindíveis. Nunca uma Câmara de Vereadores
deve montar FRENCOOP sem o apoio das cooperativas, ou uma
Assembléia Legislativa montar uma FRENCOOP sem o apoio da
Organização das Cooperativas do Estado, pois eles cuidam da parte
técnica e operacional, e nós, da política. Essa é uma divisão que tem
dado muito certo em Minas Gerais.

Temos vários desafios, principalmente porque as cooperativas, no
momento, estão incomodando. Essa é a verdade. Falei sobre a licitação
pública, porque isso não interessa às empresas. Sempre dou a
Assembléia de Minas como exemplo. Aqui, há uma empresa
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terceirizada para fazer a limpeza dos prédios. Ela tem um dono, que
usa vários empregados para fazer o trabalho, normalmente com uma
baixa remuneração. Entretanto, se houvesse uma cooperativa, com 40
ou 50 empregados fazendo a limpeza, diminuiríamos a intermediação,
podendo minimizar custos para a Assembléia Legislativa e aumentar os
ganhos para os cooperados, atuais empregados. Podemos avançar em
casos como esse. Evidentemente, as empresas fazem pressão para que
isso não aconteça, pois, do contrário, perderão sua reserva de mercado.
Sabemos da pressão da FEBRABAN sobre as cooperativas de crédito;
das empresas sobre as cooperativas de trabalho e consumo; das
multinacionais sobre as cooperativas agropecuárias; dos planos de
saúde sobre as cooperativas de saúde, etc.

Para finalizar, ressalto que não devemos esperar muito do Governo,
que só decide sob pressão, principalmente em uma democracia frágil
como a nossa. O argumento é importante, mas, no Brasil, a pressão é
muito mais. Por isso, devemos nos organizar em FRENCOOPs
municipais e estaduais, desaguando no Congresso Nacional, quando
poderemos ter uma voz ativa da base até Brasília. Só assim poderemos
mudar as leis e fortalecer o cooperativismo.

Com relação às experiências de Minas, após o pronunciamento,
iremos passar para os senhores dois ou três exemplos fantásticos. Muito
obrigado.

A Deputada Sandra Maria Rosado - Deputado Ivo José, em seu nome
cumprimento todos os membros da Mesa, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, cooperativistas, senhores e senhoras, depois das brilhantes
experiências apresentadas pelos Deputados Renato Rainha e Paulo
Piau, sinto-me com a grande responsabilidade de apresentar a
experiência de um pequeno Estado nordestino, o Rio Grande do Norte,
que tem, na consciência do povo, a responsabilidade de lutar por
melhores dias. Mesmo atuando há menos de um ano e ainda em fase de
implantação, a FRENCOOP do Rio Grande do Norte já dispõe de
experiências a compartilhar, reconhecendo que não em nível de
igualdade com alguns Estados, mas com a determinação de ser
exemplar em todos os momentos.
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Esse movimento surgiu em nosso Estado, onde existem cerca de

80 mil cooperativistas e 120 mil usuários, graças à vontade política de
um grupo de parlamentares articulados com a Organização das
Cooperativas do Rio Grande do Norte - OCERN -, objetivando dar a
sustentação política necessária ao setor.

Enquanto discutimos o estatuto da FREENCOOP no Rio Grande do
Norte, tomando-a institucional, oficializando, portanto, o trabalho de
fomento ao cooperativismo, realizamos, paralelamente, a luta pela
criação do Fundo de Desenvolvimento do Cooperativismo do Rio
Grande do Norte, formado pela devolução de 50% do ICMS arrecadado
pelo sistema, por meio de um projeto a ser reapresentado à Assembléia
Legislativa. Esse projeto foi apresentado em outro governo e rejeitado.
Já estamos elaborando um novo, com uma nova visão, para que seja
aprovado.

Pela nossa expectativa, em 2005, a reaplicação dos recursos
suplantará o valor das fontes regulamentares, permitindo a
transformação do FUNDECOOP em Banco de Desenvolvimento, com,
no mínimo, duas carteiras de crédito. Além do FUNDECOOP,
encampamos outras proposições assumidas pela OCERN, por
considerá-las justas e extremamente necessárias, tais como a
revitalização do Conselho Estadual do Cooperativismo; o
fortalecimento das cooperativas; a busca de atualização da legislação,
de modo a torná-la compatível com as necessidades do momento; o
estímulo dos membros das FRENCOOPs a participar de todos os
fóruns pertinentes ao cooperativismo; o aumento do intercâmbio - o
que considero muito importante - entre as FRENCOOPs e o estímulo à
criação de novas frentes, mas, acima de tudo, a absorção das
experiências umas das outras.

E importante a normatização jurídica da FRENCOOP do Rio Grande
do Norte, aumentando ainda mais o compromisso mútuo entre
parlamentares e cooperativistas. Gostaria de chamar a atenção para um
ponto enfocado ontem pelo Dr. Alfeu Silva Mendes, Presidente da
Organização das Cooperativas de Minas Gerais, em que ressaltou a
importância dos compromissos que os cooperativistas devem ter com
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os políticos, com o braço político, vamos assim dizer, das
cooperativas. Gostaria de dizer que não só os cooperativistas devem ter
esse compromisso com os políticos, mas, acima de tudo, nós, políticos
e parlamentares, devemos ter um compromisso correto, honesto, de
cumprir a palavra com o movimento cooperativista. E importante que
cada parlamentar, cada político faça uma autocrítica, a fim de saber se
estamos realmente comprometidos com o movimento, com as nossas
FRENCOOPs, com a mudança que poderá ocorrer na vida das pessoas
por meio do cooperativismo. Peço aos parlamentares estaduais
presentes - não sei se existe algum Deputado Federal - que cobremos
das bancadas federais dos nossos Estados um posicionamento forte em
favor do SESCOOP, que, hoje, ainda é apenas uma medida provisória,
a fim de que seja um instrumento para a profissionalização e o
incremento desse trabalho, que é tão bonito e, com certeza, fortalecerá,
cada vez mais, o cooperativismo.

Além de apresentar as nossas experiências ainda iniciais do Rio
Grande do Norte, quero convocar as mulheres do meu País, as mulheres
que aqui vieram, ainda que em minoria - apesar de sermos a maioria
deste País e termos nas mãos a vontade de decidir os rumos do Brasil -,
para que, nas suas cidades, nos seus Estados, nas suas comunidades,
chamem a atenção das nossas companheiras que ainda não estão
entrosadas, que ainda não têm consciência da importância da nossa
participação nos movimentos cooperativistas, a fim de que venham

2 participar ativamente, venham acreditar, fazendo com que as mulheres
o deste País, mais uma vez, com sua força de vontade, junto com os

homens, numa parceria de igualdade, possam fazer com que o
cooperativismo se consolide ainda mais no Brasil. Conclamamos
também os jovens, que formam uma parte importante da nossa Pátria, a
fim de que nós, que já chegamos a uma idade mais madura, possamos
transmitir-lhes a importância da participação de cada um. Estou no meu
primeiro mandato como Deputada Estadual e quero fazer a ressalva de
que ainda não cheguei à Presidência da Casa Legislativa do meu
Estado, mas posso um dia chegar, quem sabe.

Quero fazer essa ressalva. Posso até um dia chegar lá, mas quero
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dizer que, no meu primeiro mandato como Deputada Estadual, tenho
a honra de, como mulher - uma mulher que vivenciou todos os
momentos da vida na sua região, no interior do Estado, a região Oeste,
na cidade de Mossoró -, ter sido escolhida pelos meus pares Presidente
da FRENCOOP, o que muito me orgulha.

Finalizando, quero agradecer o carinho de Minas Gerais. Quero
agradecer o carinho e a solidariedade de todos os cooperativistas.
Parece-me que, neste momento, todos já nos conhecemos há muito
tempo. Quero agradecer, de todo o coração, a cada um de vocês e dizer
que o Rio Grande do Norte não só por suas belezas naturais, por suas
belas praias, mas também pela força de vontade, pela determinação e
pelo calor humano do seu povo, espera por todos vocês. Muito
obrigada.

O Deputado Roberto Liberato - Exmos. Srs. Deputado Ivo José,
Presidente destes trabalhos; Deputado Paulo Piau; demais componentes
da Mesa; companheiro Vice-Presidente da FRENCOOP de
Pernambuco, Deputado Paulo Rubem; Deputados presentes;
Vereadores; minhas senhoras e meus senhores; nesta oportunidade,
antes de mais nada, queremos agradecer o convite que nos fez o ilustre
Presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais, Sr. Alfeu Silva Mendes, e o Presidente da Frente Parlamentar
do Cooperativismo de Minas Gerais, Deputado Paulo Piau, para
participar deste evento. Como é do conhecimento de todos, o Estado de
Pernambuco pertence a uma região onde existem dramáticos desafios: a
dramática pobreza, a estiagem, a doença, o analfabetismo e, ainda,
baixo uso de tecnologia. No entanto, é nesse cenário de desafios e de
dificuldades, acreditando no cooperativismo como uma terceira via de
desenvolvimento na capacidade de gerar e distribuir eqüitativamente as
riquezas, que estamos construindo propostas de cooperação e de
construção de um novo cooperativismo em Pernambuco e em todo o
Brasil.

Estamos participando efetivamente do fortalecimento do
cooperativismo em Pernambuco, sob a firme liderança da Organização
das Cooperativas do Estado de Pernambuco - OCEPE -, por meio de
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seu Presidente, o Sr. Malaquias Ancelmo. Esse fortalecimento traz o
cooperativismo pernambucano para o cenário do mundo globalizado,
ou seja, competitivo, eficaz, de qualidade, participativo e democrático.

A OCEPE e as lideranças cooperativistas de Pernambuco, conscientes
da vigência de novos paradigmas, vêm procurando coordenar e orientar
o cooperativismo pernambucano no sentido de estabelecer com o setor
público um novo relacionamento, que contemple a parceria, em
detrimento do paternalismo que prevaleceu no passado.

A FRENCOOP-PE tem se mantido em contato com todos os ramos
do cooperativismo, quais sejam agropecuário, crédito educacional,
energia e telecomunicações, habitacional, produção, saúde e trabalho.

No setor de energia, participamos ativamente, junto com o
companheiro Paulo Rubem, ao lado da Federação das Cooperativas de
Eletrificação Rural para que fosse garantida a continuidade da atuação
das cooperativas de eletrificação junto à Companhia Energética de
Pernambuco - CELPE -, a qual foi privatizada recentemente.

Um segmento que muito tem crescido no nosso Estado e ao qual
temos dado apoio é o das cooperativas de economia e crédito mútuo.
Um exemplo de sucesso nesse setor é a Cooperativa de Crédito dos
Professores do Estado de Pernambuco.

Outro setor do cooperativismo que tem se fortalecido muito é o do
trabalho. No dia 13 de abril, estaremos promovendo, no auditório da
Assembléia Legislativa de Pernambuco, um importante encontro com a

z Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado, em que serão
o discutidos os principais entraves no setor e serão traçadas metas de

ação para que as cooperativas desse segmento possam ser fortalecidas.
Assumimos, também, como Presidente da FRENCOOP-PE, o

o 
compromisso de incrementar o cooperativismo nos municípios,

o,

o
E 

incentivando a criação de frentes parlamentares municipais. Para isto,
encaminhamos a todos os Presidentes de Câmaras do Estado um

o, convite para que se juntassem a nós neste movimento solidário,o

participativo e democrático. Recebemos respostas positivas de muitas
Câmaras, cujos Presidentes demonstraram interesse em conhecer mais
profundamente o cooperativismo como via de crescimento para todos,
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bem como proceder à criação de uma frente parlamentar de apoio ao
cooperativismo naqueles municípios.

Esperamos que no nosso próximo encontro anual possamos dizer a
vocês que Pernambuco tem frentes parlamentares constituídas em um
sem-número de municípios.

Por fim, conclamamos a todos os companheiros, os quais se filiaram
às FRENCOOPs dos seus Estados e municípios porque acreditam na
força do cooperativismo, para que, como legisladores, trabalhem para
fazer leis que assegurem a todos os cidadãos o direito de participar da
gestão da sociedade, da economia e do Estado, dando-lhes os meios
para a sua atuação no campo social, econômico, cultural e político, em
todos os níveis da sociedade.

Encerrando, quero neste momento parabenizar o Deputado Paulo
Piau, por este encontro tão benéfico para mim e para todos aqui
presentes. Muito obrigado.

O Deputado Giovani Cherini - Senhoras e senhores, quero iniciar
mostrando a todos os participantes deste segundo encontro nacional o
compromisso que assumimos quando criamos a nossa FRENCOOP e
colocamos neste "folder" a imagem de um vôo de gansos. E
comprovado pela física que eles voam em "V", o que significa um
aumento de 70% da capacidade do vôo.

Através deste símbolo, quero dizer que precisamos cada vez mais
voar em "V". Para isso é importante estar nesta Mesa, com o Deputado
Paulo Piau, o Deputado Ivo José, a FRENCOOP de Minas Gerais, com
o meu amigo Valdir Colatto, da OCB, com nossos colegas
parlamentares que estão criando essa figura nova nos Estados, a Frente
Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo. Estamos aqui acompanhados
de um grupo de Vereadores do Município de Passo Fundo, os
Vereadores Edson Nunes, Luiz Miguel e o que está na Mesa, Jaime
D'Bastiani, juntamente com representantes de cooperativas de trabalho
de Passo Fundo e de Não me Toque, o Jocenir e o Roy. Venho aqui
também com o Deputado Alexandre Postal, da Bancada do PMDB, que
tem nos apoiado muito nesse trabalho de desbravar. Na Assembléia
Legislativa, não sei se é bom ou mim criar estrutura própria. E claro
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que, quando temos uma Assembléia Legislativa como a de Minas
Gerais, fica bem mais fácil. Parabenizo a Assembléia de Minas Gerais
por ter assumido, no seu corpo, essa ação em defesa do cooperativismo.
Ao menos pelo que conheço, é a única Assembléia Legislativa do
Brasil que, como um todo, assumiu e faz no seu Plenário sagrado esse
II Encontro Nacional. Precisamos conquistar isso. São caminhadas que
precisamos fazer.

Sou um apaixonado pelo cooperativismo. Faço acima de tudo por
paixão. Sou sócio de quatro cooperativas: uma de produção, uma de
crédito, uma de eletrificação rural e, paralelo ao trabalho da
Assembléia, criei uma cooperativa educacional para trabalhar com
jovens. Criamos uma universidade de líderes, administrada pela
COOPLIDER. Profissionais que, gratuitamente, realizam trabalhos com
jovens do novo milênio, ensinando desde a questão da cooperação, o
que se pode fazer como líder, entrando nas áreas do novo milênio, da
numerologia, da astrologia, dos novos paradigmas e assim por diante.

Na Assembléia, tenho o prazer de presidir a Comissão de Educação.
No primeiro mandato, presidi a Comissão de Agricultura. Tenho,
Colatto, conseguido desenvolver um trabalho em defesa do pão e da
educação. Sem pão não há vida, e sem educação não temos, certamente,
jeito para lidar com ela.

Fiz uma faculdade de cooperativismo. Sou pós-graduado em
cooperativismo. Meu professor está aqui, o Virgílio Perius. Digo isso
porque penso que a melhor parceria é aquela que fazemos com as
pessoas que militam na área ou que têm vontade de militar. Vamos
construindo isso lentamente.

Para entrar no trabalho da nossa FRENCOOP, quero fazer uma
relação daquilo que o nosso querido amigo Roberto Rodrigues disse
aqui. O cooperativismo tem que fazer a ponte entre o mercado e a
felicidade. Penso que há, no momento, um certo abismo entre o corpo e
• mente do ser humano. Se formos um pouco mais longe, veremos que
• energia da Terra está diferente. As pessoas estão mais agitadas,
estamos em uma correria enlouquecedora, separações de casamentos,
crimes muito maiores do que antigamente. Temos até grandes
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dificuldades de convivência. Quero dizer, com isso, que o
cooperativismo não só precisa fazer a ponte entre o mercado e a
felicidade como tem que fazer a ponte entre o corpo e a mente. Tem
que fazer a ponte entre os elementos da vida - a terra, a água, o ar e a
luz, criando uma nova palavra, que é o amor. Quando a Deputada
Sandra falava aqui que nos conhecemos, é verdade. O cooperativista
olha de forma diferente. O cooperativista vê o mundo de forma
diferente.

E nesse sentido que temos, na nossa Organização das Cooperativas do
Estado do Rio Grande do Sul, o ex-Vice-Governador Vicente Bogo,
grande figura cooperativista, e o cooperativismo certamente está e
estará ganhando muito em nível de Rio Grande do Sul. Tivemos
grandes líderes, como o nosso querido Odacir Klein, presente nesta
reunião. E um grande líder do nosso Estado e hoje também de nosso
País. A OCB fez uma grande aquisição, ao ter no seu quadro um
consultor desse nível.

A nossa FRENCOOP estadual foi criada em 2/2/97, e hoje temos 13
Deputados. E a adesão à nossa FRENCOOP é por participação, não por
assinatura em um papel, um livro. Essa é uma das grandes dificuldades
do parlamentar. Não temos, na nossa FRENCOOP, a preocupação de
contar com muitos nomes só para dizer que temos, dos 55, 20 ou 30. Os
55 assinaram o documento quando fomos criá-la, e até agora tivemos
13 adesões. Certamente iremos aumentando esse número
gradativamente, à medida que consigamos realmente mobilizar as
pessoas. Dizem que existem duas áreas muito dificeis de liderarmos:
liderar ovelhas, porque vão para qualquer lado, e liderar líderes. A
FRENCOOP é um grande teste em nossa vida, porque realmente temos
que mostrar que isso é bom. Os Deputados têm de ver resultados
políticos e também comunitários, pois também vivemos de votos. Por
isso, acho que essa adesão é muito importante nas nossas
FRENCOOPs.

As ações que realizamos consistem em participar de todos os
momentos, digamos assim, do sistema cooperativo do Estado, em
universidades, entidades, levando sempre a idéia da FRENCOOP, da
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cooperação e do cooperativismo.

Nesse encontro, gostaria de falar algo mais claro. Temos uma
resolução, que apresentamos esse ano e que está tramitando na
Assembléia, para criar a figura das frentes parlamentares. Confesso que
tenho algumas dúvidas se devemos aprovar uma resolução assim ou se,
criando uma fiflura nova dentro do parlamento, não começaríamos a
dificultar o próprio funcionamento da FRENCOOP.

Realizamos ainda os cafés da manhã. Em nossa Assembléia, temos
reuniões das comissões todas as manhãs, e são dez comissões. E é
dificil funcionarem outras, além das nossas comissões técnicas. Então,
realizamos cafés da manhã. Começamos as nossas reuniões por volta
das 8 horas e terminamos até as 9 horas, ou seja, 1 hora de reunião com
o sistema cooperativo, tratando de diferentes assuntos do
cooperativismo, como, por exemplo, essa questão a que o Deputado
Paulo Piau se referia, de fazer com que as cooperativas possam receber
tributos do Estado. Estamos já em fase de implantação.

Participamos das ações da FRENCOOP nacional também. Fizemos
esse cartaz promocional, que está espalhado em todas as cooperativas.
Estamos criando as FRENCOOPs municipais. Enviamos uma pasta
grande para todos os municípios, contendo os princípios do
cooperativismo, os seus símbolos, o regimento, que pode ser
modificado nas Câmaras de Vereadores, criando a figura das
FRENCOOPs; enfim, mandamos o ABC do cooperativismo para todas
as Câmaras do Estado. Já temos oito FRENCOOPs criadas e 24 em fase
de formação.

Realizamos o 1 Encontro das FRENCOOPs estaduais. Confesso que
não foi bom e que não tivemos, digamos assim, o apoio da Casa para
fazer algo que os nossos parlamentares mereciam.

Tivemos o apoio dos Deputados Roberto Liberato e Paulo Piau. Foi a
primeira sementinha. A Deputada Sandra Rosado disse que nos espera
no Estado do Rio Grande do Norte, mas não completou a frase. Posso
dizer, agora, que a nossa vontade e a nossa torcida é que o terceiro
encontro se realize no Rio Grande do Norte, no ano que vem, mais ou
menos na mesma data deste segundo encontro.



430
Estamos em fase, como disse antes, do recebimento dos tributos

do Estado.
Estamos também incentivando as escolas. Pela nova LDB, criar uma

disciplina de cooperativismo é muito complicado. Até tenho esse
projeto na Assembléia. Então, estamos trabalhando em duas frentes, ou
seja, tramita um projeto na Assembléia, em que o assunto é discutido
seguidamente, e trabalhamos a base. Estamos indo às escolas. Sou
Presidente da Comissão de Educação, e isso me é facilitado.
Incentivamos as escolas a colocarem, em seus currículos, o
cooperativismo. A própria SICRED do nosso Estado tem um programa
chamado A União Faz a Vida, atingindo já 70 municípios. Temos ainda
um projeto de criação de uma universidade cooperativada e 30
municípios novos em que há o incentivo de que pelo menos 1 seja
cooperativado, quebrando aí um paradigma de muitos anos.
Participamos também do Congresso Mundial de Cooperativismo no
Canadá.

Quero deixar, para encenar, algumas sugestões. Ontem, no jornal
"Correio do Povo", saiu uma matéria incentivando a canonização do
primeiro santo do cooperativismo, Pe. Teodoro Amsta, que criou, em
1902, a primeira cooperativa, na linha imperial em Nova Petrópolis,
Rio Grande do Sul. Estamos fazendo um abaixo-assinado para termos
um ponto de referência, em nível de cooperativismo, num homem que
teve a coragem, em 1902, num lombo de uma mula, de falar da
participação dos jovens, das mulheres, das explorações que, naquele
tempo, o agricultor já sofria no meio rural. Estamos colhendo
assinaturas. Aqueles que nos quiserem ajudar, poderemos dar maiores
informações sobre o assunto. Primeiro, temos de pedir a beatificação.
Logo em seguida, há o processo de canonização. Certamente, vai ser o
primeiro santo cooperativista do Brasil. São ações importantes.
Podemos citar a unificação do logotipo da FRENCOOP estadual,
baseado na FRENCOOP nacional. Essa foi uma sugestão do segundo
encontro. Ainda há a criação do tribunal de contas das cooperativas,
com outro nome, é lógico. E preciso que haja um órgão fiscalizador.
Hoje as Prefeituras têm uma fiscalização nas licitações, mas como as
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cooperativas licitam quando vão comprar e vender? A criação de
FRENCOOPs em todo o Brasil é outro ponto importante, bem como a
colocação, nos estatutos das cooperativas, de somente uma reeleição
para o mesmo cargo, a construção de um sistema cooperativo em todos
os níveis, no sentido de "faça o que eu digo, mas não faça o que eu
faço" e faça o que eu digo, faça o que eu faço sempre. Há muitas
cooperativas sendo criadas no Brasil e que não colocam mais "coop."
Temos de padronizar isso. Se é cooperativa, tem que constar "coop." e
depois o nome. E, por último, os símbolos do cooperativismo. Há
cooperativas sem o pinheirinho. Isso é importante para a padronização
do sistema nacional. Fechando a questão, há que se formar urna
comissão de alto nível para elaborar um projeto de lei ideal.

Encerro minhas palavras, deixando uma mensagem dos meus
livrinhos do amor e que serve muito para o cooperativista.

"Age de maneira a usares a humanidade na tua própria presença ou na
de outra, mas sempre tendo a pessoa como um fim, e não como um
meio". Muito obrigado.

O Deputado Joarez Ponticelli - E preciso ter cuidado em um ponto
nessa proposta do Cherini sobre o Tribunal de Contas: penso que o
Deputado não pode ser candidato. Se para definir uma vaga para o
Tribunal de Contas do Estado já há dificuldade na Assembléia,
imagine, Cherini, se os Deputados de todo o País pudessem ser
candidatos: a dificuldade seria muito maior.

Quero saudar os Deputados Ivo José e Paulo Piau, o nosso
conterrâneo Sr. Colatto, os demais integrantes da Mesa, os Deputados
Neodi Saretta, da região do Colatto, e Clésio Salvaro, da nossa região.

Nós três estamos aqui representando o Estado de Santa Catarina, e a
nossa responsabilidade é muito grande, porque o Presidente da OCB é
desse Estado, o Superintendente da OCB é catarinense e também é de
lá que veio a pessoa que está no comando da organização no Rio
Grande do Sul, o ex-Governador Vicente Bogo. E, para mim, o orgulho
é maior, porque é da minha região: sou natural de Pouso Redondo, e
ele, de Rio do Oeste, município vizinho.

Mas, Deputado Paulo Piau, aqui estamos motivados por esse encontro
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promovido por V. Exa., pela Frente Parlamentar de Minas Gerais,
com o apoio da Assembléia Legislativa. A Frente Parlamentar de Santa
Catarina foi instituída em 1997, mas, infelizmente, neste momento, não
está em atividade. O Deputado Odacir Zonta, pessoa que coordenava as
ações da Frente Parlamentar, reelegeu-se Deputado, mas foi chamado
para uma missão no Governo - é o atual Secretário da Agricultura.

Quero aproveitar a oportunidade para apresentar uma sugestão:
estamos a pouco menos de 6 meses do pleito eleitoral. Vamos ter a
renovação das Câmaras Municipais. Penso que, neste momento, em
Santa Catarina, teríamos dificuldade em promover uma mobilização
para criar as frentes municipais, mas podemos comprometer
candidatos, promover as organizações. Nós, parlamentares, devemos
buscar o comprometimento daqueles que vão colocar seus nomes à
disposição, fazer com que se crie vínculo entre as organizações em cada
Estado e as cooperativas. A partir da renovação das Câmaras, sim,
teremos novo time comprometido, respaldado pelas umas e identificado
com o movimento no próprio período de campanha, que vai se iniciar
daqui a pouco.

No Estado de Santa Catarina, o Sr. Colatto conhece muito bem o
sistema; integra, inclusive, a nossa organização estadual e sabe que, no
segmento agropecuário, há uma consolidação do movimento
cooperativista, com a presença muito forte da agroindústria.

As cooperativas estão se associando na Região Sul, grande produtora
de arroz, buscando a industrialização de forma conjunta, porque já não
é possível a competição, que se tomou muito acirrada. Está sendo,
agora, concebida, no grande Sul catarinense, uma unidade única de
beneficiamento, e, certamente, teremos muito mais rentabilidade para
cada uma das associadas. Estamos na iminência de ter implantada em
Santa Catarina uma indústria de fertilizantes do sistema cooperativista,
mais especificamente do segmento agropecuário, a FECOAGRO.
Nossa federação está coordenando essa ação. Para as safras de 2000 e
2001, as cooperativas terão disponibilizados os fertilizantes produzidos
pelo próprio sistema. E, com isso, certamente, conseguiremos maior
rentabilidade. Existe, hoje, uma fone parceria do Governo do Estado
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com o sistema, uma vez que o Secretário é originário do meio
cooperativista, tendo, inclusive, presidido cooperativas em federações.
Vários programas da Secretaria da Agricultura estão sendo implantados
na forma de parceria, tais como os programas de reflorestamento, de
distribuição de calcário às pequenas propriedades, de distribuição de
mudas de árvores frutíferas. São programas do Governo do Estado
totalmente coordenados pelas cooperativas do segmento agropecuário.

No segmento de eletrificação rural, também temos presença muito
forte, especialmente no Sul do Estado. Entre as 21 cooperativas de
eletrificação rural existentes, 18 estão no Sul do Estado. Confesso,
Deputado Colatto e demais companheiros, que estou muito preocupado
com as novas regras que a ANEEL está impondo a todas as
concessionárias e, conseqüentemente, às cooperativas de eletrificação
rural. Acompanhei, há duas semanas, uma assembléia na minha região
e percebi as alterações estatutárias promovidas devido à orientação que
a ANEEL está repassando a cada uma das cooperativas. Confesso que,
naquele momento, fiquei preocupado com a ingerência que possa haver
no segmento, uma vez que regras rígidas estão sendo impostas. O fato
da cooperativa de eletrificação rural ser obrigada a fornecer energia
elétrica ao cidadão que não queira se associar representa um risco
muito forte. Acho que a empresa Cooperativa de Eletrificação Rural
correrá grande risco, pois, sobre a energia fornecida para esse
consumidor, haverá tributação, porque não é sócio.

Sentimos, no quadro social, essa preocupação, e não há outra saída
para esse segmento senão a produção própria de energia. Penso que
esse segmento, devido às regras rígidas que lhe estão sendo impostas,
viverá momentos difíceis, e necessitamos estar atentos a essas
imposições. No segmento de trabalho, temos, no Estado, um
cooperativismo muito forte. No meu município, está surgindo uma
cooperativa apelidada de Cooperativa dos Desempregados, que, na
verdade, reúne vários profissionais desempregados, que estão, por meio
da empresa, colocando seus serviços à disposição da comunidade local
e regional. Entre os vários grupos de segmento de trabalho, temos a
UNIMED, muito forte em nosso Estado, como em todo o Brasil. E,



434
hoje, também em parceria com o Governo do Estado, a TJNIMED é
a responsável pela assistência médica aos funcionários públicos de
Santa Catarina.

O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina a contratou
em caráter temporário. Estamos no processo licitatório e espero que a
UNIMED seja vencedora, por sua presença em todo o Estado e pelo
bom serviço que executou nesses seis meses de contrato temporário.
Penso que, para o Governo e para o servidor público catarinense, além
de ser bom para o sistema, seria muito importante que a UNIMED
fosse vencedora dessa concorrência e continuasse atendendo aos 150
mil servidores e beneficiários. Temos a meta de, até o final, estar
atendendo, pelo piano, a algo em tomo de 500 mil pessoas, entre
servidores e beneficiários.

No segmento educacional, que represento, temos crescimento
vertiginoso. Em 1989, tive a oportunidade de constituir uma
cooperativa de escola de ensino profissionalizante no Sul do Estado.
Alguém dizia aqui que não podemos esperar pelo Governo. E verdade,
muitas vezes o Governo atrapalha. Em Santa Catarina, tínhamos um
modelo de ensino profissionalizante que, equivocadamente, foi extinto
no começo da década de 90, e as cooperativas educacionais mantiveram
a qualidade das escolas agrotécnicas, industriais e comerciais. Hoje,
temos 18 unidades muito bem articuladas com a comunidade, muito
bem equipadas, oferecendo um ensino que compete com as escolas
particulares a um preço bastante acessível, com mensalidade média de
R$20.00 a R830,00, enquanto, na escola particular, esses valores
chegam à casa dos R$200,00 por aluno. Esse ensino é de qualidade,
está produzindo resultado, e ali a cooperativa surgiu como nova
alternativa. Na ocasião, o Governo prejudicou, e a cooperativa manteve
aquela qualidade.

Com essa oportunidade que tivemos, Deputados Ivo José e Paulo
Piau, com esse intercâmbio que pudemos promover agora, com essas
experiências que pudemos ouvir aqui, teremos condições de voltar à
nossa Assembléia Legislativa e motivar nossos Deputados. Temos 40
Deputados e creio que mais de 20 estão vinculados a segmentos
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diversos do cooperativismo. Penso que, brevemente, daremos
notícia da implantação das atividades da Frente Parlamentar
Cooperativista da Assembléia de Santa Catarina. Muito obrigado.

Palavras do Vereador Jaime D'Bastiani
Sr. Presidente desses trabalhos, Deputado Ivo José; nosso estimado

amigo Deputado Paulo Piau, que nos recepciona hoje com esse
brilhante encontro; meu querido amigo, idealizador, pai e professor das
FRENCOOPs do Rio Grande do Sul Deputado Giovani Cherini, que
engrandece e valoriza o grupo do Rio Grande do Sul nessa Mesa e
nesse encontro; Deputado Postal, nosso prezado amigo; ao citar-lhe o
nome, quero abraçar todo o Plenário, Deputados, Vereadores;
Vereadora Arlete Nogueira, Presidente da UNVERGS, que faz parte da
Mesa; em citando-lhe o nome, gostaria de abraçar e saudar o povo
mineiro, que tão bem nos recebeu, ontem e hoje; meu querido amigo
ex-Deputado e sempre Deputado Odacy Klein, hoje consultor nacional
do cooperativismo; componentes da Mesa; e todo o Plenário, em Passo
Fundo, Rio Grande do Sul, abraçamos a bandeira de formar urna frente,
incentivados pelo Deputado Giovani Cherini. Por isso, chamei-o de
idealizador e de pai.

Tivemos de fazer algumas modificações no pensamento original,
porque entendíamos e entendemos que uma frente, sem apoio
institucional, não passa de uma frente. Como desejávamos apoio
institucional, transformamos a idéia da frente em uma Comissão
Parlamentar Especial de Apoio ao Cooperativismo e ao Sociativismo,
com todo o aparato regimental e institucional que a Câmara Municipal
de Passo Fundo poderia nos dar, mas não isoladamente. Fomos buscar
apoio, antes de tudo, em todas as singulares cooperativas instaladas no

r município. Formamos, também, um Fórum Permanente de
Cooperativas de Passo Fundo, que, mensalmente, reúne-se, de forma
ordinária, com os Vereadores membros dessa comissão e,

o extraordinariamente, quando necessário, para debater os problemas do
o cooperativismo municipal e, por ilação, estadual e nacional. A nossa

comissão, incentivada pelas cooperativas, compõe um grupo de estudo,
ou seja, um intercâmbio entre os recursos que o município arrecada,
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para que passe pelo sistema cooperativo, no mínimo, 30%, para que
o lucro desse movimento, que são os impostos dos munícipes, reverta
em fomento para a formação de novas cooperativas e de novas frentes
de trabalho no município, principalmente com relação à área agrícola.
Junto com a SICRED do município, chegamos à conclusão de que, se
30% do orçamento do município passar pela CECRED, a Secretaria da
Agricultura, praticamente, perderia a razão de existir, porque o dinheiro
do retomo daria para fazer todos os investimentos que faz no
município.

Temos o amparo, também, de um especialista, o Prof Ginez, da
Universidade de Passo Fundo, que, rotineiramente, reúne-se conosco
para debater e orientar-nos sobre as questões ideológicas e legais do
cooperativismo. Estamos em um avançado grau de negociação com a
Secretaria de Agricultura, para que, no próximo ano, haja uma rubrica
específica, com verba específica, para que a Secretaria fomente, de
forma educacional e prática, a constituição de cooperativas no
município, principalmente agrícolas. Fizemos já algum contato com a
Universidade de Passo Fundo, para que se estude uma forma de se criar
um grupo de estudantes, com formação de 2° grau, a fim de dar-lhe
formação administrativa, para que auxilie os Diretores, os Presidentes e
os organizadores das cooperativas do município e da região corri o seu
trabalho, voltado tecnicamente para o trabalho cooperativista. Essas
são, portanto, algumas das ações, entre tantas, que estamos levando
adiante.

Sr. Presidente, componentes da Mesa, caros amigos do Plenário, antes
de sair de Passo Fundo, reunimos as cooperativas e fizemos um
documento que espelha as angústias, as necessidades e a vontade dos
cooperativistas instalados em Passo Fundo e entregamos uma cópia ao
nosso amigo Deputado Giovani Cherini, para que a Assembléia faça as
pressões políticas necessárias para que as angústias dos cooperativistas
cheguem ao coração do Governo Federal e, principalmente, do
Congresso Nacional.

Sr. Presidente, caro amigo Paulo Piau, gostaríamos de transformar
esse documento em moção, para que chegue às mãos dos parlamentares
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em Brasília e do Governo Federal, mostrando as angústias que o
sistema sofre por causa de medidas, até certo ponto, desconhecidas e
mal-intencionadas do Governo Federal com relação ao cooperativismo.

Deputado Ivo José, não tenho boa dicção, tenho dificuldade de ler,
apesar de ser médico e cirurgião, acostumado a resolver grandes
problemas em pequenos campos. Por isso, gostaria de convidar o
Vereador Edison Nunes, professor da Universidade de Passo Fundo,
que tem ótima dicção, para que leia a moção e depois a entregue à
Mesa.

Agradeço a oportunidade de ter conversado com esta Assembléia,
com o povo de Minas e com o Brasil. Muito obrigado.

O Vereador Edison Nunes - Exmo. Sr. Paulo Piau, Presidente da
FRENCOOP-MG; a Comissão Especial para Estudo e Apoio ao
Cooperativismo e ao Associativismo, da Câmara Municipal de Passo
Fundo, foi criada para verificar os inúmeros problemas que o
cooperativismo vem enfrentando, assim como para estimular a
formação de novas cooperativas; baseada na cooperação e na
solidariedade, realiza bom trabalho e contribui para o desenvolvimento
da comunidade.

Tendo recebido honroso convite para que seus membros se fizessem
presentes no encontro que a FRENCOOP-MG realiza em Belo
Horizonte, essa Comissão promoveu reunião com representantes de
todas as cooperativas do município, tendo, na oportunidade, decidido
encaminhar à Mesa deste evento este documento, apontando os
problemas que enfrentam os diversos segmentos cooperativistas,
pleiteando seja incluído na agenda de discussão do encontro das
FRENCOOPs brasileiras.

COFINS, PIS E INSS - ao contrário do que reza a Constituição
Federal, determinando seja estimulado o cooperativismo, o que se tem
verificado, por meio da edição de novas leis (muitas delas
inconstitucionais), é o aumento, para os diversos segmentos
cooperativistas, da carga de tributos, quer com a revogação da isenção
da COFINS, quer com o aumento da contribuição para o P15 e o INSS.

Entende-se que, em continuando a verificação de medidas dessa
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natureza, o cooperativismo no Brasil acabará inviabilizado,
fulminando conquistas de uma luta que já atinge quase 100 anos.

Enquanto nos países desenvolvidos e, até mesmo, em países
subdesenvolvidos, o cooperativismo vem crescendo, estimulado por
ações governamentais, verifica-se que, em nosso País, a ótica daqueles
que poderiam - e deveriam - colaborar com o engrandecimento das
sociedades cooperativas é deturpada, uma vez que muitos dos últimos
atos governamentais têm se mostrado nocivos para o sistema.

RECOOP: estimuladas por promessas de revitalização das
cooperativas, muitas delas encaminharam, há longo tempo, pedidos
para serem contempladas com beneficios do RECOOP, porém, até
agora, praticamente, nenhum resultado positivo verificou-se, sendo
lamentável a constatação de que muitos outros programas
governamentais sejam processados mais rapidamente, como o PROER
e outros. Verifica-se, então, que a discriminação com o sistema
cooperativo brasileiro, por parte do Governo, tem-se mostrado bastante
saliente.

Revogação do parágrafo único do art. 442 da CLT: como é do
conhecimento de todos, tramita no Congresso Nacional, já tendo sido
aprovado na Câmara dos Deputados, um projeto visando à revogação,
na CU, do parágrafo único do seu art. 442, que reza o seguinte:
"Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não
existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes
e os tomadores de serviços daquelas.".

Essa norma jurídica - apesar da equivocada interpretação que muitos
tentam fazer dela - tem constituído o alicerce de amparo para a
existência, com o mínimo de segurança, das cooperativas de trabalho
no Brasil, pois é regra excludente da possibilidade de reconhecimento
do liame de emprego entre os cooperados e a cooperativa, assim como
entre aqueles e os tomadores de serviços desta.

Como a discussão encontra-se em nível de Senado Federal, urge
sejam os Senadores conscientizados, por via da FRENCOOP nacional,
da importância da manutenção dessa norma jurídica, inserida na CLT,
pelo menos até que seja editada uma nova lei de natureza civil,
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normatizando especificamente as cooperativas de trabalho e
trazendo o mesmo regramento de exclusão de vínculo empregatício.

Nova lei para as cooperativas de trabalho: atualmente elas, como as
demais, são disciplinadas, de forma genérica, pela Lei n° 5.764, de
1971, que traça a política nacional do cooperativismo.

Como existem muitas divergências interpretativas dessa lei,
especialmente quanto ao segmento do trabalho, entende-se que a edição
de um novo conjunto de regras, específico, normatizando a constituição
e o funcionamento das cooperativas de trabalho, é medida que não pode
ser protelada, quer por meio de lei do Congresso Nacional, quer por
meio de medida provisória.

Cita-se como exemplo o fato de que fiscais e agentes do Ministério do
Trabalho - o que já foi falado várias vezes, aqui - estão
permanentemente autuando e ajuizando ações contra tomadores de
serviços das cooperativas de trabalho, demonstrando a fragilidade da
legislação atual e causando inúmeras dificuldades - pois são ações
inibidoras - para a formalização de novos contratos visando à obtenção
de postos de trabalho para os seus associados.

Salienta-se que várias propostas - e até anteprojetos - já foram
encaminhadas ao Presidente da República e a parlamentares federais
cooperativistas, tudo, porém, ao que aparenta, representou um esforço
estéril, pois, até agora, nenhum resultado benéfico fez-se sentir.

Esse é tema que, como os demais, entende-se de suma importância
para ser encaminhado ao encontro das FRENCOOPs brasileiras, pois,
na ocasião da realização do evento, estarão presentes praticamente
todos os parlamentares federais aliados ao cooperativismo.

j Sr. Presidente, líderes cooperativistas, parlamentares, senhoras e
senhores, uma novidade apresentamos: depósitos federais no sistema de
crédito cooperativo. Sabem todos quão significativa é a atuação das
cooperativas de crédito junto às comunidades brasileiras. Porém são
poucos os órgãos governamentais que mantêm contas de depósitos nas

; sociedades componentes do sistema; inclusive, isso se estende às
próprias Prefeituras e Câmaras Municipais.

Seria de grande importância que as FRENCOOPs, em todos os níveis
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- municipal, estadual e federal -, envidassem esforços para que o
poder público destinasse, no mínimo, 30% das disponibilidades para
depósito no sistema de crédito cooperativo, com isto fortalecendo o
segmento e, por conseqüência, auxiliando ainda mais no
desenvolvimento das comunidades em que atua.

Assim, a Comissão Especial para Estudo e Apoio ao Cooperativismo
e ao Associativismo da Câmara Municipal de Passo Fundo espera que o
germe revitalizante plantado por meio da criação da FRENCOOP do
Rio Grande do Sul, procurando dar vida e manter a saúde das
cooperativas, seja transmitido a todos os senhores que participam deste
evento, levando também a exposição dos problemas narrados e, junto
com os representantes dos demais Estados, buscar as suas soluções:
Vereador Jaime Debastiani - Presidente; Vereador Edison Nunes -
Vice-Presidente; Vereadores Luciano Azevedo, Luís Miguel Scheiss e
Eni Hannauer.

O Sr. Presidente - Agradecemos o documento, a manifestação do
nosso companheiro da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Considerando a importância da questão abordada, gostaríamos de
consultar o Plenário se podemos transformar esse documento em uma
moção do nosso encontro. Aqueles que estiverem de acordo queiram
levantar a mão. (- Pausa.) Está aprovada essa moção apresentada pelos
companheiros do Rio Grande do Sul.

Relato de Experiências Cooperativistas
O Sr. Elton Freitas - Boa-tarde, Sr. Presidente, Deputado Ivo José,

não vou nominar os demais ocupantes da Mesa tendo em vista a
exigüidade do tempo. Pretendo falar durante 5 minutos e, nos outros 5
minutos, apresentar um vídeo que foi elaborado em razão deste evento.
Falaremos sobre a experiência de intercooperação Estou vendo que o
tema da 1 Convenção Mineira do Cooperativismo, cuja data já está
marcada, é sobre a intercooperação.

Falarei sobre a intercooperação entre as cooperativas de trabalho e
uma cooperativa de crédito. A respeito desse nosso tão combatido
movimento do cooperativismo de trabalho, em Minas Gerais,
especialmente em Belo Horizonte, encontramos uma experiência



rÀ

441
singular no País, já que não temos outras experiências com a forma
como se estruturou o cooperativismo de trabalho médico no Estado de
Minas Gerais e, especialmente, em Belo Horizonte. Temos a Federação
Mineira de Cooperativas Médicas. Para entendermos a sua história, é
importante que entendamos inicialmente a transformação da prática
médica. A medicina foi concebida como uma profissão liberal, mas,
com o tempo, passou a ser intermediada de várias formas,
especialmente por meio de convênios médicos. Temos uma
cooperativa, a UNIMED, que nos dá respaldo. Fora da UINTMED,
relacionamo-nos com empresas mercantilistas que, normalmente,
relacionam-se enquanto pessoa jurídica com o médico, que é pessoa
fisica, o que toma essa relação muito desleal, muito desigual. Daí,
surge, em Belo Horizonte, uma experiência ligada às especialidades
médicas, mas, sobretudo, aos locais de trabalho dos médicos, que são
os hospitais, em que os médicos organizam-se em cooperativas,
formando, a partir daí, uma pessoa jurídica que os representa na relação
com os hospitais e com os convênios. Esse movimento começou com a
Cooperativa dos Anestesistas, que tem um caráter nacional. Depois
foram formadas as Cooperativas do Hospital das Clínicas, das Santas
Casas e outras. Hoje, temos 36 cooperativas na Federação. Entre elas,
temos a TJNIMED de Belo Horizonte e a CREDICOM, que é a
cooperativa dos médicos, congregando 5.500 médicos.

E qual é o segredo desse funcionamento e dessa questão que vamos
estar apresentando aqui no vídeo? Os médicos passam a ter na
cooperativa de trabalho alguém que os represente e os organize. O
médico que atende a 40 convênios não tem capacidade de exercer a
cobrança quanto a seus direitos; então, a partir do momento em que se
constitui a cooperativa, ela cobra de todos os médicos da instituição e
os representa diante dos convênios, cobrando os seus direitos pelo
trabalho realizado através dos convênios.

Na hora de pagar ao médico, essas cooperativas usam uma
cooperativa de crédito, ou seja, através de um convênio com
cooperativa de crédito, colocam os recursos na conta dos cooperados. O
resultado desse trabalho é que hoje, anualmente, são repassados,
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através da cooperativa da FEMCOM, cerca de RS130.000.000,00
para os médicos de Belo Horizonte. Essas cooperativas têm hoje cerca
de 7.500 médicos. Temos certa dificuldade em estabelecer esses
números, porque existem médicos que são cooperados em mais de uma
cooperativa, mas esse número pode até ser maior, porque estamos
considerando pela metade. Na verdade, se somarmos, temos mais de 15
mil cooperados, mas, como sabemos que existem colegas que
pertencem a mais de uma cooperativa, damos os números pela metade
para não corrermos o risco de errar.

A cooperativa de crédito, como já disse, tem 6.500 cooperados, e,
além desses RS130.000.000,00 que são repassados pelas cooperativas,
temos o repasse da TJNIMED, que também pode ser feito através das
cooperativas de crédito - CREDICOM e UINICRED -, que são as duas
cooperativas que, em Belo Horizonte, repassam recursos do Sistema
UNIMED, uma das maiores UNIMEDs do Brasil.

Basicamente, dentro do tempo que me foi concedido aqui, é o que
gostaria de apresentar. Temos um endereço na Internet, que gostaria de
divulgar: www.CREDICOM.com.br . E o endereço que tem o "site" da
CREDICOM e da FEMCOM, ou seja, nesse endereço, todas as
informações que estou dando aqui podem ser obtidas, assim como
experiências de "homebank" e tudo o mais que já faz parte do sistema
de funcionamento da cooperativa de crédito.

Para pontuar o funcionamento da cooperativa de crédito, gostaria de
mencionar que esse sistema resultou na maior cooperativa de crédito do
Estado de Minas Gerais, a CREDICOM, formada há apenas oito anos,
que está completando agora em abril e que começou do zero absoluto,
através de uma experiência de cooperação, sem nenhuma grande
instituição por trás, fomentando. Começou em parceria com essas
cooperativas, conseguiu crescer e se estruturar e hoje compõe a
CECREMGE, que é a Central de Cooperativas do Estado. E a maior
cooperativa da CECREMGE, a maior do Estado e tem participado de
maneira destacada na inovação, especialmente na área tecnológica, para
o sistema cooperativista. Por quê? Trabalhando com médicos, categoria
muito disputada pelos Bancos, a cooperativa teve de se especializar e se
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capacitar para dar a eles atendimento melhor que o que teriam na
rede bancária. E foi a partir dessa experiência que a cooperativa
implantou a experiência do "homebank" e do "VIP service", através
dos quais o médico é atendido no local de trabalho. São li postos de
atendimento. Já temos postos no interior, a partir, exatamente, dessa
experiência que estamos relatando aqui.

Gostaria de fazer a apresentação do vídeo e encerro a minha
exposição. Muito obrigado.

- Procede-se à apresentação de vídeo.
A Sra. Aparecida Rocha Rossi - Sr. Presidente, senhoras e senhores,

boa tarde. Primeiramente, gostaríamos de parabenizar a equipe que
promoveu o II Encontro de FRENCOOPs, principalmente o meu
conterrâneo, Deputado Paulo Piau, e o Dr. Alfeu, Presidente da
Organização das Cooperativas de Minas Gerais.

Vou apresentar a vocês minha experiência na minha cooperativa. Sou
sua fundadora. A constituição da minha cooperativa começou com uma
brincadeira de dois amigos - um mineiro e um baiano. Um mineiro que
aceitou o desafio de colocar em prática a constituição da minha
cooperativa. Há 11 anos ela atua no mercado. Seu objetivo principal e
especial são os cooperados deficientes auditivos. Foi um desafio muito
valioso. Hoje temos 200 cooperados trabalhando, principalmente na
área da informática. Em serviços gerais, nossos maiores clientes são as
secretarias municipais e a federação das UNIMEDs.

a
	Como vocês sabem, em nossa sociedade, há dez anos, o preconceito
o contra os portadores de deficiência era muito maior. As maiores

dificuldades que encontramos na constituição da nossa cooperativa
0 foram a falta de credibilidade, principalmente dos empresários e das
o 

famílias, e, mais ainda, o que muito prejudicou o nosso crescimento
ç 

foram os altos tributos e a perseguição do Ministério do Trabalho, por
o causa da filosofia cooperativista. Hoje existe muita resistência. Espero

CI,

o que deste encontro possa surgir uma luz, uma harmonia entre a lei
cooperativista e a lei trabalhista.

Hoje temos mais duas cooperativas que levam o mesmo nome: uma
cooperativa em Uberlândia, com 160 cooperados, e uma em São Paulo,
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com 180 cooperados, com o mesmo objetivo da minha cooperativa.

Um dos pontos positivos da nossa cooperativa é que a considero não
uma alternativa, mas uma solução, principalmente com relação à auto-
estima e a uma qualidade de vida melhor. Os pontos negativos ainda
prevalecem, como falei antes. Altos tributos, perseguição do Ministério
do Trabalho e falta de credibilidade.

Vou finalizar deixando meus agradecimentos às pessoas que
acreditaram no nosso trabalho. Minha cooperativa é toda administrada
por deficientes auditivos. Acredito que, a partir de hoje, neste encontro,
surgirá um caminho bem melhor para a nossa filosofia.

Quero agradecer a uma pessoa, que foi a primeira a nos transmitir, no
início da constituição da minha cooperativa, a filosofia pela qual me
apaixonei. E o Dr. Níveo, representante da UNIMED na época.
Agradeço também ao Dr. Paulo Bemardes, que foi Presidente da
OCEMG, ao Alfeu e aos companheiros cooperativistas. Parabéns aos
representantes da FRENCOOP estadual, municipal e federal, pelo
trabalho lindo que estão realizando. Muito obrigada. (- Palmas.)

O Sr. José Vitório - Senhoras e senhores, boa tarde. Nosso trabalho é
com a Incubadora de Cooperativas Populares do Vale do Aço -
INCOOP. O Vale do Aço está situado a 2001<m de Belo Horizonte, na
região Leste, e nele há cidades como Ipatinga, Coronel Fabriciano e
Timóteo.

O objetivo da incubadora, como o próprio nome diz, é incubar as
cooperativas. Esse trabalho se inicia com a formação dos grupos de
cooperados, através do ensino e da sensibilização para o
cooperativismo, apoiando os grupos até a constituição da cooperativa,
na fase inicial de seu funcionamento, no apoio à comercialização dos
seus produtos, sem se esquecer de que a cooperativa deve ser soberana
e independente. O objetivo é que se tornem independentes. E um
trabalho sem nenhum fim lucrativo, a finalidade é social.

A incubadora foi iniciativa das Prefeituras de Ipatinga, Coronel
Fabriciano e Timóteo e do Instituto Católico de Minas Gerais, que está
se tomando um centro universitário onde funcionam dez cursos
universitários e técnicos. 0 objetivo da universidade é fornecer a sua
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infra-estrutura de ensino, a sua estrutura dos corpos docente e
discente. O Instituto Católico está gerindo essa incubadora. As
Prefeituras dão suporte à formação não só da incubadora, como
também das cooperativas. E há ainda a participação da SETASCAD
regional de Timóteo, que iniciou o trabalho, e da SETASCAD como
um todo.

Essa incubadora funciona há menos de dois anos, já tem alguma
experiência, e estamos cada vez mais tomando contato com a realidade.
Esse é um trabalho difícil e árduo, porque estamos observando que as
cooperativas, mais do que nunca, têm de funcionar como empresas
eficazes, porque o espírito é cooperativo, mas o mercado é competitivo.

Quando se constitui um grupo, geralmente formamos uma comissão
para trabalhar na formação do negócio. E quando surge a preocupação
em saber se o negócio é viável, para que não se forme uma cooperativa
que não vai sair do papel. Outro grupo trabalha na parte de estrutura da
cooperativa.

Estamos tendo dificuldades, como é o caso, por exemplo, de uma
cooperativa que se formou em Coronel Fabriciano - e não foi nem com
o nosso apoio -, cujo objetivo era prestar serviços à Prefeitura daquela
cidade. Ela foi formada, registrada, mas, no momento de prestar o
serviço, observou-se que há um impedimento por parte do Tribunal de
Contas, e a Prefeitura está impossibilitada de contratar serviços.

Então, essa cooperativa não está saindo do papel. Há várias
dificuldades, mas estamos com todo o entusiasmo. Digo ainda mais:
estamos nos incubando, crescendo, aprendendo. Atualmente, estamos
trabalhando com cinco grupos de cooperados, que se tomarão futuras
cooperativas. Mostrando-se viáveis, muito em breve teremos essas
cooperativas funcionando na região do vale do Aço.

Estamos observando a necessidade de que haja esse apoio para
obtenção de recursos não só financeiros, mas também para os
desembargos jurídicos. Esse encontro vem ajudar muito, porque, se não
tivermos esse apoio, o cooperativismo não vai sair da idealização. Ele
tem que se tomar prático e realístico. Estou me recordando das palavras
do Dr. Alfeu ontem, falando dos quatro pilares, ressaltando que a
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cooperativa tem de ser necessária e, para funcionar, tem de ser
viável. Isso é uma realidade. Acredito que conseguiremos essa
viabilidade e competitividade com o espírito cooperativo, não com esse
espírito da competição feroz. Acredito nessa possibilidade. Penso que
vai haver uma luta grande para que isso se tome realidade.

Assinatura de Termo de Compromisso
O Sr. Presidente - Convidamos os Deputados das Assembléias que

não possuem Frentes Parlamentares de Cooperativismo para assinarem
o termo de compromisso de implantação das respectivas FRENCOOPS
estaduais. Os que desejarem firmar o termo de compromisso queiram se
identificar nos microfones disponíveis. Posteriormente, queiram se
dirigir à Mesa para a assinatura. Convidamos também os Vereadores
cujas Câmaras Municipais ainda não possuem a Frente Parlamentar de
Cooperativismo a terem o mesmo procedimento.

O Deputado José das Virgens - Vou começar pela Bahia. Faço
questão de registrar que, na Bahia, realizamos uma sessão especial, no
primeiro semestre de 1999, quando foi constituída a FRENCOOP. Ela
não foi instalada, não foi definida sua estrutura organizacional,
funcional. Por isso, não quis assumir aqui a titularidade, até porque
tentei trazer a Minas a pluralidade das forças políticas da Assembléia
Legislativa. Não o consegui infelizmente. Sou o único representante da
Bahia aqui, mas vou assinar o termo de compromisso. Quero deixar
registrado que a FRENCOOP já foi constituída, falta somente ser
instalada. Espero chegar à Bahia e mobilizar o conjunto dos Deputados.
Dos 63 Deputados, 44 já oficializaram a intenção de participar. Vamos
ver quem realmente vai comprar essa briga e apoiar o cooperativismo
no Estado da Bahia.

Quero, finalmente, parabenizar a Assembléia de Minas, a
FRENCOOP mineira, as pessoas dos Deputados Ivo José e Paulo Piau,
bem como agradecer o convite, dizendo-lhes que foi um grande
encontro, muito bem organizado e muito proveitoso.

Tenho certeza de que não só a Bahia, mas também todos os Estados
presentes vão ser contemplados com a motivação, com as idéias aqui
produzidas, que serão sistematizadas e escritas, para que todos
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possamos acessar.

Parabéns a Minas. Parabéns a todos os participantes. Até o nosso
próximo evento do cooperativismo. Obrigado.

O Deputado Oester Nunes - Deputado Estadual de Mato Grosso do
Sul, pelo PDT. Estou aqui representando aquela Casa de leis. Sem
dúvida, quero assinar o compromisso, porque queremos levar a Frente
dentro do espírito do que foi proposto aqui: qualidade, e não
quantidade. Vamos procurar Deputados que realmente tenham interesse
em participar, de levar à frente a FRENCOOP-MS. Se Deus quiser, vai
dar certo. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - Informamos que vários Deputados tiveram que sair
antes, mas essas assinaturas são muito representativas.

Para os Deputados que estão se manifestando, é uma grande
satisfação ouvir que vão levar para seus respectivos Estados o
pensamento e a força do cooperativismo.

O Sr. Erivaldo de Jesus Araújo - Sou Erivaldo de Jesus Araújo. Não
sou Deputado, mas Presidente da Organização das Cooperativas do
Estado do Pará. Tendo já plantado na cabeça dos nossos Deputados a
idéia de formar uma FRENCOOP, consegui, por intermédio do
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, trazer aqui um
Deputado, que, infelizmente, já viajou de volta para Belém, o Deputado
Pio Décimo, Líder do PTB, um dos maiores partidos daquela
Assembléia Legislativa, ao qual pertence o Vice-Governador. Por isso

a tem todo apoio. Trouxe-o aqui para constatar a situação, e ele já saiu
o muito entusiasmado para nos reunirmos em Belém. Além disso,

autorizou-me a assinar, em seu nome, o teimo de compromisso pelo
o Estado do Pará. Muito obrigado. (- Palmas.)
o
	O Sr. Presidente - Perfeitamente. O senhor pode assinar e encaminhar
E 

o termo de compromisso.
o	O Deputado Rubens Otoni - Rubens Otoni, Deputado Estadual de
o,
o Goiás, pelo PT. Como Vice-Presidente da Assembléia Legislativa,

trago o abraço dos Deputados e do povo de Goiás. Vamos deixar a
nossa assinatura, o nosso compromisso da formação da Frente de
Cooperativismo no Estado de Goiás. (- Palmas.)
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O Deputado Ronald Ribeiro - Ronald Ribeiro, Deputado Estadual

do Acre, pelo PT. Apesar de trabalhar muito tempo com associativismo
e cooperativismo, não conhecia a frente parlamentar que existe nos
Legislativos Federal, Estaduais e Municipais. Vamos assinar o
compromisso. O nosso gabinete de lá trabalha exclusivamente com esse
segmento. A partir de agora, vamos articular com as Prefeituras, as
Câmaras Municipais e a Assembléia Legislativa do Acre, para lá
instalarmos a frente. Parabéns!

A Vereadora Arlete Nogueira - Vou assinar, como Vereadora, o
compromisso do nosso município, da Câmara Municipal de
Jabuticatubas, de criar a FRENCOOP municipal. (- Palmas.)

A Vereadora Branca de Castilho - Sou da cidade de Ouro Branco,
distante 100km de Belo Horizonte. Assino o termo pela Câmara de
Vereadores. E deixo ainda um convite aos organizadores do evento:
caso queiram promover um encontro na região do Alto Paraopeba,
coloco-me à disposição para ajudar nessa tarefa. Obrigada. (- Palmas.)

O Vereador Benedito Gomes - Sou Vereador de Timóteo, pelo PT. Eu
mais alguns Vereadores formamos uma comissão e visitamos vários
locais. Sem dúvida, levaremos o compromisso de fomentar esse
trabalho na nossa cidade. Parabéns a todos.

O Vereador Gustavo Henrique - Represento a Câmara Municipal de
Passa-Quatro, no extremo Sul de Minas, e também a AUTACRED,
nossa cooperativa, que tem um ano e dois meses e conta com quatro
agências.

O Sr. Presidente - Participaram deste evento 33 Vereadores e 26
Deputados de outros Estados, num total de 17 Estados representados.
Esse termo de compromisso será encaminhado a todas as Câmaras de
Vereadores de Minas Gerais, aos 853 municípios e a todas as
Assembléias Legislativas.

Entendemos perfeitamente que o final do encontro fica um pouco
prejudicado devido aos horários de deslocamento programados pelos
participantes. Percebo que outro companheiro deseja falar.

O Prefeito Aramis Passuelo - Sou Prefeito da cidade de Fronteira.
Quero parabenizar o Deputado Paulo Piau e os demais organizadores.
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Também assinarei o documento, dando meu apoio para que o
cooperativismo se instale no Brasil inteiro, a fim de que, cada vez mais,
possamos melhorar nosso País. Obrigado.

Palavras da Sra. Arlete Nogueira
Exmo. Sr. Deputado Ivo José, Coordenador da FRENCOOP e

Presidente da Mesa; Exmo. Sr. Deputado Paulo Piau, Presidente da
FRENCOOP de Minas Gerais, na pessoa de quem cumprimento os
demais integrantes da Mesa, os Deputados Estaduais de Minas e dos
outros Estados aqui presentes; companheiros Vereadores das nossas
Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, que nos honram com sua
presença; senhores e senhoras dirigentes e integrantes do Movimento
Cooperativista, não ousaria fazer explanação maior sobre
cooperativismo, uma vez que tivemos, durante este encontro, a
oportunidade de ouvir grandes lideranças e autoridades no assunto.

Gostaria, sim, Deputado Paulo Piau, de dar aqui o depoimento de uma
Vereadora que desconhecia o movimento das Frentes Parlamentares de
Cooperativismo. Confesso publicamente minha ignorância no assunto
até o momento em que recebi um convite da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais para comparecer a uma reunião onde seriam discutidos
temas referentes à Frente Parlamentar de Cooperativismo. Como não
sabia do que se tratava, meu referencial foram dois nomes pelos quais
nutrimos o maior respeito: Deputado Paulo Piau e Deputado Ivo José.
Foi assim que participamos deste encontro e pudemos conhecer um
pouquinho da história das FRENCOOPs. E nos empolgamos com o
assunto, passando a refletir sobre a nossa vivência dentro do
associativismo, o que até então nos passava despercebido.

Descobrimos que desde a infância fomos criadas ligadas ao
associativismo, uma vez que nosso pai, como produtor rural, integra as
cooperativas de nossa Jabuticatubas. E também, em tantos outros
momentos, formal ou informalmente, deparávamos com movimentos
associativistas, cooperativistas, e sempre atribuíamos a eles grande
importância nas nossas vidas. Foi aí que começamos a analisar que,
dentro da nossa própria Câmara Municipal, Vereadores também tinham
a mesma afinidade, integravam cooperativas e defendiam essa bandeira.
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Na Câmara de Jabuticatubas, propusemos a criação de nossa
FRENCOOP e resolvemos, dentro do movimento dos legislativos
municipais de Minas Gerais, da União de Vereadores, colocar também
como uma de nossas bandeiras, uma vez que a atual diretoria da
ALVIMIG - licenciada quase que em sua totalidade para disputar as
próximas eleições - defende visão mais ampla do Legislativo
Municipal, que não se ativesse às questões meramente de fiscalização e
de legislação, mas queríamos abrir fronteiras, discutir questões que
falassem da vida do povo do nosso município e, por extensão, do povo
de Minas Gerais e do Brasil. Achamos que, por intermédio do
movimento cooperativista, poderemos estar alargando essas fronteiras,
podemos estar combatendo essa concentração de riqueza, essa
exclusão, que leva, conseqüentemente, à exclusão social. Essa deve ser,
sim, uma bandeira de todo aquele que quer defender e representar a
população do seu município. Sabemos que o momento não é muito
propício, como já foi dito aqui por outros oradores que nos
antecederam, por ser pré-eleitoral, e os colegas das Câmaras
Municipais estarem, em quase sua totalidade, voltados para o processo
de reeleição e renovação das Câmaras. Por isso gostaríamos, Deputados
Paulo Piau e Ivo José, que, dentro do cronograma de atividades da
União de Vereadores de Minas, ao final do período pós-eleição e pós-
diplomação dos eleitos, tivéssemos um encontro programado com os
novos Vereadores, porque achamos que seria propício atraí-los para o
nosso movimento, que é a União dos Vereadores. Estaríamos fazendo
um treinamento, fazendo com que os Vereadores se familiarizassem
com o processo legislativo, com as Câmaras Municipais e com tudo
que é afim a eles. Colocamo-nos à disposição para difundir os ideais
das Frentes Parlamentares de Cooperativismo. De antemão,
convidamos os dois parlamentares e os demais integrantes dos
movimentos cooperativistas para estar conosco neste momento em que
poderíamos dar uma grande arrancada, para que, rio próximo
quadriênio, tenhamos, em todas as Câmaras Municipais dos 853
municípios de Minas Gerais, uma FRENCOOP instalada. Esse é um
compromisso que podemos firmar, porque, após a eleição, ainda nos
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restará um tempo de mandato na União dos Vereadores, quando
estaremos plantando essa semente com aqueles que terão condições de,
por quatro anos, dar continuidade ao piano.

Quero deixar aqui um cumprimento aos Deputados que integram a
FRENCOOP de Minas Gerais e, em especial, aos Deputados Paulo
Piau e Ivo José, agradecendo a forma carinhosa com que recebem os
Vereadores desse movimento. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Vereadora Arlete Nogueira, nós é que agradecemos
sua disposição, luta e determinação de levar adiante, ainda nesta gestão
da UVEMIG, o trabalho para que os próximos Vereadores, eleitos no
dia 1° de outubro, dêem prosseguimento a essa divulgação e ao trabalho
das FRENCOOPs municipais.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, damos início à fase de debates. A

Presidência informa aos presentes que poderão formular perguntas ao
expositor. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou
oralmente. Para que possamos agilizar o debate, os participantes que
desejarem fazer uso do microfone deverão se inscrever previamente e
se identificar. Cada participante disporá de até 3 minutos para sua
intervenção. Solicitamos àqueles que desejarem fazer uso da palavra
que sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações
pessoais.

Debates
O Sr. Presidente - Há algumas questões que foram encaminhadas aos

Deputados que tiveram de viajar, mas as apresentaremos. Uma delas é
dirigida ao Deputado Giovani Cherini. Ele deixou a sua resposta. Maria
do Rosário Rabelo, representando a Cooperativa de Desenvolvimento e
de Promoção Humana, parabeniza o Deputado Giovani Cherini por sua
exposição e quer saber onde fez o curso de pós-graduação em
Cooperativismo. Ele informou que foi na Universidade do Vale dos
Sinos - UNISINOS -, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, única
Universidade que tem o curso de doutorado em Cooperativismo.

O Deputado Valdir Colatto recebeu algumas sugestões. Gostaria que
fizesse um comentário a respeito. Em seguida, passaremos a palavra ao
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Deputado Paulo Piau, para que faça um comentário, agrupando as
questões que foram encaminhadas a ele e aos Deputados que tiveram de
se ausentar.

O Sr. Valdir Colatto - Recebi três solicitações. Parece-me que foi o
Deputado Estadual de Pernambuco, Paulo Rubem, que fez duas
questões por escrito. "Sugiro que a OCB desenvolva um programa
nacional de formação, junto às OCEs e cooperativas diversas, na área
de orçamento e finanças públicas, para capacitar o cooperativismo a
intervir junto às Câmaras Municipais e Assembléias no momento da
discussão e votação das prioridades nos gastos e nos investimentos
governamentais." E uma proposta Se essas questões forem mesmo do
Deputado Paulo Rubem, sugiro que procure a OCE do Estado e faça-
lhe essa proposta. Na verdade, a partir de sua implantação nos Estados
e em nível nacional, o SESCOOP está de acordo com uma diretriz: não
se constroem estruturas físicas, mas, sim, formam-se pessoas. Esta é a
filosofia do SESCOOP: educação, educação e educação. De acordo
com esse espirito, tanto o SESCOOP nacional quanto os estaduais estão
abertos para receber as propostas das cooperativas, dos cursos e dos
programas e para discutir essas prioridades, fazendo os cursos que
forem solicitados e atendendo às demandas recebidas.

A outra questão é de um universitário da UFLA, de Lavras. Ele diz
que, desde ontem, tem acompanhado as palestras, mas não tem ouvido
falar da adoção do estilo da gestão estratégica, para que as cooperativas
possam ser mais competitivas no cenário sócio-econômico nacional e
até mundial. Essa questão está sendo muito discutida. Com  relação às
cooperativas agropecuárias, há o RECOOP, que discute o
monitoramento, as auditorias e a reestruturação do sistema cooperativo.
Nessa área, como foi exposto em palestras anteriores, busca-se a fusão
das cooperativas, em um sistema que visa a conseguir escala para o
negócio cooperativo, já que elas têm de fazer a grandes empresas
multinacionais, de grãos, de carnes e outras. Nessa área, está sendo
trabalhada uma questão estratégica, até porque temos de cumprir as
determinações da medida provisória que criou o RECOOP e o
SESCOOP. Através disso, entendemos que o planejamento estratégico
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para as cooperativas ocorrerá.

A OCB busca implantar, dentro das limitações da legislação, a
criação do selo de qualidade cooperativa. Um certificado que, em se
fazendo o treinamento para obtê-lo, tanto da gestão quanto dos
funcionários, isso levaria as cooperativas a terem certa condição de
trabalhar para competir. Temos a doutrina cooperativista, mas, se
tivermos muitas doutrinas e não tivermos resultado no bolso do
cooperado, ele não permanecerá nas cooperativas. Isso é uma realidade.
Temos que tratar das duas questões. No ano passado, a OCB fez um
trabalho em todos os ramos do cooperativismo, reunindo pessoas
ligadas a cada um desses ramos, juntamente com a FRENCOOP, e
buscou as propostas de cada ramo. A FRENCOOP nomeou um
coordenador para cada ramo do cooperativismo, e elaboramos um
documento final, que foi entregue ao Governo Federal como proposta
de resultado, em que o cooperativismo pede que se resolvam muitas
questões, inclusive legislativas, como a lei do cooperativismo, que não
está muito clara. Também perguntamos ao Governo o que quer com o
cooperativismo, qual é a sua linha. Será que quer simplesmente
transformar as cooperativas em empresas iguais às outras? A tendência
que estamos vendo é essa, com COFIINS, PIS-COFIINS, INSS, 442, etc.
O Governo está nivelando as cooperativas com outras empresas
quaisquer. E uma legislação totalmente diferente. Então, o Governo
tem que dizer o que quer com o cooperativismo, para que se possa fazer
um trabalho dentro de uma linha que determine. Vamos propor uma
agenda positiva, dizendo ao Governo que se forem dadas às
cooperativas condições de trabalhar, dentro de um planejamento
estratégico, vamos gerar empregos, vamos gerar produção, vamos
trazer soluções para questões que o próprio Governo não consegue
resolver na área social. Pensamos que esse é o caminho a ser
desenvolvido, mas, antes, precisamos resolver claramente a questão
legislativa. Chamamos a atenção de nossos políticos para que busquem
uma solução. Queremos deixar bem claro que essa é uma baita
bandeira, como dizem os gaúchos, para os políticos que querem fazer
carreira, porque, na verdade, essa é uma proposta principalmente para a
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área legislativa. Quem não tem a caneta dos Deputados e
Vereadores tem a maneira de levar uma proposta de doutrina de
filosofia de vida, que não é criada agora - já tem mais de 150 anos - e
que pode vir como solução e trazer o apoio político àqueles que
defendem essa bandeira. E nessa linha que estamos trabalhando, mas a
discussão da estratégia política e de ação para o cooperativismo neste
ano é a grande provocação que a OCB está trazendo à sociedade
cooperativista brasileira e internacional, que é o nosso Congresso
Brasileiro de Cooperativismo, cujo tema é "Identidade e Cooperativa
para o Novo Milênio". O que queremos? Qual é o nosso rumo? Está
certo? Não está certo? Temos que buscar essa identidade para o
cooperativismo brasileiro e atuarmos em beneficio dessa bandeira
cooperativista.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputado Valdir Colatto. Pergunta
da Sra. Maria Rita, da COPEM: "Que caminhos a OCB aponta para o
segmento educacional?".

Também para o Deputado Cherini há um pedido de que fale sobre as
cooperativas de trabalho educacional.

Aproveito a oportunidade para passar ao Deputado Colatto essas
questões.

O Sr. Valdir Colatto - Aproveito a oportunidade para lembrar que
somos incipientes na área habitacional, e o Beto Marasi, Presidente da
OCDF, iria falar sobre a questão, que nos preocupa muito. Apenas em
Brasília temos experiência nessa área e precisamos trazer esse ramo,
ainda desgarrado, para dentro do Cooperativismo, quer dizer, o pessoal
ainda não trabalha o sistema OCB e OCEs.

Na área da educação, estamos incentivando esse processo. Fizemos
um trabalho agora com a Deputada Mansa Serrano, do Mato Grosso do
Sul, a qual é coordenadora do ramo educação, na Frente Parlamentar do
Cooperativismo. Ela trouxe um projeto para nosso Presidente, Dejandir
Dalpasquale, e o primeiro passo será a implantação do sistema de
educação cooperativa nas escolas, principalmente com relação às
crianças. Estamos acertando com a COOPERORAFICA, uma
cooperativa gráfica de Brasília, a criação e multiplicação de cartilhas da
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turma da cooperação. Esse é um projeto piloto do Distrito Federal,
que já foi iniciado e está dando muito certo. Pretendemos levá-lo para
todo o Brasil, para as OCEs, em sistema de cooperação, ou seja, de
acordo com a demanda, essas cartilhas serão multiplicadas e levadas
para todo o País. São revistas que, em um sistema de figurinhas,
mostram para as crianças o que é o sistema cooperativo em seus 12
ramos. Queremos jogar a semente da divulgação do cooperativismo.

Temos, também, através do SESCOOP, a elaboração de bastante
material sobre a legislação cooperativista e outros assuntos. Estamos
abertos a sugestões, para que possamos multiplicar esse material em
nível estadual e federal.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Valdir Colatto. Passo a
palavra ao Deputado Paulo Piau, pois temos aqui várias questões
encaminhadas a ele e a outros debatedores. Pedimos-lhe que faça uma
síntese.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, serei breve. Tenho aqui um
pedido de registro da presença do Presidente da Cooperativa
Agropecuária de Dores de Indaiá, o Sr. Odair Tonaco. Muito obrigado.

Questão de José Luiz Barbosa, da COOPEMG: "Sabemos da grande
influência do poder econômico através do sistema bancário, o que vem
dificultando as atividades das cooperativas de crédito. Um projeto
encaminhado para facultar ao cooperado associado (servidor público) o
recebimento de seus proventos, vencimentos, pensões, por sua
cooperativa, encontrará dificuldades para ser aprovado, uma vez que
esse projeto de lei beneficiará todos os servidores públicos?". De fato,
nesta Casa, existe um projeto do Deputado Durval Angelo que tenta
liberar esse serviço para as cooperativas de crédito. Portanto, vem aí a
nossa responsabilidade de defender esse projeto, evidentemente
contando com o apoio das cooperativas e de todos os interessados.

Iracy Dias de Lacerda, Presidente da Cooperativa de Crédito do vale
do Jequitinhonha, pergunta: "Existe previsão de conclusão dos
entendimentos com o Governo de Minas para recebimento dos tributos
estaduais pelas CREDIS? No vale, existem várias cidades que não têm
agências bancárias. Poderia falar mais um pouco sobre o assunto?".
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Está no final a negociação entre a CREDTMIINAS, a CECREMG e o
Governo do Estado, para que esse serviço possa ser prestado também
pelas cooperativas de crédito.

Acácio Fonseca, da COONAI, faz a seguinte pergunta: "Com a
ameaça de uma devassa fiscal, o Ministério Público vem obrigando as
grandes empresas privadas a assinarem um termo de acordo, em que
essas empresas se comprometem a não contratar cooperativas de
serviços. Que alternativa podemos encontrar dentro do cenário atual
apresentado?". Nossa bandeira consiste em tentar remover esse parecer
do Tribunal de Contas de Minas Gerais, cuja função não é fazer leis, o
que compete a esta Casa Legislativa. Trabalharemos para que o
Tribunal, pelo menos, não amedronte os órgãos públicos, a fim de que
possam contratar as cooperativas.

Pergunta de Nora Lúcia Morais, Vereadora à Câmara Municipal de
Passa-Tempo: "Como criar uma cooperativa de crédito em minha
cidade, Passa-Tempo?".

Basta que a senhora procure a CECREMGE, se for uma cooperativa
de crédito urbano, e a CREDIM[NAS, se for uma cooperativa de
crédito rural. Essas centrais lhe darão todas as orientações necessárias.

Pergunta de Maria Rita, do COOPEN-BH: "Dentro da proposta da
nova legislação cooperativista, que mudanças virão para ajudar a
resolver os problemas específicos do cooperativismo educacional?".

Gostaria que o Colatto respondesse a esta pergunta.
Pergunta de Elias Gomes da Costa: "E sabido que, além da legislação

federal, são necessárias as legislações estadual e municipal para
viabilizar o cooperativismo. A esse respeito, gostaria que V. Exa. nos
informasse sobre os projetos, aprovados e em tramitação na
Assembléia, que trazem benefícios concretos ao cooperativismo
mineiro".

Não discorrerei sobre todos os projetos que por aqui passaram ou que
estão em vias de ser apresentados. No entanto, comprometo-me a
responder por escrito ao Elias. Já avançamos muito, principalmente na
área tributária e em alguns projetos da área educacional. A própria
Assembléia, conforme a Constituição do Estado, de 1989, também
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avançou. Evidentemente, como ainda não havia a FRENCOOP,
avançou na lei cooperativista. Portanto, este parlamento tem ajudado na
consolidação da lei cooperativista no Estado de Minas Gerais.

Gostaria que o Colatto falasse, dentro da nova legislação proposta,
sobre o cooperativismo educacional.

O Sr. Valdir Colatto - Estamos tentando fazer com que exista na nova
proposta algo determinando que, nos currículos escolares, federais,
estaduais ou municipais, exista a educação cooperativista. Não está
fácil passar pelo crivo do Ministério da Educação. Na tramitação desse
projeto de lei, temos de trabalhar bastante para convencer os nossos
Deputados e Senadores e, especialmente, o Governo de que essa
questão deve estar incluída na lei. No entanto, nada impede que, nas
escolas estaduais e municipais, tenha-se algo dentro das legislações
estaduais e municipais sobre a educação. Alguns Estados já
conseguiram. Por exemplo, o Distrito Federal já conseguiu abrir um
espaço, aprovando uma lei pela qual o ensino do cooperativismo deve
fazer parte do currículo escolar. Esse é um desafio que temos de
enfrentar, e ainda não há uma definição na legislação nem aceitação,
mesmo porque isso irá tramitar. Mas tenho a certeza de que alguns
Deputados apresentarão emendas, e vamos defender essa bandeira,
porque, no projeto das cartilhas da turma da cooperação, uma das
condições é que haja a obrigatoriedade ou a recomendação, na
legislação, de que o ensino cooperativo exista nas escolas.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Gostaria de solicitar e sugerir aos
representantes das cooperativas presentes neste Plenário que levem o
modelo deste termo de compromisso para as cidades que não foram
representadas. Aqueles que desejarem podem apanhar os formulários
junto à Mesa, ao lado da tribuna, a fim de que sejam entregues aos
Vereadores. A partir do contato com as Câmaras, os Vereadores
retomariam esse termo de compromisso à FRENCOOP.

Definição do Estado Anfitrião do III Encontro
O Sr. Presidente - A Presidência informa também aos participantes

deste encontro que, conforme já foi antecipado pela Mesa, o III
Encontro das Frentes Parlamentares do Cooperativismo será realizado
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no Estado do Rio Grande do Norte. Oportunamente, quando houver
a definição da data e da programação, todos serão comunicados, a
exemplo do que ocorreu durante a preparação para este II Encontro.

Com a palavra, o Presidente da FRENCOOP, Deputado Paulo Piau,
para proferir a sua mensagem, já partindo para o encerramento deste
nosso II Encontro.

Palavras do Deputado Paulo Piau
Sr. Presidente, gostaria simplesmente de agradecer, em primeiro

lugar, a presença de todos que vieram nos ajudar e abrilhantar este
evento, bem como de agradecer ao Presidente desta Casa, Deputado
Anderson Adauto, que teve essa visão de abrir, como bem disse o
Cherini, o nosso local sagrado, que é este Plenário, para que este evento
pudesse transcorrer com normalidade, como pudemos observar.

Agradeço também a todos que aqui estiveram trazendo a sua
mensagem, como a maior autoridade do cooperativismo mundial, Dr.
Roberto Rodrigues; ao Marcos Arruda, um técnico excepcional, que
nos brindou também com muita mensagem sobre o cooperativismo; ao
Alfeu, com o seu recado objetivo; aos representantes da FRENCOOP
nacional que estiveram aqui, os Deputados Nárcio Rodrigues, Carlos
Meiles e Odacir Klein; ao Senador Francelino Pereira, ao Prof Virgílio
Perius. da Universidade do Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul,
como também a todos que nos ajudaram a coordenar, Deputados
Miguel Martini e Ivo José; ao Valdir Colatto, representando a OCB; e a
todos os nossos companheiros Deputados que já têm as suas
FRENCOOPs encaminhadas nos seus Estados. Queremos agradecer
ainda a todos aqueles que não têm ainda as FRENCOOPs
encaminhadas, mas que estiveram aqui para absorver a mensagem.
Tivemos a presença de nada menos que 17 Estados aqui, na Assembléia
de Minas, e isso, por si só, já mostra que o evento teve sucesso
garantido.

Agradeço também aos Vereadores que estiveram presentes, porque o
enfoque da nossa FRENCOOP é exatamente junto aos Deputados, para
que cada um dos 27 Estados brasileiros possa ter a sua FRENCOOP,
para que cada Câmara de Vereadores de Minas e, quem sabe, do Brasil,
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daqui a algum tempo, possa ter também a sua FRENCOOP.

Agradeço, ainda, à Vereadora Arlete, pela sua mensagem, e, enfim, a
todos que colaboraram previamente e durante este evento. Deixo ainda
o meu agradecimento aos meus colaboradores da FRENCOOP,
Deputado Ivo José, que coordena a Frente, Deputada Maria Olívia e
Deputados Marco Régis, Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique e
Eduardo Daladier, que nos ajudam, cada um na sua área de trabalho
dentro das cooperativas, e cuja participação foi muito importante para o
sucesso deste evento.

Para terminar, Sr. Presidente, estamos precisando de um tripé neste
Pais: primeiro, precisamos buscar uma simplificação. A complexidade
faz com que a auto-estima do brasileiro, com bem dito aqui, diminua. A
nossa vida é muito complicada pelas leis e burocracias que se criam.
Portanto, havemos de buscar medidas simplificadoras da vida da
sociedade e que, sobretudo, o poder público possa agir com mais
transparência.

O segundo ponto do tripé é distribuição de oportunidades. Falou-se
muito aqui na educação, que, evidentemente, é um ponto importante.

O terceiro ponto é a valorização do setor produtivo nacional. O nosso
mercado interno é o nosso tesouro, e é nesse contexto que colocamos as
nossas cooperativas. Não sou contra multinacional nenhuma. As
multinacionais são bem-vindas, mas não podemos admitir que cheguem
aqui as Nestlés, as Parrnalats, absorvam o nosso mercado interno e não
exportem um litro de leite sequer. Isso decorre de uma competência
deles e uma incompetência nossa, mas decorre, sobretudo, da falta de
visão de governo quanto à valorização do que é nosso, do que é
brasileiro. E isso, estamos enxergando também nas áreas de serviços: as
multinacionais tomam o nosso mercado interno, mas temos de reagir. O
sistema cooperativista é uma alternativa, melhor dizendo, uma solução
para que o nosso mercado interno seja preservado e seja dos brasileiros,
evitando, evidentemente, a remessa de lucros para o exterior, que
mantém a pobreza e a injustiça para com o povo brasileiro.

Portanto, quero deixar esta mensagem: que o cooperativismo deixe de
ser uma alternativa e passe a ser uma solução para que o nosso mercado
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interno seja preservado e seja de fato nosso.

Quero agradecer, em especial, ao Alfeu Silva Mendes, Presidente da
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Sem a sua
direção, sem a sua participação, certamente este encontro não teria o
sucesso alcançado. Parabéns, Alfeu. A Assembléia Legislativa fica feliz
em tê-lo como parceiro.

Agradeço também a Deus por nos ter dado estes momentos de
engrandecimento, aprimoramento e conhecimento. E que Deus
acompanhe a todos no retorno aos seus lares. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputado Paulo Piau, Presidente
da FRENCOOP-MG. Antes de encerrarmos oficialmente o nosso
encontro, gostaríamos de convidar o Dr. Luiz Mauro, Presidente da
Câmara Municipal de Jabuticatubas, para assinar o termo de
compromisso para a criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo
dessa cidade. E um prazer recebê-lo nesta Mesa.(- Pausa.) O Dr. Luiz
Mauro é Vereador e companheiro de Câmara da Vereadora Arlete
Nogueira.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os seus agradecimentos

aos ilustres expositores e a todas as demais autoridades e participantes
pela honrosa presença. Está encerrado o II Encontro Nacional das
Frentes Parlamentares do Cooperativismo do nosso País. Boa tarde e
muito obrigado.

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

934/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela

objetiva seja declarada de utilidade pública a Ação Social Obreiros
Mirins, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada em 7/4/2000, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do
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Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a

documentação juntada ao processo e, de acordo com o atestado da
autoridade competente, funciona há mais de dois anos, contando com
diretoria idônea, cujos membros não são remunerados pelos cargos que
exercem.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, toma-se habilitada ao título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 934/2000 na
forma original.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Bená Guedes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°650/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, de autoria da Deputada Maria Olívia,
pretende alterar o art. 12 da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado.

Publicado em 5111/99, foi o projeto distribuído a esta Comissão, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, para
receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva, mediante a inclusão de parágrafo

no art. 12 da Lei n° 6.763, possibilitar a redução da carga tributária
incidente sobre as operações internas com papel, papelão e cortiça. Para
tanto, o projeto faculta ao Poder Executivo, na forma, no prazo e nas
condições previstos no regulamento próprio, permitir que o tributo
incidente sobre as mercadorias anteriormente mencionadas tenha como
limite inferior a alíquota de 12%.
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Conforme consta em sua fundamentação, a proposição visa a criar

condições mais favoráveis de competitividade para a indústria de papel,
papelão e cortiça no Estado, evitando a evasão de divisas para as
demais entidades federadas, que estabelecem percentual reduzido para
o recolhimento do ICMS incidente sobre os produtos dessa natureza.

Não cabe a esta Comissão avaliar a pertinência da proposta quanto ao
seu mérito, notadamente no que diz respeito à diminuição da
arrecadação do ICMS e ao comprometimento da receita para execução
dos programas e dos projetos em andamento.

Lembre-se que o ICMS é um imposto instituído pelo Estado, em
virtude da prerrogativa constante no art. 155, 1, "b", da Constituição da
República, e encontra-se disciplinado pela Lei n° 6.763, que consolida a
legislação tributária do Estado.

Inexistindo um patamar de aliquota inferior àquele que é estabelecido
para as operações interestaduais, entendemos que a proposta não viola
o texto constitucional.

Com efeito, a Carta da República é clara ao dispor, em seu art. 155,
VI, que, "salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito
Federal, nos termos do disposto no inciso XII, "g", as alíquotas
internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas
prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as
operações interestaduais".

Por outro lado, as matérias de natureza tributária não se inserem entre
as constantes no art. 66, III, da Constituição mineira, estando facultada
ao parlamentar a instauração do processo legislativo, como ocorre no
caso em tela.

Por último, trata-se de proposição que deve ser apreciada por esta
Casa Legislativa, tendo em vista a existência do comando explicitado
no art. 61, III, da Constituição mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 650/99.
Sala das Comissões, 4 de maio 2000.
Ermano Batista. Presidente - Agostinho Silveira, relator - Bené
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Guedes - Jorge Eduardo de Oliveira - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°830/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, de autoria do Deputado Alberto Bejani,
dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de que trata o inciso
II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

Publicado em 25/2/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
nos termos do art. 188, c/c o art 102, III, "a", do Regimento Interno,
para receber parecer.

Fundamentação
A Constituição da República, ao instituir o Imposto sobre a

Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, determinou, em seu
art. 158, parágrafo único, que 3/4, no mínimo, da parcela do tributo
pertencente aos municípios deverão ser distribuídos na proporção do
valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e
nas prestações de serviços, realizadas em seus próprios territórios. O
percentual remanescente, que poderá atingir até 1/4 do imposto
arrecadado, deve ser rateado conforme dispuser lei estadual.

No Estado de Minas Gerais, o dispositivo constitucional veio a ser
disciplinado mediante a edição da chamada Lei Robin Hood, que
adotou, entre outros, critérios que levam em conta a população dos
municípios, seus gastos com saúde, educação, meio ambiente, entre
outros.

O projeto em apreço pretende estabelecer novos parâmetros para a
repartição da quota do ICMS pertencente aos municípios o que, por
certo, será avaliado pela Comissão de mérito que analisar a proposta.
Cabe-nos, nesta oportunidade, analisar exclusivamente os aspectos
jurídico-constitucionais da proposição.

A proposta deve ser objeto de apreciação pela Assembléia
Legislativa, uma vez que a Carta Magna foi clara ao dispor que lei deve
disciplinar a matéria, e o preceito constante no art. 61, III, da
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Constituição do Estado, insere na órbita de competência desta Casa
todas as propostas que dizem respeito ao sistema tributário estadual, à
arrecadação e à distribuição de rendas. Inexiste, por outro lado,
qualquer vedação constitucional no que tange à instauração do processo
legislativo por parlamentar, pois o constituinte mineiro, procurando
aumentar o leque de prerrogativas desta Assembléia, não inseriu
matéria de natureza tributária entre as previstas no art. 66, III, da Carta
mineira, que são da iniciativa privativa do Governador do Estado. Não
vislumbramos, pois, vedação de ordem jurídica, constitucional ou legal
que possa inviabilizar a tramitação da proposta, salvo quanto a algumas
questões que estão a merecer reparo. Primeiramente, o inciso IV do art.
1° contém medida discriminatória, ao privilegiar os municípios mais
populosos, em detrimento dos menores, que já são bastante
desfavorecidos em relação à repartição da parcela do tributo de que ora
cogitamos. Não se pode desconhecer o fato de que os municípios mais
populosos são justamente os que detêm maior volume de recursos, em
face de suas intensas atividades econômicas. Sendo assim, suprimimos
o referido inciso.

Além disso, da leitura do inciso V do mesmo artigo pode-se inferir
que o atendimento ao educando no ensino superior é um dos critérios
para apuração dos parâmetros relativos à educação, o que fugiria da
competência do município, já que esse ente federado deve atender
prioritariamente aos ensinos infantil e fundamental. Apresentamos,
pois, emenda modificativa desse dispositivo.

Finalmente, a Emenda n° 3 objetiva redistribuir o percentual
suprimido do texto em decorrência da exclusão do critério
correspondente aos municípios mais populosos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 830/2000
com as seguintes Emendas n° s 1, 2 e 3.

EMENDA N° 1
Suprima-se o inciso IV do art. 1°.

EMENDA N°2
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Dê-se ao inciso V do art. l°a seguinte redação:
"Art. 1°- ............................................................
V - educação: relação entre o total de alunos da pré-escola, dos

ensinos fundamental e médio e a capacidade mínima de atendimento
pelo município, na rede pública, publicada pela Secretaria de Estado da
Educação até o dia 30 de abril de cada ano, relativamente aos dados do
ano civil imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo II
desta lei, observado o disposto no § 1°.".

EMENDA N°3
No Anexo 1 a que se refere o art. 1°, acrescente-se 0,5% (meio por

cento) aos índices atribuídos aos critérios correspondentes à área
geográfica, à população, à educação e à produção de alimentos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Bené Guedes - Jorge Eduardo

de Oliveira - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 899/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o Programa Estadual de Fomento Florestal e dá outras
providências.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 30/3/2000 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e
Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Cumpre-nos	examinar	os	aspectos	de	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 899/2000 cria o Programa Estadual de Fomento

Florestal, destinado a estimular a implantação de florestas de produção
sustentada de biomassa e de proteção dos mananciais e do solo.

Com esse fim, o programa deverá incentivar a atividade florestal nas
propriedades rurais, com vistas à diversificação da produção e ao
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aumento da renda dos produtos; proteger os remanescentes de
florestas nativas, a fauna, as nascentes e demais cursos de água e os
solos das regiões abrangidas, bem como promover a melhoria da
qualidade da madeira e outros produtos florestais do Estado. Caberá ao
Executivo identificar áreas propícias para implantação de florestas de
produção e de proteção, prestar assistência técnica e gerencial,
desenvolver ações de extensão florestal para os produtores envolvidos e
criar mecanismos que garantam os meios de financiamento total ou
parcial dos projetos florestais.

Para custear o Programa Estadual de Fomento Florestal, são previstos
recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado,
empréstimos, transferência de verbas de fundos já existentes e parcela
da taxa de reposição florestal, a que se refere a Lei n° 10.561, de
27/12/91.

Outrossim, o projeto dá nova redação ao § 2° do art. 1° da Lei n°
11.398, de 6/1/94, determinando a aplicação de parcela do Fundo Pró-
Floresta na implantação do Programa Pró-Floresta e de programas
similares que vierem a ser criados, o que permite seja beneficiado o
Programa Estadual de Fomento Florestal, de que trata a proposição em
exame.

Portanto, o projeto atua em prol do meio ambiente ecologicamente
equilibrado e no incremento da geração de renda e emprego pela
exploração florestal, com vistas a suprir a demanda de matéria-prima
proveniente de florestas plantadas e a melhorar a qualidade da madeira
e de outros produtos florestais do Estado.

Segundo dispõe o art. 216, inserto na seção dedicada ao meio
ambiente pela Constituição mineira, o Estado deverá criar mecanismos
de fomento ao reflorestamento, para suprir a demanda de produtos
leitosos e minimizar o impacto da exploração dos adensamentos
vegetais nativos; implementar projetos de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico para a utilização de espécies nativas nos programas de
reflorestamento e desenvolver mecanismos de conservação de solos,
com vistas a diminuir a erosão e o assoreamento de corpos de água
interiores naturais ou artificiais.
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Já no capítulo dedicado à ordem econômica, o constituinte

decorrente estabeleceu, no art. 247 do mencionado Diploma, que o
Estado deverá adotar programas de desenvolvimento rural destinados a
fomentar a produção agropecuária, por meio de vários instrumentos,
entre os quais destacamos os creditícios e fiscais, a assistência técnica,
a extensão rural e o incentivo à pesquisa tecnológica e científica e à
difusão de seus resultados. Além disso, o inciso VIII do art. 248 da
Constituição Estadual prevê, por parte do poder público, a adoção de
treinamento de técnicas de exploração e de reposição florestal,
compatibilizadas com a exploração do solo e a preservação do meio
ambiente.

Verifica-se, portanto, a existência de uma gama de normas
constitucionais determinando que o Estado dê todo o suporte
institucional e legal à proteção do meio ambiente e à exploração
econômica dos recursos naturais, notadamente aqueles provenientes da
flora, nativa e plantada. Assim sendo, o projeto está em consonância
com os dispositivos constitucionais que regem a matéria.

Conclusão
Em	face do	exposto,	concluímos	pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 899/2000.
Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Bené

Guedes - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 901/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados João Batista de Oliveira e Paulo Piau, o
Projeto de Lei n°901/2000 dispõe sobre os custos de análise de pedidos
de licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 30/3/2000, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.
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Cabe-nos	examinar	os	aspectos	de	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.
Fundamentação

O projeto em epígrafe determina que os valores de indenização dos
custos de análise de pedidos de licenciamento ambiental da atividade
de suinocultura corresponderão a 50% do valor estabelecido para as
demais atividades agropecuárias.

O licenciamento ambiental, instrumento da política nacional do meio
ambiente, nos termos do inciso IV do art. 90 da Lei Federal n° 6.938, de
1981, é exigido para todas as atividades públicas ou privadas
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como para
aquelas capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

De acordo com o art. 10 da mencionada lei, o licenciamento é
concedido pelo órgão estadual competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente, bem como pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -, este em
caráter supletivo. Portanto, a redução dos valores como pretende a
proposição somente alcança os licenciamentos concedidos pelo Estado.

Atualmente, o licenciamento ambiental, no âmbito da legislação
infraconstitucional, está disciplinado na Lei n° 12.585, de 1998, que
dispõe sobre a reorganização do COPAM e dá outras providências, e na
Lei n° 9.525, de 1987, que institui a FEAM.

Segundo essas leis, os órgãos seccionais de apoio ao COPAM
instituirão os emolumentos e outros valores pecuniários necessários à
aplicação da legislação do meio ambiente e de gestão dos recursos
hídricos, incluídos os custos operacionais relacionados com as
atividades de licenciamento ambiental, cabendo à Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fixar, por meio de
resolução, os valores correspondentes às etapas de vistoria e análise
para o licenciamento ambiental, observados os parâmetros
estabelecidos pelo art. 15 da Lei n° 9.525, de 1987, ficando mantidos,
até a publicação da mencionada resolução, os valores fixados pelo
COPAM, vigentes na data de publicação da Lei n° 12.585, de 1998.

Como se verifica, os custos de análises de licenciamento ambiental



469
têm caráter indenizatório e são estabelecidos em normas infralegais.

Não obstante, os balizamentos para a fixação desses valores ou
mesmo a fixação dos valores de licenciamento ambiental podem ser
disciplinados em lei. No caso, o legislador entendeu conveniente
fossem tais valores fixados em normas infralegais, de sorte a dar maior
agilidade e flexibilidade ao tema. Com efeito, a rigidez da lei bem
como o processo complexo e muitas vezes demorado para a sua
alteração dificultam sobremaneira a revisão e a adequação dos valores
às diversas atividades ensejadoras de licenciamento ambiental.

Cumpre-nos advertir, no entanto, que o projeto não está modificando
a sistemática do licenciamento ambiental em vigor. Procura, apenas,
dar um tratamento privilegiado para a atividade de suinocultura, tendo
em vista que Minas Gerais possui o 4° maior rebanho nacional de
suínos e os valores de licenciamento ambiental atualmente
estabelecidos são bastante elevados, o que toma o empreendimento,
muitas vezes, inviável.

Por fim, observamos a inexistência de óbice à iniciativa parlamentar.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°901/2000.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Agostinho

Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°930/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe cria
o Certificado Ambiental da Propriedade Agrícola - ISO-Agrícola.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/4/2000, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 930/2000 cria o Certificado Ambiental da

Propriedade Agrícola - ISO-Agrícola, com a finalidade de incentivar,
educar e orientar o aricu1tor a utilizar e conciliar técnicas de
conservação ambiental com a produção agropecuária de qualidade e
competitividade, dentro das normas da globalização; aperfeiçoar os
mecanismos de desenvolvimento sustentável e incrementar a
participação da sociedade no orçamento participativo.

Os agricultores, pessoas fisicas e jurídicas, cuja propriedade esteja
cumprindo sua função social e que observem a legislação ambiental,
selecionados e aprovados pelo Conselho de Administração do JEF,
receberão financiamento para investimento ou custeio, com carência de
até quatro anos e pagamento do saldo devedor, corrigido à base de 50%
do IGP-M-FGV, em até cinco anos.

Para custeio do programa, o Poder Executivo poderá abrir crédito
especial no orçamento do Estado, firmar convênios com o poder
público e com entidades não governamentais, bem como inserir o
Programa no plano de aplicação do Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais, instituído pela Lei n° 13.194, de 29/1/99.

O projeto determina, ainda, o depósito, no mencionado Fundo, de
50% dos recursos decorrentes de multas por infrações à legislação
ambiental rural, para ajudar na composição financeira do Programa
150-Agrícola.

São essas, em resumo, as medidas previstas na proposição em exame.
Com efeito, o projeto estabelece um mecanismo bastante sofisticado

para proteger o meio ambiente e incentivar o cumprimento da função
social da propriedade, tornando-a produtiva e em condições de
competir, no mercado globalizado, com mercadorias e produtos de
qualidade, dentro dos padrões e técnicas ambientalmente adequados.

Alçado à condição de norma constitucional, o direito de todos ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado pressupõe e exige o
desenvolvimento de tecnologias limpas e planos de manejo de recursos
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naturais, com a finalidade de se evitar seu exaurimento ou reduzir ao
mínimo a degradação ou poluição causada pela atividade econômica.

Esse equilíbrio do aproveitamento econômico dos recursos naturais
com a preservação e a conservação ambientais foi cunhado pela
doutrina do desenvolvimento sustentável, a qual veio a incorporar-se,
de forma expressa, na Lei Federal n° 6.938, de 31/8/81, que estabelece
a Política Nacional do Meio Ambiente, com fundamento nos incisos VI
e VII do art. 23 e no art. 225 da Lei Fundamental.

Sem sombra de dúvida, o poder público está autorizado a intervir
tanto preventiva como repressivamente nas condutas lesivas ao meio
ambiente, devendo também promover a educação ambiental em todos
os níveis, seja por meio do ensino escolar, seja criando estímulos
financeiros ou prêmios, como propõe o projeto.

Por seu turno, o cumprimento da função social da propriedade rural
constitui exigência constitucional.

Nos termos do art. 186 da Carta Magna, a função social é cumprida
quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios
e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
aproveitamento racional e adequado; utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; observância das
disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Se não forem observados esses requisitos, a União poderá promover a
z desapropriação da área rural para fins de reforma agrária, excetuadas a
o pequena ou média propriedade rural, assim definidas em lei, desde que

o seu proprietário não possua outra.
Portanto, é prevista uma sanção de natureza constitucional para as

propriedades rurais que não cumprirem a sua função social.
O Certificado Ambiental da Propriedade Agrícola - ISO-Agrícola -

será conferido pelo Estado de Minas Gerais aos agropecuaristas cuja
propriedade esteja cumprindo a sua função social. Ocorre, entretanto,
que o exame do cumprimento dos mencionados requisitos cabe à
União, por intermédio do INCRA. Assim sendo, o reconhecimento da
função social da propriedade por parte do Estado, com base nos
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critérios estabelecidos na legislação federal, constitui invasão
indevida da competência da União, a quem cabe, também,
privativamente, o poder de polícia decorrente das relações de trabalho.

Não obstante esses impedimentos constitucionais, cremos ser possível
ao Estado adotar outra metodologia para avaliar a produtividade e o
aproveitamento da gleba rural, para fins de enquadramento no
Programa 150-Agrícola. A propósito, vale lembrar o disposto nos § 4°
e 6° do art. 247 da Constituição do Estado, "in verbis":

"Art. 247 - .........................................................................
§ 4° - Será outorgado título de domínio ou de concessão de uso,

inegociável pelo prazo de dez anos, ao beneficiário do disposto no
inciso IX do § 1° que comprovar exploração efetiva e vinculação
pessoal à terra, nos termos e condições previstos em lei.

§ 6° - Quem tomar economicamente produtiva terra devoluta estadual
e comprovar sua vinculação pessoal a ela terá preferência para adquirir-
lhe o domínio, até a área de duzentos e cinqüenta hectares, contra o
pagamento do seu valor, acrescido dos emolumentos".

Esses dispositivos têm em mira as terras públicas, em especial as
terras devolutas. E os termos e condições para comprovação da
exploração efetiva da área são os estabelecidos na legislação estadual,
que poderia, em tese, adotar alguns parâmetros de produtividade da
legislação federal, porém jamais exercer o controle sobre as relações de
trabalho regidas pela CLT, matéria de competência legislativa privativa
da União, nos termos do art. 22, 1, da Carta Magna.

E preciso deixar bastante claro que a titulação, por parte do Estado,
reconhecendo uma determinada propriedade rural como produtiva não
vincula a União. Cria, com certeza, alguns embaraços e dificuldades
para a União, no exercício de suas atribuições constitucionais de
verificação do cumprimento da função social da propriedade. Não
temos a menor dúvida quanto a isso. Afinal de contas, subjacente à
titulação pública está uma valoração, uma fé pública de reconhecimento
dos benefícios que aquela propriedade presta à sociedade, no caso
especifico, à comunidade mineira.
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Por esses motivos, apresentamos a Emenda n° 1 para adotar como

critério de produtividade aquele estabelecido na legislação de terras
devolutas do Estado. Apresentamos, também, a Emenda n° 2 para
contornar o vício de inconstitucionalidade constatado no art. 8° da
proposição. Com efeito, a autorização conferida ao Executivo para abrir
crédito especial no orçamento do Estado, sem mensuração de valor,
contraria o art. 167, V, da Carta Magna. Por fim, apresentamos a
Emenda n° 3, estabelecendo competência conjunta das Secretarias de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para fiscalizar o cumprimento
da lei. Deixar a fiscalização da lei apenas por conta da SEMAD
constitui um equívoco, uma vez que o exame de critérios de
produtividade da propriedade é atribuição de outra Pasta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 930/2000 com as
Emendas n°s 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação:
"Art. 2° - Para consecução dos objetivos previstos nesta lei, o Estado

incentivará os agropecuaristas cuja propriedade seja produtiva e que
estejam cumprindo a legislação ambiental.

Parágrafo único - Considera-se produtiva a propriedade que atenda
aos critérios de produção estabelecidos na legislação de terras
devolutas.".

EMENDA N°2
Suprimam-se o inciso 1 do art. 80 e a palavra "rural" no parágrafo

único do mesmo artigo.
EMENDA N°3

Dê-se ao primeiro parágrafo dos arts. 4° e 7° a seguinte redação:
"Ast. 4° - ........................................................................
§ 1° - Compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e à Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento fiscalizar o cumprimento desta lei.".
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"Art.7° -.
§ 1° - Os agricultores agraciados receberão o Certificado Ambiental

da Propriedade Agrícola - 150-Agrícola -, conferido, conjuntamente,
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.".

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Bené Guedes - Agostinho

Silveira - Paulo Piau.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 4/5/2000, a seguinte comunicação:
Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do falecimento da

Sra. Maria José Pontes Gomide, ocorrido em 29/4/2000, em Viçosa. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2000

ATAS

ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Luiz
Tadeu Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da
supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Márcio
Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado João Leite,
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a
ocorrência de violência e mortes no acampamento da Bandeira
Vermelha, no Município de Betim, e apreciar a matéria constante na
pauta e procede à leitura da seguinte correspondência: oficio da Sra.
Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária de Estado da Justiça
e de Direitos Humanos, informando que o pedido de proteção policial
para os Srs. Ivo de Castro Machado, Nagib Santana Souza, Júlia
Marilda Ferreira e Otávio Guimarães Oliveira, ameaçados de morte no
caso do assentamento de trabalhadores rurais ocorrido no Município de
Pompéu, foi encaminhado à Secretaria de Estado da Segurança Pública,
conforme publicado no "Diário do Legislativo" em 15 de abril último;
oficio do Coronel José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior
da Polícia Militar, informando que não será possível colocar uma
viatura à disposição do Município de Paineiras até que novos veículos
sejam adquiridos, conforme publicado no "Diário do Legislativo" em
15 de abril último; relatório do Sr. Gildásio José Ribeiro, Presidente do
Sindicato Metazita, informando sobre a situação dos trabalhadores
metalúrgicos do Vale do Aço; fax do Deputado Marcos Rolim,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos

rs
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Deputados, solicitando relatório da visita da Comissão ao
Manicômio Judicial de Barbacena; carta da Sra. Vanda Nogueira
Miranda, irmã de Elizabeth da Silva Nogueira, desaparecida em 1999
em frente ao Shopping Dei Rey, solicitando que a Delegada Margaret
de Freitas Assis retome ao caso; oficio da Sra. Patrícia Audi, Gerente
de Promoção de Direitos Humanos da Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos, informando que os casos de não-cumprimento dos
dispositivos legais referentes à classificação de filme para cinema,
televisão e vídeo deverão ser encaminhados aos Juízes e Promotores da
Infância e da Juventude; carta de parentes de detentos da Cadeia
Pública de São João dei-Rei denunciando a existência de presos com
problemas de desnutrição e de saúde e sem atendimento médico e
solicitando ajuda da Comissão; carta do detento Aílton dos Santos
informando que está preso injustamente e pedindo providências; carta
do detento Grimaldo Alves Cabral solicitando sua transferência para
uma penitenciária, para que ele possa trabalhar; carta do detento Valter
França Paixão informando que se encontra preso devido a uma
"brincadeira de mau-gosto" e solicitando auxílio da Comissão; carta do
detento Anisio da Silva Santos informando que foi condenado
injustamente e pedindo providências; carta de moradoras de Ponte
Nova denunciando que seus filhos foram vítimas de agressões e abusos
de poder por parte de policiais militares e pedindo auxílio da Comissão
para agilizar o inquérito que apura essas denúncias; oficio do Sr. José
Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor da Polícia, informando que as
denúncias formuladas pelo Sr. Gilmar Francisco Santana de que foi
espancado por policiais militares no Município de Candeias foram
consideradas improcedentes pelas Polícias Civil e Militar, conforme
publicado no "Diário do Legislativo" em 15 de abril último; oficio do
Sr. José Francisco da Silva, Secretário Adjunto de Direitos Humanos,
informando que a solicitação de transferência do recuperando
Eurípedes Donizete Ribeiro Lopes foi encaminhada para a apreciação
do Juiz da Vara de Execuções Penais, informando ainda que as
denúncias de irregularidades na Delegacia da Seccional Leste foram
encaminhadas ao Secretário Estadual da Segurança Pública; carta do
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detento Vanderlei de Oliveira Vieira solicitando ajuda para a
obtenção dos benefícios a que tem direito e para a sua transferência
para uma penitenciária; carta do detento Ronaldo Costa da Silva
denunciando que é vitima de injustiça e solicitando a revisão de seu
processo; carta do Sr. Waidomiro Moreira de Oliveira, ex-Diretor de
Reeducação da Penitenciária de Ipaba, informando que foi vítima de
injustiça ao ser exonerado, enquanto se encontrava em licença médica e
pedindo ajuda da Comissão; correspondência do Sr. José Francisco da
Silva, Secretário Adjunto de Direitos Humanos, encaminhando oficio
do Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende em que informa que as
denúncias de abusos cometidos por policiais militares do destacamento
de Uruana de Minas contra o Sr. Samarone de Jesus Kruger foram
apuradas e os policiais envolvidos punidos administrativamente; carta
de professores da rede municipal de Belo Horizonte agradecendo o
apoio dos parlamentares desta Casa à extinção de processo
administrativo contra eles. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposição que dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 1.269/2000. A
seguir, inicia-se a fase de discussão e votação de proposições da
Comissão. São aprovados os seguintes requerimentos: 1 - do Deputado
Durval Angelo em que solicita seja realizada audiência pública para
debater atos de vandalismo e desrespeito ocorridos nos arredores da
Av. Alfredo Balena, conforme denúncia da Comissão Pastoral de
Direitos Humanos, com a presença dos convidados que menciona; 2 -
do Deputado Marcelo Gonçalves em que solicita seja realizada uma
audiência pública para se discutir o Projeto de Lei n° 797/2000, de
autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, com a Emenda n° 1, do
Deputado João Leite, em que solicita sejam esclarecidas as dificuldades
por que passa a Associação de Pais e Amigos dos Portadores de
Deficiências Visuais- APADV-; 3 - do Deputado Luiz Tadeu Leite

o solicitando providências do Secretário de Estado da Segurança Pública
o para agilizar e concluir o inquérito aberto para apurar as mortes

ocorridas na Vila Bandeira Vermelha, em Betim; 4 - da Deputada
Maria Tereza Lara em que solicita seja enviado oficio ao Procurador-

z
o
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Geral de Justiça pedindo informações sobre denúncia que envolve o
Sr. Marcelo Haddad e o Promotor Dimas Messias Carvalho, de Lavras;
5 - da Deputada Maria Tereza Lara solicitando seja encaminhada
moção de apoio à Comissão Pastoral de Direitos Humanos da
Arquidiocese de Belo Horizonte pela sua iniciativa de impetrar ação
junto ao STF contra ação policial truculenta contra os trabalhadores
rurais sem terra, os índios e lideranças de movimentos organizados no
último dia 22 de abril no Estado da Bahia, quando das comemorações
dos 500 anos do Brasil. Ato contínuo, o Presidente convida a compor a
mesa os Srs. Delegado Wagner Vidal, de Betim, representante do
Secretário de Estado da Segurança Pública, Major Alexandre Lucas
Alves, representante do Cel. PM Mauro Lúcio Gontijo, Comandante da
Polícia Militar, José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor da
Polícia, Sebastião Antônio Izaú, representante do Movimento das
Comissões de Luta, Jeny Francisco, representante da Luta Popular pela
Moradia- LPM -, Ellen Izis Mendes, Presidente da União Nacional dos
Servidores Públicos de Betim, Gersom Lima, representante da Liga
Operária e Camponesa, Ezio Sena, do Comitê de Apoio à Vila Bandeira
Vermelha, e Licínio Baia. O Presidente passa a palavra aos Deputados
e convidados, e, em seguida, inicia-se a fase de debates, com a
participação de todos, conforme consta nas notas taquigráficas.
Apresentam denúncia os Srs. Antônio Carlos de Assis e Geraldo
Eugênio Faria dos Santos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2000.
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Glycon Terra Pinto -

Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves.
ATA DA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Às dez horas do dia vinte e seis de abril de dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana, Antônio Júlio, Chico
Rafael, Sargento Rodrigues, Sebastião Navarro Vieira, Antônio Carlos
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Andrada (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús, por
indicação da Liderança do PSDB ) e Cristiano Canêdo (substituindo o
Deputado Arlen Santiago, por indicação da Liderança do PTB ),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Aulton Vilela, Eduardo Brandão, Fábio Avelar, José Milton
e Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Doutor Viana, 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. O Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta,
comunica o recebimento do Projeto de Lei Complementar n° 22/2000 e
designa o Deputado Agostinho Patrús relator da matéria no 1° turno.
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Deputado Antônio Júlio apresenta requerimento solicitando que o
Projeto de Lei Complementar n° 17/99 seja apreciado em último lugar.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A Presidência
informa que continua em discussão o Parecer para o 10 Turno do
Projeto de Lei Complementar n° 21/99, do Governador do Estado, que
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1,
ficando prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. O Deputado Sebastião Navarro Vieira apresenta proposta de
substitutivo ao parecer. Encerra-se a fase de discussão. O parecer é
colocado em votação, salvo proposta de substitutivo, e é aprovado. A
proposta de substitutivo é colocada em votação e aprovada. O
Presidente determina que, nos termos do art. 138, § 1°, do Regimento
Interno, faça-se a nova redação do parecer, que conclui pela aprovação
da matéria na forma do Substitutivo n o i, ficando prejudicada a Emenda
n° 1. Colocada em votação, é aprovada a nova redação do parecer. A
seguir, a Presidência informa que continua em discussão o parecer
sobre a emenda e o substitutivo apresentados em Plenário, no 10 turno,
ao Projeto de Lei n° 154/99, do Governador do Estado, que conclui pela
aprovação da Emenda n° 3, apresentada em Plenário, ficando
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prejudicada a Emenda n° 2, da Comissão de Administração Pública,
e pela rejeição do Substitutivo n° 1. O Deputado Sargento Rodrigues
usa a palavra e faz a leitura da Proposta de Substitutivo n o 2 , da CPI do
IPSM. Encerrada a fase de discussão, é colocado em votação e
aprovado o parecer do relator, salvo a Proposta de Substitutivo n° 2
Colocada em votação, a Proposta de Substitutivo n° 2 é aprovada. O
Presidente determina que, nos termos do art. 138, § 10, do Regimento
Interno, faça-se a nova redação do parecer, que conclui pela rejeição do
Substitutivo n° 1, pela rejeição das Emendas n°s. 1 a 3 e pela aprovação
da proposição na forma do Substitutivo n° 2. A Emenda n° 1 ficará
prejudicada com a aprovação do Substitutivo n° 1 ou n° 2. Colocada em
votação, a nova redação do parecer é aprovada. Continua em discussão,
no 10 turno, o Projeto de Lei Complementar n° 17/99, do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, que recebeu do relator, Deputado Chico
Rafael, parecer pela aprovação com as Emendas n°s. 1, 2, 4 a 11, 13,
14, 15 e 17 a 20, da Comissão de Constituição e Justiça; 21 a 57, da
Comissão de Administração Pública, e pela rejeição da Emenda n° 3,
ficando prejudicadas as Emendas n°s. 12 a 16. O Presidente informa
que na última reunião houve distribuição de avulsos do referido
parecer. O Deputado Chíco Rafael apresenta requerimento em que
solicita seja adiada a discussão do parecer sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 17/99. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposição da Comissão. O Deputado Fábio
Avelar apresenta requerimento solicitando a realização de audiência
pública na Câmara Municipal de Lagoa Santa com a finalidade de se
ouvirem esclarecimentos sobre a aplicação da Portaria n° 3, do
Ministério das Comunicações, pelas empresas TELEMAR, TELEMIG
Celular, Maxitel e Vesper. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. A seguir, o Deputado Sargento Rodrigues apresenta
requerimento solicitando sejam convidadas as pessoas que menciona
para debater em audiência pública, o Projeto de Lei Complementar n°
17/99. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 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 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira. Presidente - Agostinho Patrús - Arlen

Santiago - Chico Rafael: Doutor Viana.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 33/2000

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de
abril de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Antônio Júlio, Márcio Kangussu e Paulo Piau, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Antônio Júlio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião
se destina a ouvir os Srs. Márcio Decat de Moura, Procurador-Geral da
Justiça do Estado, e Marcelo Leonardo, Presidente da OAB - Seção
Minas Gerais; o Cel. PM Mauro Lúcio Gontijo, Comandante-Geral da
PMMG; o Cel.PM QOR Edwaldo Piccinini Teixeira, Presidente do
Clube dos Oficiais da PMMG; o CeLPM QOR Zeder Gonçalves do
Patrocínio, Vice-Presidente da União do Pessoal da PMMG, e o
Cel.PM Jair José Dias, ex-Comandante-Geral da PMMG. O Presidente
passa a palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que
motivou esta reunião, para suas considerações iniciais e, em seguida,
passa a palavra aos convidados acima citados (com exceção dos dois
primeiros, que não compareceram), que fazem suas exposições sobre o
terna objeto da Comissão. Após, o Presidente transforma a reunião em
audiência pública e concede a palavra ao público presente, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Paulo Piau - Antônio Carlos Andrada.
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ATA DA ? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de abril
de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené
Guedes, Chico Rafael, Olinto Godinho, Sebastião Navarro Vieira e
Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da comissão de
Administração Pública; Mauro Lobo, Miguel Martini, Olinto Godinho,
Sebastião Navarro Vieira e Ivo José (substituindo este ao Deputado
Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT), membros da
comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sebastião NavarroVieira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A reunião se destina a apreciar os pareceres para o l' turno,
no âmbito destas Comissões, do Projeto de Lei n° 846/2000, do
Tribunal de Contas, que altera o plano de carreira dos servidores
efetivos do Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências.
Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de
parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário. Com a
palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, designado relator da
proposição pela Comissão de Administração Pública, que emite seu
parecer pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 e 2, que
apresenta. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Miguel
Martini, designado relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que solicita prazo regimental para emitir seu parecer.
Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de
proposições da Comissão. O Deputado Ivo José apresenta requerimento
de sua autoria, juntamente com a Deputada Maria Tereza Lara, em que
solicita sejam convidados os Presidentes do Tribunal de Contas, do
Sindicato dos Servidores e da Associação dos Servidores do mesmo



483
Tribunal para participarem de reunião a ser realizada por estas
Comissões, com a finalidade de se debater o Projeto de Lei n°
846/2000. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Com  a
palavra, o Deputado Miguel Martini, que apresenta requerimento em
que solicita ao Presidente do Tribuna! de Contas do Estado encaminhe
informações sobre qual o montante gasto com pessoal e seu percentual
em relação à receita corrente líquida do Estado. Colocado em votação,
é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Maria Tereza Lara - Doutor

Viana - Mauro Lobo - Rêmolo Aloise - Márcio Cunha - Miguel Martirii
- Rogério Correia.	 -
ATA DA 3& REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende,
Cristiano Canêdo, Dimas Rodrigues, Miguel Martini e Pastor George,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente,
Deputado Miguel Martini, comunica aos membros que, uma vez
distribuído o relatório do Deputado Cristiano Canêdo sobre a visita ao
hospital psiquiátrico de Barbacena, caso haja algum questionamento
sobre ele, este deverá ser feito no final da reunião. O Deputado Miguel
Martini, informa que a reunião se destina a debater a política de
medicamentos no Brasil e, neste ínterim, passa a Presidência ao
Deputado Edson Rezende por ter que se ausentar da reunião. A seguir,
o Presidente convida a tomar assento à mesa as seguintes autoridades:
Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes, Coordenador da Área de Assistência
Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde, representando o
Secretário da Saúde; Sr. Júlio Cézar Martins Siqueira, Coordenador da
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Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais, e Sr. Rilke Novato
Públio, Diretor do Sindicato dos Farmacêuticos. Antes de passar a
palavra aos convidados, o Presidente empossa o Deputado Pastor
George como Vice-Presidente da Comissão. Prosseguindo, o Deputado
Edson Rezende justifica o motivo que levou o Deputado Adelmo
Carneiro Leão a formular o convite. Prosseguindo, o Presidente,
Deputado Edson Rezende, passa a palavra pela ordem acima
mencionada, conforme consta nas notas taquigráficas. Participam dos
debates todos os parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende - Dimas Rodrigues -

Cristiano Canêdo.
ATA DA 40a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e sete de abril de dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Antônio Júlio,
Doutor Viana, Maria Tereza Lara e Antônio Genaro (substituindo este
ao Deputado Irani Barbosa, por indicação da Liderança do PSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara,
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
e acusa o recebimento das proposições a seguir citadas para as quais
designa os respectivos relatores: Projetos de Lei n°s 940, 944, 948 e
950/2000, Deputado Ermano Batista; 943, 949 e 951/2000, Deputado
Antônio Júlio; 935 e 938/2000, Deputado Agostinho Silveira; 939, 941
e 945/2000, Deputado Bené Guedes; 901 e 946, Deputado Irani
Barbosa; 936, 942 e 947/2000, Deputado Paulo Piau; 937 e 952/2000,
Deputada Maria Tereza Lara. Submetidos a discusso e votação, cada
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um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de
Lei nos 109/99, 868/2000 na forma do Substitutivo n o 1 e 891/2000
(relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 870, 897 na forma do
Substitutivo n° 1 e 902/2000 com as Emendas 1 a 3 (relator: Deputado
Antônio Genaro); 880, 890 e 909/2000, estes dois últimos na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Antônio Júlio); 893 na forma do
Substitutivo no 1 e 90412000 (relator: Deputado Doutor Viana);
916/2000 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Paulo Piau) e
922/2000(relator: Deputado Ermano Batista) e os pareceres que
concluem pela inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela
ilegalidade dos Projetos de Lei n°s 845/2000 (relator: Deputado
Antônio Júlio); 85012000 (relator: Deputado Agostinho Silveira),
registrando-se em ambos o voto contrário da Deputada Maria Tereza
Lara; 869/2000 (relator: Deputado Antônio Genaro) e 908/2000
(relator: Deputado Doutor Viana). O Projeto de Lei Complementar n°
25/2000 teve sua discussão adiada em virtude de aprovação de
requerimento pela Comissão. O Projeto de Lei n° 852/2000 foi retirado
de pauta pela Presidência, atendendo a requerimento do autor, que
solicitou sua retirada de tramitação. Os Projetos de Lei n°s 915 e
923/2000 foram retirados da pauta em virtude de aprovação de
requerimentos pela Comissão. O Projeto de Lei n° 913/2000 foi
convertido em diligência ao autor por determinação da Presidência.
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
que dispensam a 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°s 746/99 com a Emenda n° 1 e
783/99, 860/2000 com Emenda n° 1, 866/2000 com Emenda n° 1,
881/2000 com Emenda n' 1,887,889,895,906/2000 com a Emenda n°
1, 911/2000 com a Emenda n°1, 918/2000 com a Emenda n° 1, 919,
920, 925 e 928/2000 (relator: Deputado Antônio Júlio); 907, 912 e
933/2000 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara). Nos termos do art.
185 do Regimento Interno, a Presidência determina o envio dos
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Projetos de Lei n°5 845, 850, 869 e 908/2000 ao Plenário para
inclusão dos pareceres em ordem do dia. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Cabo Morais - Paulo Piau - Bené

Guedes.
ATA DA l a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CPI DO FUNDO SOMMA
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, Ivo
José, João Paulo e Luiz Fernando Faria, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ivo José, 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 Rêmolo Aloise, informa
que a reunião se destina a apreciar proposições de interesse da
Comissão. A seguir, o Presidente procede à leitura da seguinte
correspondência: oficio do Deputado José Milton comunicando sua
impossibilidade de comparecer a reunião da CPI na presente data, por
ter sido convocado a representar o Governador na solenidade do Fogo
Simbólico; oficio dos Vereadores Marcos Remis dos Santos e Alcides
Dornelas dos Santos, de Patrocínio, esclarecendo e apresentando
denúncia sobre a aplicação do Fundo SOMMA, na cidade de
Patrocínio. Na fase de apresentação de proposições da Comissão, são
apresentados os seguintes requerimentos: dos Deputados membros da
Comissão em que solicitam seja enviado a todos os beneficiários dos
contratos com o BDMG, agente financeiro do Fundo SOMMA,
questionário com prazo de resposta fixado em dez dias; e do Deputado
Ivo José em que solicita seja feita visita da Comissão às obras
contempladas pelo Fundo nos Municípios de Coronel Fabriciano e
Timóteo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2000.
Rêmolo Aloise, Presidente - João Paulo - Luiz Fernando Faria - Ivo

José.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 32/2000

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de março de
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio
Carlos Andrada, Dinis Pinheiro e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
doc", Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e informa
que, por se tratar da primeira reunião da Comissão, não há ata a ser
lida. Informa, ainda, que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e a designar o relator. O Presidente determina à
assessoria que proceda à distribuição das cédulas de votação e solicita
ao Deputado Diniz Pinheiro que atue como escrutinador. Realizada a
eleição e verificada as cédulas, são eleitos, com três votos, para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Rogério
Correia e Antônio Carlos Andrada. Após dar posse ao Vice-Presidente
e ser empossado por este, o Presidente agradece a confiança depositada
em sua pessoa e designa relator da matéria o 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, 4 de Maio de 2000.
Antônio Carlos Andrada, Presidente - Cristiano Canêdo - Dalmo

Ribeiro Silva.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2000

ATAS

ATA DA goa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 4/5/2000
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - T Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Chamada para verificação
de "quorum"; inexistência de número regimental para votação;
chamada para verificação de "quorum"; existência de número
regimental para votação - Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 786/2000; requerimento
do Deputado Márcio Kangussu; deferimento; discursos dos Deputados
Márcio Kangussu, Durval Angelo, João Batista de Oliveira, Rogério
Correia, Marco Régis, Maria José Haueisen, Sebastião Costa, Carlos
Pimenta, Bené Guedes, Mauro Lobo e Fábio Avelar; votação do
projeto, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas n°s 1 a 4;
aprovação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio - Gil

Pereira - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Andrada - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Ivo
José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -
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Sebastião Costa - Wanderley Ávila.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9h14min, a lista
de comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

I Parte
Ata

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

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, antes de dar continuação aos trabalhos, comunica aos

Deputados que autorizou o Diretor-Geral a proceder a estudos, com
urgência, para se fazerem investimentos, cuja indicação a Presidência já
havia recebido da assessoria da Casa, para as mudanças necessárias no
painel a fim de tomá-lo mais rápido nas respostas nos processos de
votação. Solicitou também à assessoria da Mesa que faça estar presente
em todas as reuniões um técnico da Casa que cuide do painel, para que
não necessitemos passar pelo processo pelo qual passamos ontem.

A Presidência deseja agradecer o voto de confiança de todos os
Deputados, em especial do ex-Presidente da Casa Deputado Agostinho
Patrús, reconhecendo a forma com que sempre conduziu os trabalhos
nesta Casa, e dizer que reconhece que houve certo exagero desta
Presidência nos comentários feitos ontem.

A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para verificação de "quorum".

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

"quorum" para votação. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
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proceda a nova chamada dos Deputados, para verificação de
"quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados, que,

somados aos 5 em reuniões de comissão, perfazem o total de 39
presentes. Há número regimental para votação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n°

786/2000, do Governador do Estado, que autoriza o Estado a contratar
colaboração financeira para os fins que menciona e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de
Meio Ambiente opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 4,
apresentadas pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. O projeto teve a sua
inscrição encerrada na reunião ordinária realizada em 2/5/2000, nos
termos do art. 274 do Regimento Interno. No decorrer da discussão, foi
apresentada ao projeto emenda do Deputado Márcio Kangussu, a qual
recebeu o n° 5. Nos termos do § 10 do art. 208, c/c O art. 211, do
Regimento Interno, a Presidência designou relator em Plenário o
Deputado Durval Angelo para emitir parecer sobre a emenda. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Márcio Kangussu em que solicita a
retirada de tramitação da Emenda n° 5. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação do
projeto, o Deputado Márcio Kangussu.

O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não
obstante considerar pertinente e necessária nossa emenda, devo admitir
que, ao elaborar esse projeto, o IEF teve o cuidado de tratar da
recuperação da mata Atlântica e, a nosso ver, não poderia, de forma
nenhuma, deixar de olhar para o rio Jequitinhonha, que está agonizante,
constituindo, assim, um dos problemas sociais mais graves para o
território mineiro.

Ontem, o Vice-Líder do Governo, Deputado Rogério Correia,
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colocou-nos em reunião com os Diretores do JEF, que assumiram
conosco compromisso de elaborar projeto específico para a
recomposição das matas ciliares ao longo do rio Jequitinhonha. Por
acreditar nos técnicos e Diretores do JEF e por não querer ser
empecilho ou retardar programa da maior relevância para o meio
ambiente do País, já que se trata de corredor ecológico, vamos retirar
nossa emenda. Chamamos, no entanto, a atenção desta Casa, com o
aval do Vice-Líder do Governo, para o fato de que devemos cobrar uma
ação imediata do JEF e do Governo do Estado em relação ao rio
Jequitinhonha e a todo o vale.	 -

Tenho certeza de que o Deputado Durval Angelo iria dar parecer
favorável, porque esse foi um dos itens da campanha do Presidente de
honra do PT, candidato a Presidente da República, quando visitou o
vale do Jequitinhonha.

Concluindo, Sr. Presidente, quero deixar bem claro, sobretudo para a
população do vale do Jequitinhonha, que só estamos retirando nossa
emenda em face do compromisso do JEF de implantar urgentemente
um programa de recomposição das matas ciliares do rio Jequitinhonha.
Acreditamos nesses técnicos e não queremos retardar programa de tão
grande importância.

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

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o projeto é importante e
fundamental para a recuperação da mata Atlântica no Estado de Minas
Gerais, e a preocupação do relator é grande com relação às matas
ciliares localizadas no vale do Jequitinhonha.

O Presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a
Caravana da Cidadania realizada no vale do Jequitinhonha, assumiu o
compromisso de criar um projeto próprio de recuperação do rio
Jequitinhonha e de suas matas ciliares, caso seja eleito Presidente da
República. Também o Governador Itamar Franco vem dando a devida
importância ao vale, tanto é que o Programa Bolsa-Escola priorizou,
num primeiro momento, somente a região do Vale do Jequitinhonha.
Somos favoráveis ao projeto.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do

projeto, o Deputado João Batista de Oliveira.
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, ao encaminhar

este projeto, gostaria de comentar que o compromisso assumido pelo
nosso candidato da época, o Lula, a Presidente da República está sendo
cumprido, por meio do governo paralelo. Ele sempre teve a idéia de um
governo paralelo. Agora, o compromisso com o Jequitinhonha pode ser
resgatado.

Quero encaminhar favoravelmente a esse projeto, porque são
investimentos a fundo perdido, e é o reconhecimento internacional da
seriedade com que o Brasil tem conduzido a restauração e a
preservação de rios.

O Banco alemão jamais liberaria recursos não fossem sérios os
projetos elaborados por técnicos competentes e a política do Governo
para implantá-los.

Sr. Presidente, gostaria de fazer uma ressalva, porque, no ano
passado, como Presidente da Comissão de Agropecuária, ocupei esta
tribuna e tive de implorar ao IEF e ao Secretário de Meio Ambiente os
projetos para a liberação dos recursos desse mesmo Banco, a fundo
perdido, para os produtores de frutas do vale do Jequitinhonha.

O Deputado Márcio Kangussu participou dessa luta como um dos
mais legítimos representantes do vale do Jequitinhonha nesta Casa e é
testemunha disso. O Governo do Estado tributou os pequenos
produtores de frutas, por meio do JEF e da Secretaria do Meio
Ambiente, em R$3.000,00, para a elaboração de um projeto técnico de
irrigação de um hectare. Demoramos de março a dezembro, o dinheiro
seria devolvido em dezembro. Em dezembro, a Secretaria de Meio
Ambiente e o IEF entenderam por bem liberar os produtores dessa taxa.

Vale ressaltar que há dois meses esse projeto tramita nesta Casa, que
vem recebendo criticas por retardar sua apreciação. No ano passado,
projeto dessa mesma natureza teve a apreciação retardada por 10
meses, pelo 1FF e pela Secretaria de Meio Ambiente. Minas Gerais
quase perdeu dinheiro. Isso nos leva a supor que o 1FF prioriza a
preservação, mas não a produção, porque, no ano passado, o dinheiro
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era para a irrigação de frutas, o projeto atual é para a preservação.

Para os organismos internacionais, a primeira impressão é a que fica.
No ano passado, a primeira impressão não foi boa. Esse Banco, num
gesto de boa-vontade, ainda está disposto a continuar investindo em
Minas Gerais. E necessário que esta Casa aprove o projeto, para apagar,
junto a esse organismo internacional, a má impressão que ficou do ano
passado, do desinteresse do Governo do Estado. Gostaria de solicitar
aos colegas que encaminhassem pela aprovação do projeto. E
importante continuarmos a trazer recursos internacionais para projetos
tão nobres como esse. Muito obrigado.

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

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, quero encaminhar
favoravelmente ao projeto e enaltecer a atitude do Deputado Márcio
Kangussu pela preocupação com o vale do Jequitinhonha. A
preservação do rio Jequitinhonha é muito importante. A Deputada
Maria José Haueisen e outros Deputados que conhecem bem a região
têm preocupação constante em desenvolver projetos para a recuperação
do rio e de suas margens.

Gostaria de enaltecer a atitude do Deputado em compreender a
necessidade de que isso ocorra em outros projetos e não nesse que
especificamente trata da conservação e preservação da mata Atlântica.
E um projeto importante do IEF, que vem merecendo estudos desde
1988, que podem se concretizar com a aprovação desse projeto aqui na
Assembléia. Gostaria de solicitar de todos os Deputados,
independentemente da posição partidária, o apoio a um projeto que,
certamente, é de interesse do povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

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

O Deputado Marco Régis - O nosso partido já se expressou por meio
do Deputado Márcio Kangussu, e quero me solidarizar com esse bravo
companheiro, não só pela emenda que buscava privilegiar a
recuperação de matas ciliares do rio Jequitinhonha, mas também pela
relevância com que ele se conduz neste momento, retirando a emenda
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para facilitar a aprovação do projeto.

Em segundo lugar, quero me congratular com o Deputado João
Batista de Oliveira e com o próprio Deputado Márcio Kangussu, pela
sua luta na Comissão de Agropecuária, no que tange ao empréstimo por
ele aqui referido, no ano passado, luta da qual sou testemunha, porque
também sou o Deputado mais votado na cidade de Berilo, no vale do
Jequitinhonha. E fazemos política nessa cidade não como pára-
quedista, mas como um parlamentar que busca conhecer todo o Estado
de Minas Gerais. Vou ao vale do Jequitinhonha para fazer política
estritamente em Berilo, deixando de fazê-la em quaisquer cidades
circunvizinhas, para mostrar que, sendo contrário ao voto distrital,
sinto-me um Deputado do Estado de Minas Gerais e posso conhecer a
realidade do Norte de Minas e de todas as regiões do Estado.

No caso, o Deputado João Batista de Oliveira tem toda a razão,
porque mais de duas dezenas de projetos de fruticultura em Berilo
ficaram entravados no BDMG durante todo o ano passado, em razão de
taxas elevadas cobradas pelo IBAMA e pelo JEF, as quais quase
correspondiam ao valor do empréstimo. Os empréstimos para pequenos
produtores, ao darem entrada no IEF ou no IBAMA, tinham valores
quase semelhantes ao empréstimo.

Nessa batalha, a Comissão de Agropecuária conseguiu atenuar esses
óbices burocráticos, e hoje já começam a ser liberados os primeiros
recursos para os produtores do vale do Jequitinhonha. Por isso, somos
favoráveis também a esse projeto, que prevê o investimento de um
Banco como o KfW alemão para a recuperação da mata atlântica e que
é muito importante não só para Minas Gerais, como para o Brasil e para
todo o planeta. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do
projeto, a Deputada Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
alegra-me saber que as coisas começam a mudar e que realmente uma
preocupação se concretiza em atos para garantir a recuperação do vale
do Jequitinhonha. Também cumprimentamos o Deputado Márcio
Kangussu, que teve uma preocupação justa, mas entendeu que a sua
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emenda poderia atrasar e prejudicar a proposta dos alemães de
mandar para a região do Jequitinhonha uma verba de DM15.000.000,00
a fundo perdido para esse trabalho de recuperação da mata atlântica.

Alegra-me saber que estamos agora com a possibilidade de trabalhar
com seriedade pelo Jequitinhonha. Isso pode diminuir a nossa angústia
e a nossa preocupação em razão do que temos acompanhado, sobretudo
na CPI das Barragens, em que vimos que o dinheiro público foi jogado
pelo ralo em superfaffiraiientos, superdimensionamentos, em
desperdício na construção dessas barragens.

Foi de estarrecer quando, de maneira mais detalhada, fomos
conversando com todos os órgãos responsáveis pela construção das
barragens no vale do Jequitinhonha, nos anos de 1995 e 1996 e depois,
numa segunda etapa, em 1997 e 1998.

O povo continua, em sua maioria, sem água, sofrendo, e o dinheiro
desapareceu. Esses DM15.000.000,00 que estão chegando para a
preservação da mata atlântica certamente serão bem encaminhados e
bem aproveitados para garantir o reflorestamento e um pouco mais de
água para o vale do Jequitinhonha.

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

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pretendo ser sintético em minhas afirmações. Gostaria apenas de
ressaltar, em nome do meu partido e até mesmo do PSDB, já que o
Deputado Hely Tarqüinio credenciou-me para fazê-lo, que estamos
mantendo a nossa coerência. Quando o projeto é de interesse do Estado,
votamos favoravelmente. Entendo que esse projeto é importante e que a
questão da mata atlântica, mais que financeira, chega a ser pedagógica.
Espero que o Governo exerça os dois papéis simultaneamente para que
os recursos, de fato, sejam bem empregados e para que a mata atlântica
seja revitalizada, dentro de suas possibilidades.

Assim sendo, Sr. Presidente, mantemos a nossa coerência. O projeto é
interessante, é importante para o Estado, portanto, votaremos
favoravelmente a ele.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do
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projeto, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, quero também, em
nome do PSDB, manifestar nosso apoio a esse projeto. Faço minhas as
palavras do Deputado Sebastião Costa. Embora tenhamos pela frente o
desafio de fazer o contraponto ao Governo Itamar Franco, nesta Casa,
como partidos de oposição - PSDB e PFL -, também temos a obrigação
de dar nosso apoio às matérias que verdadeiramente beneficiam o
Estado, principalmente as regiões mais desassistidas, como o Norte de
Minas e o vale do Jequitinhonha.

Lamento apenas a impossibilidade técnica de apresentar a sua
emenda, anunciada pelo Deputado Márcio Kangussu. O rio
Jequitinhonha tem um percurso que se insere dentro da extinta mata
atlântica no Estado de Minas Gerais. As suas margens outrora foram
uma continuação da vasta floresta da costa atlântica brasileira. E
importante, Márcio, que se faça também um programa de revitalização
do rio Jequitinhonha. Ontem mesmo, tive o prazer de ser indicado
relator de uma comissão especial que vai promover estudos sobre a
transposição das águas do rio São Francisco. Algumas organizações
não governamentais já estão se formando em defesa do rio São
Francisco. E o rio Jequitinhonha, que conheço bem e que V. Exa.
conhece melhor que todos nós, infelizmente ainda não tem programa
específico visando a recomposição de sua mata ciliar, para frear o
processo de entupimento do rio, que acontece por causa dos garimpos
que existem em suas margens. A sua degradação acontece também por
causa dos esgotos que são jogados dentro do rio.

Então, Márcio, quero testemunhar nesta Casa, diante do povo de
Minas Gerais, a sua preocupação com o problema. Embora nesta
primeira investida não tenha sido tecnicamente possível destinar 20%
dos recursos para a recomposição da mata ciliar do rio Jequitinhonha,
gostaria que V. Exa. insistisse e persistisse nesse caminho. E necessário
que uma voz se eleve. E a sua voz é a voz de um autêntico
representante do vale do Jequitinhonha. Pode contar conosco, com seus
companheiros do Norte de Minas e todos os Deputados, para que
possamos, a exemplo do que já acontece com o rio São Francisco,
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iniciar um trabalho sério em favor do rio Jequitinhonha.

Quero cumprimentar o Governador e, na verdade, fico feliz, porque é
a abertura do capital internacional para Minas Gerais. Talvez sejam os
primeiros recursos de capital estrangeiro que entram em Minas Gerais
após o decreto da moratória, no início do Governo Itamar Franco.
Espero que S. Exa. possa entender que recursos internacionais são
importantes. Temos recursos para o Projeto Jaíba, para o projeto de
capacitação dos professores de Minas Gerais, para o metrô. Enfim, há
muito dinheiro de fora querendo vir para Minas. Vejo com bons olhos
essa abertura, essa iniciativa do Governo Itamar Franco de abrir a
possibilidade de esses recursos voltarem para Minas. A Bancada do
PSDB apóia esse projeto. Muito obrigado.

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

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria
de expressar, em nome da Bancada do PDT, o nosso apoio a esse
projeto de alta relevância para Minas Gerais, uma vez que a
recuperação da mata atlântica é vital para o nosso Estado. A vinda de
uma grande verba de origem internacional representa para nós um
grande oxigênio. Espero que o Governo cumpra o seu papel, e nós, do
PDT, estamos solidários com as palavras ditas em favor do Deputado
Márcio Kangussu, que teve um gesto de desprendimento para
podermos agilizar a aprovação desse projeto. Apoiamos as palavras
proferidas pelos Deputados João Batista de Oliveira e Marco Régis.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do
o projeto, o Deputado Mauro Lobo.
o
	O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, queremos, também, trazer
E 

o nosso apoio ao Projeto de Lei n° 786/2000. Principalmente nós, que
fazemos parte da CIPE-Rio Doce, temos acompanhado a real situação

o de degradação da mata Atlântica e, quando vemos a possibilidade de
o recursos para investir nessa área, só podemos apoiar. Essa área

ambiental é tão importante para o País, que, ontem, discutimos, no
Ministério do Meio Ambiente, a situação de Minas Gerais e ficamos
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sabendo que, no próprio orçamento do Governo Federal, 52% das
emendas referem-se a problemas ambientais, como saneamento e
recomposição da mata Atlântica, de matas ciliares e outras. Daí a
importância desse projeto.

Ao mesmo tempo que apoiamos esse projeto do Governador,
queremos, também, fazer um apelo para que o Governo de Minas
apresse a liberação dos recursos da Vale do Rio Doce - são quase 200
municípios que serão beneficiados - e para que o Governador determine
o apressamento do convênio com o Governo Federal para que o projeto
de eletrificação rural tenha bom andamento. Não podemos, em nosso
Estado, ficar protelando ações que trarão beneficios imediatos para o
nosso povo. Muito obrigado.

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

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, não poderíamos deixar de
manifestar o nosso apoio a esse importantíssimo projeto. Nós, que
temos ligação com a área ambiental há mais de 27 anos, sabemos da
importância desse projeto e aqui estamos para apoiá-lo na sua
totalidade. Aqui estamos também para, nesta oportunidade, como
Deputado votado no vale do Jequitinhonha, prestar nossa solidariedade
a esse Deputado que representa tão bem a região do vale do
Jequitinhonha, por sua luta em favor daquele rio que está em condições
precárias. Portanto, Deputado Márcio Kangussu, estamos ao seu lado,
nessa luta pela recuperação daquele importante rio. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n°5 1 a 4, que receberam parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei n° 786/2000 com as Emendas n°s 1 a 4. A
Comissão de Redação.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 2 a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de maio de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto,
Aílton Vilela, José Henrique e Wanderley Ávila, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a eleger o Vice-Presidente da Comissão. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação aos Deputados e
convida o Deputado Aílton Vilela para atuar como escrutinador.
Apurada a votação, a Presidência proclama eleito, para Vice-
Presidente, o Deputado Wanderley Ávila, com quatro votos. Em
seguida, declara empossado na Vice-Presidência o Deputado
Wanderley Ávila. Com a palavra, o parlamentar agradece a confiança
nele depositada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2000.
Ambrósio Pinto, Presidente - Wanderley Ávila - José Henrique -

Aílton Vilela.
ATA DA 37 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Às dez horas do dia dois de maio de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Wanderley Ávila, Aílton
Vilela e José Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar matérias da Comissão. Encerrada esta fase, o Deputado José
Henrique procede à leitura de documento contendo informação prestada
pela Área de Consultoria Temática desta Casa sobre oficio do Sr.
Miguel Galeppe Faral, de Belo Horizonte, referente criação de
município com a denominação de Santa Eulália. Após discutida, a
Presidência determina seja enviada cópia do documento ao interessado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2000.
Ambrósio Pinto, Presidente - Wanderley Ávila - Aílton Vilela.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2000

ATAS

ATA DA 135 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 9/5/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Dilzon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Oficio n° 14/2000, do Presidente
do Tribunal de Contas - Oficios, telegramas e cartões - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
Complementar n° 2712000 - Projetos de Lei n os 1.004 a 1.014/2000 -
Requerimentos n°s 1.356 a 1.368/2000 - Requerimentos das Comissões
de Direitos Humanos e de Política Agropecuária - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Mauri Torres, Carlos Pimenta (2),
Wanderley Ávila, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Pettersen (2) e José
Milton -Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sebastião Costa,
Durval Angelo, Irani Barbosa, Sargento Rodrigues e Amilcar Martins -
T Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do
Sr. Presidente - Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações -
Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Política
Agropecuária e de Direitos Humanos; aprovação - Requerimento n°
944/99; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimentos n°s
945 e 952/99; aprovação - Requerimento n° 1 .035/99; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 1.092/99; aprovação -
Requerimento n° 1.106/2000; aprovação com a Emenda n° i - 2 Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado João
Batista de Oliveira; aprovação - Chamada para verificação de
"quorum"; inexistência de número regimental para votação - V Parte:
Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil

Pereira - Adelino de Carvalho - Agostinho Silveira - Aíiton Vilela -
Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade
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- Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo
- Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h1 imin, 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 2°-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

PPane
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Dahno Ribeiro Silva, l°-Secret' •o"ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
N° 14, do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas

do Estado, comunicando que, nos termos da Lei Complementar n° 33,
de 1994, esse Tribunal determinou a abertura de vista do Processo n°
624944, relativo ao Balanço Geral do Estado, exercício fiscal de 1999,
ao Governador do Estado, ficando interrompido a partir da data do
oficio, o prazo constitucional para emissão do parecer prévio dessa
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Corte. (- Anexe-se à Mensagem n° 10912000.)

Da Sra. Misabel Abreu Machado Derzi, Procuradora-Geral do Estado,
informando da impossibilidade de seu comparecimento a reunião
realizada nesta Casa. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Dos Srs. Rubens Xavier Ferreira, Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral, Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública, e
José Francisco de Salies Lopes, Presidente da BELOTUR, agradecendo
o convite para a solenidade comemorativa da Semana da Inconfidência.

Da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da Justiça,
informando, em atenção ao Requerimento n° 1.004199, do Deputado
Pastor George, que encaminhou o expediente à Secretária do Trabalho.

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes,
prestando informações sobre obras realizadas pela Construtora Mello
Azevedo para o Governo do Estado a partir de 1995. (- A CPI das
Licitações.)

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, em atenção
ao Requerimento n'225/99, do Deputado Antônio Júlio, encaminhando
informações sobre a empresa Inega, beneficiária de financiamentos
concedidos por meio de programas de fomento do Estado.

Dos Srs. José Maria Couto Moreira, Diretor-Geral da Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais; José Francisco de Salles Lopes,
Presidente da BELOTUR, e Armando Dias, Chefe da Defensoria
Pública do Estado, agradecendo convite para a reunião especial em
comemoração à chegada dos portugueses ao Brasil.

?	Do Sr. Jairo Ataíde, Prefeito Municipal de Montes Claros,
agradecendo convite para audiência pública no Município de Monte

1 Azul.
Do Sr. Antônio Rodrigues Nascimento, Presidente da Câmara

Municipal de Janaúba, pedindo se solicite, ao Governador do Estado
que efetue o pagamento do restante de diárias, referente ao exercício de
1998, aos servidores do DER-MG. (- A Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, informando, em
atenção a requerimento da CPI das Licitações encaminhado pelo Oficio
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n° 730/200/DLE, sobre os trabalhos de auditoria realizados pela
Superintendência Central de Auditoria Operacional. (- A CPI das
Licitações.)

Do Sr. Marcos Túlio de Meio, Presidente do CREA-MG,
agradecendo convite para o Fórum Políticas Macroeconômicas
Alternativas.

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -,
informando liberação de recursos para a Secretaria da Educação, com
vistas à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Maria de Lourdes Carvalho, Diretora da Superintendência de
Administração de Pessoal da Subsecretaria de Administração do
Sistema de Ensino, em atenção ao Requerimento n° 1.130/2000, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (reivindicações para os servidores
ocupantes do cargo de Auxiliar da Educação), esclarecendo sobre a
possibilidade de acumulação de cargo e informando que os demais
pleitos serão estudados por ocasião da elaboração do Plano de Carreira
do Professor.

Da Sra. Thereza de Lamare Franco Netto, Presidente do Conselho
Estadual de Assistência Social, informando a composição de sua nova
diretoria, eleita em 14/3/2000.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente da Comissão Executiva
do XIII Congresso Mundial da Carne, informando o nome da empresa
atualmente responsável pelos assuntos relativos à Feira Internacional da
Cadeia Produtiva da Carne. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Otacílio Ferreira da Costa, Presidente da Federação das
Associações Comunitárias, Culturais, Esportivas e Beneficentes de
Minas - FACEBEM -, solicitando o apoio desta Casa à campanha
realizada por vários segmentos da sociedade com vistas à indicação do
nome do Sr. José Elias Murad para assumir o cargo de titular da
Secretaria Nacional Antidrogas. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Cristovam Roberto de Novais, Presidente do Instituto Helena
Antipoff e da APAE de Divinópolis, encaminhando os Relatórios das
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Atividades e Balanço Financeiro dessas entidades. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Suely Martins Sevilha, Coordenadora-Geral da Associação
Lésbica de Minas - ALEM -, solicitando seja rejeitado pelo Plenário o
parecer pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 694/99. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 694/99.)

Do Sr. Diamantino Ferreira, Diretor Administrativo do Hospital São
João de Deus, prestando informações relativas a requerimento da
Comissão de Saúde encaminhado pelo Oficio n° 522/2000/DLE.

Do Sr. Ricardo Leão de Castro Muniz, informando a impossibilidade
de seu comparecimento à reunião da CPI das Barragens. (- A CPI das
Barragens.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Marco Maciel, Vice-Presidente da República, comunicando

que representará o Presidente da República na abertura da
EXPOZEBU. em Uberaba.

Do Sr. Zezé Perreila, Deputado Federal, agradecendo convite para
reunião especial.

Dos Srs. Eliseu Rezende e Zezé Perrella, Deputados Federais;
Adelmo Carneiro Leão, Secretário da Saúde; Marcello Siqueira,
Presidente da COPASA-MG; e Marcelo de Araújo Rodrigues, Diretor
da ECT no Estado, agradecendo convite para a solenidade
comemorativa da Semana da Inconfidência.

Dos Srs. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado; Adelmo Carneiro Leão, Secretário da Saúde; e Marceilo
Siqueira, Presidente da COPASA-MG, agradecendo convite para a
reunião especial comemorativa da chegada dos portugueses ao Brasil.

Do Sr. Sérgio LeIlis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça,
agradecendo o convite para a cerimônia de assinatura de convénio entre
esta Casa e a TV Universitária.

Do Sr. Altary de Souza Ferreira Júnior, Prefeito Municipal de
Congonhas, agradecendo o convite para a mostra coletiva de artes
plásticas.

Dos Srs. Marcelo Siqueira, Presidente da COPASA-MG; e da
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Secretaria da Saúde, agradecendo o convite para o show Minas
Canta Liberdade.

CARTÕES
Dos Srs. Eduardo Barbosa, Deputado Federal; Márcio Amaral,

Presidente da EPAMIG; Cel.PM Marco Antônio Nazareth, Chefe do
Gabinete Militar do Governador; Vera Maria Neves Victer, Secretária
Municipal de Desenvolvimento; e Ronaldo Antônio Neves Marques
Barbosa, agradecendo o convite para a solenidade de assinatura de
convênio entre a Assembléia Legislativa e a TV Universitária.

Do Sr. Adelmo Carneiro Leão, Secretário da Saúde, agradecendo o
convite para participar de visita técnica da CIPE - Rio Doce.

Dos Srs. Murílio de Aveilar Hingel, Secretário da Educação; Raul
Belém, Secretário de Agricultura; Cel.PM Marco Antônio Nazareth,
Chefe do Gabinete Militar do Governador; e Maria José Vieira Féres,
Secretária Adjunta da Educação, agradecendo o convite para o show
Minas Canta Liberdade.

Do Sr. Célio de Castro, Prefeito Municipal de Belo Horizonte,
agradecendo o convite para a mostra coletiva De Cabral até Nós: 500
Anos do Brasil.

Do Sr. César Masci, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, agradecendo o convite para a solenidade em que se
homenageou a Universidade do Minho.

Do Sr. Marcos Túlio de Melo, Presidente do CREA-MG,
agradecendo o convite para a 2' reunião preparatória para as discussões
sobre segurança pública no Estado.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - 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 COMPLEMENTAR N° 27/2000
Altera a Lei n°5.406, de 16 de dezembro de 1969.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o -o art. 139 da Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1969, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 139 - A declaração de bens será renovada a cada dois anos,

discriminando-se as alterações que importem aumento ou diminuição
do patrimônio do declarante.

§ 1° - A qualquer momento, o Corregedor-Geral de Polícia, de oficio
ou mediante requerimento fundamentado do Ministério Público, poderá
exigir nova declaração de bens, que deverá ser apresentada no prazo de
cinco dias úteis.

§ 2° - As informações apresentadas pelo declarante são de natureza
sigilosa e de utilização interna da instituição; podem, no entanto,
integrar os autos de processo em que se apure infração de natureza
administrativa ou prática de ato criminoso.
§ 3° - No caso de aposentadoria ou exoneração a pedido, será exigida

a apresentação prévia de declaração de bens.
§ 4° - Incorrerá em pena de demissão ou cassação da aposentadoria

aquele que, dolosamente, apresentar declaração falsa ou incompleta ou
descumprir os prazos previstos neste artigo.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2000.
Marcelo Gonçalves
Justificação: A legislação que regulamenta a atuação da Polícia Civil

no Estado ainda hoje tem como diploma fundamental a Lei n° 5.406, de
1969. Trata-se, portanto, de um diploma legal que já se encontra em
vigor há cerca de três décadas. Ora, é sabido que as condições sociais,
econômicas e políticas da época da elaboração da Lei Orgânica da
Polícia Civil sofreram amplas e profundas alterações nas décadas que
se seguiram à sua entrada em vigor.

Uma onda de denúncias de corrupção contra os componentes da
o referida agremiação está a manchar o nome da Polícia Civil em todo o

País. Cabe a nós, Deputados, achar os meios de coibir tais práticas,
inserindo no estatuto da categoria normas que já são comuns para
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algumas categorias de agentes públicos, inscritos na Lei n° 1.515, de
15 de dezembro de 1956.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares 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° 1.004/2000
Institui o Dia Estadual de Manifestações contra o Trabalho e a

Exploração Infantis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituído o Dia Estadual de Manifestações contra o

Trabalho e a Exploração Infantis, anualmente, no dia quatro de outubro.
§ 10 - Recomenda-se aos órgãos públicos, e em especial às escolas,

que promovam manifestações e campanhas de conscientização, no
âmbito de cada município, a fim de se repudiar a prática do trabalho e
da exploração infantis.

§ 2°- No ano em que o dia quatro de outubro coincidir com o sábado
ou o domingo, o registro da data será transferido para a primeira sexta-
feira do mês.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de maio de 2000.
Márcio Kangussu
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos tem por objetivo

chamar a atenção e procurar conscientizar a sociedade para o grave
problema que representa o trabalho e a exploração infantis.

Cerca de 3 milhões de crianças, entre 5 e 14 anos, trabalham no
Brasil, e mais de 800 mil estão submetidas às piores condições de
trabalho, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Em Minas
Gerais, a realidade acompanha essa tendência nacional, em que o
trabalho se desenvolve também em condições subumanas, chegando,
em alguns casos, a configurar trabalho escravo.

Sabe-se que a infância é o período da vida caracterizado pela
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inocência e pela fantasia, pelo crescimento e amadurecimento, em
todos os seus níveis. A infância é sonho e alegria.

O tempo da inocência tem sido negado a milhares de crianças
brasileiras, ao ser-lhe precocemente impingido trabalho, roubando-lhes
a alegria das brincadeiras. Sem condições de freqüentar a escola e de
conviver com crianças de sua idade, vêem tolhido seu acesso a uma
vida digna.

O prejuízo para essas crianças é irremediável. No plano individual,
perdem a oportunidade de alcançar o desenvolvimento intelectual,
ampliando consideravelmente as estatísticas do analfabetismo. Sob o
ponto de vista social, são igualmente irreparáveis os danos, pois
formam-se jovens e adultos embrutecidos. Em outros casos, formam-se
adultos passivos e apáticos.

A realidade do trabalho infantil traz à tona, ainda, as contradições da
modernização. O capitalismo globalizado acentua a disputa pelo
trabalho e pelo emprego, em nome da competitividade e da busca
desenfreada pelo lucro, que reduz o custo da mão-de-obra e concorre
para aumentar o desemprego, empurrando jovens e crianças para o
mercado de trabalho, que por direito seria do adulto.

Envergonhar-se, indignar-se e reprimir essa abominável prática é o
que se espera de todo cidadão de sólida formação moral. Nesse caso,
envergonhar-se é pouco. E necessária uma ação conjunta que ponha fim
ao trabalho e à exploração infantis.

Recomenda-se, portanto, às escolas e à sociedade civil organizada
que promovam atos de repúdio ao trabalho infantil, no dia 4 de outubro
de cada ano, data que antecede as comemorações do Dia da Criança,
como forma de chamar a atenção da população em geral para esse fato
e, ao mesmo tempo, conscientizá-la da importância de se assegurar à
criança o direito de viver a sua infância, em toda a plenitude.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.005/2000
Toma obrigatório o oferecimento, pelo Estado, de cadeiras de rodas e

aparelhos auditivos ao grupo que especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado oferecerá cadeiras de rodas e aparelhos auditivos,

gratuitamente, aos portadores de deficiência fisica ou auditiva que
sejam reconhecidamente pobres, na forma do disposto nesta lei.

Parágrafo único - Será considerado pobre, para os efeitos desta lei,
aquele que tenha renda mensal não superior a três salários mínimos.

Art. 2° - O estado de pobreza será comprovado por declaração do
próprio interessado ou de autoridade judicial, policial ou do Ministério
Público do local onde mantenha residência.

Parágrafo único - Em sendo prestada pelo próprio interessado, a
declaração deverá mencionar, expressamente, a responsabilidade deste
acerca de sua veracidade, sob as penas da lei.

Art. 3° - A necessidade do uso do equipamento ou do aparelho pelo
portador de deficiência física ou auditiva será comprovada por parecer
técnico emitido por profissional da área respectiva, lotado em órgão da
Secretaria de Saúde, Municipal ou Estadual.

Art. 4° - Os recursos necessários para atender ao disposto nesta lei
serão provenientes de:

1 - receita consignada no orçamento do Estado;
II - outras fontes.
Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de

noventa dias contados da data de sua publicação.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Carlos Pimenta
Justificação: A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado.

A Constituição Estadual garante aos portadores de deficiência física ou
auditiva um atendimento socioeducativo especial e determina a
execução, pelo poder público, de ações preventivas desse mal.
Entretanto, muitas vezes a prevenção não é suficiente. Assim é que
ainda temos pessoas portadoras de deficiência fisiea ou auditiva, dentre
outras, em decorrência de acidentes, doenças, etc.

Se não bastasse a gravidade do quadro em si, muitos não têm



511
condições de adquirir cadeiras de rodas ou aparelhos auditivos, dado
o elevado preço deles.

São inúmeros os pedidos que recebemos diariamente em nosso
gabinete nesse sentido. Os que nos procuram são uma minoria.

Apresentando este projeto de lei, pretendemos atender não apenas a
essa minoria, mas também a todos os que precisam de cadeiras de rodas
ou aparelhos auditivos no Estado e não têm condições para adquiri-los.

A Constituição Federal, no inciso II do art. 23, estabelece ser
competência comum da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e
da garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Segundo o art. 203, inciso IV, da mesma Carta, a assistência social
será prestada tendo por objetivo, dentre outros, a habilitação e a
reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração na vida comunitária.

Cremos que é isso o que fazemos com o presente projeto de lei; por
isso contamos com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.006/2000
Dispõe sobre a divulgação da relação de obras contratadas pelos

órgãos da administração pública direta e indireta do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os órgãos da administração pública direta e indireta do

Estado de Minas Gerais divulgarão, no diário oficial do Estado e na
Internet, a relação de obras contratadas.

§ 1° - A divulgação a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser
feita até trinta dias após o término de cada exercício financeiro.

§ 2° - A relação das obras contratadas deverá conter, relativamente a
cada obra:

1 - o tipo e sua descrição;
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II - a pessoa jurídica ou flsica responsável pela execução;
III - a data da contratação e a data do início da execução;
IV - a localização;
V - a extensão;
VI - o valor total e o valor efetivamente pago até a divulgação da

relação;
VII - a situação, se em andamento ou paralisada, indicando o

percentual que já foi executado;
VIII - data prevista para a conclusão;
IX - a fonte dos recursos.
Art. 2° - Os órgãos de que trata esta lei enviarão à Assembléia

Legislativa, em até quarenta e oito horas após a instauração dos
procedimentos licitatórios, os editais completos das licitações de obras,
e até o décimo quinto dia do mês subseqüente, cópias dos respectivos
contratos.

§ 1 0 - Além dos documentos referidos no "caput" deste artigo, a
Assembléia poderá solicitar outros documentos que entender
necessários.

§ 2° - A Assembléia Legislativa manterá os documentos de que trata
este artigo classificados e ordenados, de forma a garantir fácil consulta
ao público.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2000.
Carlos Pimenta
Justificação: A publicidade é indispensável no que se refere ao trato

com a coisa pública. Nesse sentido, a existência e a disponibilização de
informações vêm assumindo importância cada vez maior, com
relevância crescente nos diversos setores da administração pública,
notadamente no que se refere aos cidadãos em geral, seja na qualidade
de contratados, contratantes ou simplesmente cidadãos. Eles fiscalizam
e cobram fiscalização por parte dos órgãos competentes, entre eles, a
Assembléia Legislativa.

Ao determinar a obrigatoriedade de divulgação e disponibilização na
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Internet dos dados referentes às obras contratadas pelo Estado,
estaremos colocando à disposição de toda a população do Estado mais
um instrumento que facilita a fiscalização e o acompanhamento das
ações dos órgãos da administração pública direta e indireta, relativas à
realização de obras financiadas com recursos públicos.

A licitação é pública. Mas a população não sabe quais são todas as
obras licitadas e contratadas pelos órgãos da administração pública
direta e indireta, e isso é imprescindível para que se possa acompanhá-
Ias e fiscalizá-las.

E isso que buscamos com este projeto, razão pela qual contamos com
o apoio de nossos ilustres pares para sua aprovação.

- 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° 1.007/2000
Declara de utilidade pública a Creche Escola Infantil Pequeno

Mundo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Escola Infantil

Pequeno Mundo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Pastor George
Justificação: A Creche Escola Infantil Pequeno Mundo, fundada em

5/2/88, é uma sociedade civil sem fins lucrativos.
Conforme consta no seu estatuto, cumpre funções sociais e

educacionais em caráter preventivo, ao abrigar crianças desamparadas,
extremamente propensas ao ingresso numa vida de infração e
delinqüência.

Suas atividades são executadas com base em princípios éticos e de
cidadania e objetivam garantir às crianças o direito de crescer e se
desenvolver em um ambiente saudável, o mais próximo possível de
uma família bem estruturada e harmônica.
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Ademais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser

declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório proposto.

- 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° 1.008/2000
Declara de utilidade pública a Fundação José Marth, com sede e foro

no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação José Marth,

com sede e foro no Município de Araxá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: A Fundação José Marth é uma sociedade civil sem fms

lucrativos que tem por objetivo prestar assistência à gestante e ao
recém-nascido.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública. Por esse motivo, solicito o apoio dos nobres pares
para a aprovação do projeto em tela.

- 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° 1.009/2000
Cria o Programa de Armazenagem em nível de Propriedade Rural ou

de Forma Comunitária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa Mineiro de Armazenagem em nível

de Propriedade Rural ou de Forma Comunitária.
Art. 2° - São objetivos do Programa:
1 - estimular a atividade de armazenagem em nível de propriedade

agrícola ou por meio de sistema comunitário;
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II - estimular a prática da classificação e padronização de grãos em

nível de produtor;
III - facilitar ao produtor a utilização dos beneficios proporcionados

pela política de preço mínimo estabelecida pelo Governo Federal;
IV - contribuir para o aumento da produtividade agrícola e a redução

dos custos de comercialização e criar facilidade para o agronegócio
regional;

V - melhorar o fluxo da oferta e procura de grãos, contribuindo para a
execução da política de controle da inflação.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, na implantação, administração
e gerência do Programa:

1 - promover zoneamento onde é relevante a necessidade de
incrementar o armazenamento comunitário, fortalecendo cooperativas
agrícolas nos locais;

II - desenvolver um sistema de informação de mercado, interligando
empresas, órgãos públicos, cooperativas, estações experimentais e
bolsas de mercadorias, subsidiando produtores na tomada de decisões e
oferecendo dados estatísticos ao Governo-.

III - fazer interagir os órgãos oficiais quanto aos objetivos do
programa, envolvendo assuntos como pesquisa, orientação técnica de
produção e armazenamento, classificação e padronização de grãos e
cooperativismo;

IV - desenvolver esforços para a melhoria da qualificação da mão-de-
obra envolvida no Programa, inclusive a gerencial;

V - definir linhas de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG - ou articular negociações junto ao BNDES,
estimulando o agricultor a praticar, individualmente ou em grupo,
armazenagem tecnicamente correta;

VI - elaborar propostas de incentivos que estimulem os agricultores a
incorporar o processo de armazenagem correta;

VII - desenvolver esforços para aproveitar ao máximo no Programa o
pessoal qualificado oriundo da CASEMG, agora federalizada, o qual
poderá ser incorporado nos diferentes órgãos envolvidos na
programação;
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VIII - firmar acordos com o Governo Federal, permitindo aos

agricultores a utilização das estruturas regionais ou municipais da
CASEMO, federalizada.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Paulo Piau
Justificação: Estudos mostram que pelo menos 50% da produção

agrícola deveriam estar armazenados em nível de propriedade ou em
sistema comunitário, nas comunidades rurais próximas à zona de
produção. No entanto, esse valor não chega sequer a 5% no caso de
Minas Gerais, o que força o agricultor a comercializar prematuramente
a sua safra, perdendo preço ou armazenando-a em condições precárias,
com altíssima redução da carga devido a insetos, fungos, umidade ou
outros fatores que elevam a quebra técnica.

Por razões como essas, dificilmente o agricultor pode se beneficiar da
política de preços mínimos estabelecida pelo Governo Federal, como
aquisição pelo Governo Federal - AGF - ou empréstimo pelo Governo
Federal - EGF.

Outra situação comprometedora é a falta de classificação dos grãos,
provocando o armazenamento de impurezas e grãos desclassificados,
que, além de ocuparem um volume inócuo no espaço annazenador,
comprometem toda a carga armazenada devido a contaminações,
fermentações, etc.

Agora, com a federalização da CASEMG, visando o refinanciamento
da divida pública do Estado, a situação dos agricultores mineiros fica
mais delicada, pois será reduzido o acesso à infra-estrutura, que até
então apoiou o armazenamento de grãos e que sempre contribuiu, entre
outras coisas, para o fortalecimento do agronegócio.

Desse modo, é preciso compensar essa perda, ao mesmo tempo em
que se poderá aperfeiçoar a atividade de annazenagem, com a
instituição de um Programa de Armazenamento em nível de
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Propriedade ou de Forma Comunitária, que contará com a
participação de grupos de agricultores, consórcios, associações ou
cooperativas.

Muitos produtores com extensas áreas agricultadas armazenam ou
deveriam armazenar sua produção na propriedade, principalmente os
que têm, por exemplo, uma pequena fábrica de ração que atende a
projetos integrados de avicultura, suinocultura, pecuária leiteira, etc.
Não é compensador para os agricultores armazenar em sua propriedade,
em razão da escala de produção, pois como já foi frisado, a
armazenagem racional e tecnicamente correta é cara, exigindo altos
investimentos de implantação e custeio. Por isso, é necessário
estabelecer incentivos, bem como linha de crédito própria, para
estimular os produtores a adotar essa operação, seja isoladamente, seja
em grupos.

O Governo do Estado dispõe de estrutura com boa capilaridade, capaz
de assumir os diferentes segmentos de um programa dessa natureza. A
área de pesquisa e informação de mercado pode ficar a cargo da
EPAMJG; a orientação e assistência técnica ao agricultor, visando o
armazenamento, por conta da EMATER-MG; a classificação de grãos e
o controle de qualidade, a cargo do IMA; e a assistência ao
cooperativismo, por meio da rede de cooperativas no Estado, liderada
pela Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -
OCEMG -, em parceria formal com o Estado.

z Reunir essas ações num programa não só disciplina a atividade de
armazenagem como também fortalece a idoneidade do Estado nessa
área, aumentando-lhe a capacidade de barganha com o Governo

J Federal, com instituições internacionais e de ampliação de parcerias
com entidades privadas. Além disso, o Estado poderá absorver, total ou
parcialmente, o pessoal da CASEMG, fazendo sua lotação nos
diferentes órgãos envolvidos com o Programa, a fim de melhor orientar
os produtores a praticar uma boa atividade de armazenagem.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política
Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.010/2000

Altera dispositivos do art. 42 da Lei n°6.624, de 18 de julho de 1975.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 Os incisos VI, XIV e XXII do art. 42 da Lei n°6.624, de 18

de julho de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 42 - ......................................................
VI - Batalhão de Polícia Florestal e Rural - BPFIoR -;

XIV - Companhia de Polícia Florestal e Rural - Cia. PF1oR -;

XXII - Pelotão de Polícia Florestal e Rural - Pe1PF1oR
Art. 2° - Cabe à Polícia Florestal e Rural, além das atribuições e das

competências já disciplinadas em normas anteriores, o policiamento
ostensivo do meio rural, compreendendo a família rural, o seu
patrimônio e os bens produzidos ou armazenados na unidade de
produção, em consonância com o segmento ambiental, que é parte do
processo produtivo, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável.

Ai-t. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Paulo Piau
Justificação: O moderno conceito de desenvolvimento sustentável

prevê um equilíbrio técnico e racional entre o setor produtivo e o setor
ambiental. Na realidade, um está intimamente ligado ao outro.

No entanto, enquanto o meio ambiente dispõe de policiamento
ostensivo e fardado, executando atividades policiais nas áreas
florestais, de mananciais, fluviais e lacustres, as atividades produtivas
no meio rural estão desguarnecidas e sem proteção policial.

O roubo e o latrocínio na área rural têm atingido um índice crescente.
Tem sido constante o furto de café, madeira, gado, cavalo e até de
máquinas e equipamentos agrícolas.

0 produtor rural está a descoberto e a cada dia mais temeroso em
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continuar em suas atividades agropecuárias, entre outras razões, pela
intranqüilidade de preservação de seu patrimônio.

A nova ordenação das unidades militares da Polícia Militar de Minas
Gerais poderá atender a essa enorme e bradante demanda dos
agricultores, por meio do princípio da economicidade, pois a
experiência e a metodologia usada pelo policiamento florestal poderão
ser estendidas à área rural como um todo, a baixo custo e com
relevantes retornos para a população que mora e produz no campo.

- 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° 1.011/2000
Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do recolhimento do

Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - sobre o abate e a
industrialização de carne de animais no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, na forma, no

prazo e nas condições previstas em regulamento, aos estabelecimentos
no Estado que promovam o abate de gados bovino, bufalino, caprino,
ovino e suíno, inclusive o varejista, observado o disposto no § 40 do art.
75 do Decreto n° 38.104, a isenção do recolhimento do ICMS nas

z seguintes operações:
o 1 - saída de carne e de outros produtos comestíveis resultantes do

abate dos animais, em estado natural, ainda que resfriados, congelados,
mainrados, salgados ou secos;

II - saída de produto industrializado, cuja matéria-prima seja
resultante do abate dos animais, desde que seja destinado à
alimentação.

o	Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
o	Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Paulo Piau
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Justificação: Minas Gerais é o 2° maior produtor de bovinos no

Pais, com uma participação relativa de 12,4%. O abate de animais é um
dos principais segmentos geradores de emprego, podendo empregar até
169 pessoas na geração de cada adicional de RS 1.000.000,00 de
demanda, considerando-se o emprego direto e o indireto e o efeito
renda.

A cadeia produtiva do boi, por exemplo, é uma das mais complexas e
rentáveis. A expressão "do boi ao sapato" ou a máxima de que "do boi
não se perde nem o berro" são indicadores da importância sócio-
econômica da pecuária. Assim, é de fundamental importância que o
Governo estimule a criação, o abate e a industrialização de animais no
Estado, evitando a transferência de frigoríficos para outros Estados.

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

PROJETO DE LEI N° 1.012/2000
Acrescenta o § 2° e renumera o parágrafo único do art. 1° da Lei n°

12.170, de 29 de maio de 1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 1 0 da Lei n° 12.170, de 29 de maio de 1996, fica

acrescido do seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a vigorar
como § 1°:

"§ 2° - A superintendência a que se refere o inciso V deste artigo tem
como área de atuação os municípios do Estado integrantes do Polígono
das Secas e os de Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, Curvelo,
Felixiándia, Gouveia, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Morro da
Garça. Presidente Juscelino, Santo }-Iipólito e Três Marias.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de maio de 2000.
João Batista de Oliveira
Justificação: A inclusão dos municípios da região que se

convencionou denominar Centro de Minas na área de atuação da
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR
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- vem corrigir urna distorção histórica e criar condições isonômicas
de desenvolvimento entre as cidades daquela porção do território
mineiro e as de outras regiões do Estado.

Apesar de fazer divisa, majoritariamente, com áreas do Estado de
Minas Gerais abrangidas pela SUDENE e pela SUDENOR e, ao sul,
aproximar-se de municípios do Colar Metrôpolitano, o Centro de Minas
não é beneficiado com os pianos e programas de indução do
desenvolvimento com que contam essas regiões. Os municípios centro-
mineiros estão totalmente a descoberto de iniciativas governamentais
que levem em conta as peculiaridades e as vocações regionais.

A inclusão dos 13 municípios do Centro de Minas na SUDENOR
encontra fundamento e justificação na semelhança que apresentam com
aqueles que são beneficiados pelo órgão governamental: apresentam
indicadores sócio-econômicos próximos, senão idênticos, aos do Norte
de Minas e do vale do Jequitinhonha e grande parte dos problemas
dessas regiões reconhecidamente empobrecidas, principalmente a seca,
que regularmente flagela a população e prejudica a produção
agropecuária.

Não há, portanto, argumentação técnica, política ou moral que possa
fazer contraponto ao disposto neste projeto de lei. Não há como ser
contra as iniciativas que visem a redução das desigualdades regionais,
como assegura a Constituição do Estado. Não há, assim, argumentação
capaz de criar obstáculos a uma proposta de lei com caráter nítido de
integração econômica e social e que estimula a produção, o exercício da
cidadania, o desenvolvimento humano e comunitário.

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

PROJETO DE LEI N° 1.013/2000
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Santos Dumont da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Santos
Durnont.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de
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Santos Dumont da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Santos Dumont.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Luiz Fernando Faria
Justificação: O Conselho Central de Santos Dumont é uma sociedade

civil beneficente, de índole católica, diretamente subordinado ao
Conselho Metropolitano de Juiz de Fora, ambos subordinados à
Sociedade de São Vicente de Paulo, sendo essa a razão pela qual a sua
denominação faz referência à sociedade vicentina. Constituem suas
finalidades, dentre outras: manter e estimular obras de assistência social
e de promoção humana, em colaboração com outras unidades; criar,
orientar e fiscalizar Conselhos Particulares; promover encontros
vicentinos em sua área de atuação, objetivando o aperfeiçoamento
espiritual dos confrades e dos consórcios, através da realização de
cursos, retiros, palestras, reflexões e outros meios que tenham a mesma
finalidade.

Vale salientar que a entidade em exame observa todos os requisitos
estatuídos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, mediante os quais as
sociedades civis, as associações ou as fundações, constituídas ou em
funcionamento no Estado, podem ser declaradas de utilidade pública
estadual.

Pelas ações meritórias que o Conselho Central de Santos Dumont
vem realizando em favor da promoção humana, e por atender aos
quesitos legais para que possa ser agraciado com o reconhecimento
oficial de sua utilidade pública, estamos confiantes de que este projeto
de lei merecerá o apoio dos nobres parlamentares.

- 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° 1.014/2000
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária incidente

sobre vidros.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O art. 12 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 12- ......................
§ 20 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos no regulamento, a reduzir a carga tributária para até
12% (doze por cento) nas operações internas com vidros.".

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
execução desta lei no prazo de trinta dias contados da data de sua
publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos no primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A redução de 18% para 12% da c  tributária do

ICMS nas operações internas com vidros encontra amparo legal no art.
155, inciso VI, da Constituição da República, que pSmite a redução da
alíquota interna até o limite da interestadual. Em Minas Gerais, a
alíquota do ICMS incidente sobre vidros é de :18%. A alíquota
interestadual da Região Sudeste é de 12%, conforme fixado na
Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal.• Daí, a redução
pretendida, nos termos do citado dispositivo constiti. cional, poderá ser
adotada por meio de lei estadual, independentem nte do Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, já qu não ultrapassa o
limite de balizamento das alíquotas internas e interest iduais.

Tendo em vista que a redução da carga tributária ntribuirá para o
fortalecimento do setor vidraceiro, que adquire atéria-prima no
Estado de São Paulo (empresas Santa Marina e Blindex detêm o
monopólio) e constitui componente utilizado em larga escala nas
indústrias da construção civil e moveleira, o que, em médio e longo
prazos, resultará na geração de mais emprego e a mento na receita
tributária do setor em beneficio do próprio Fisco Es dual, solicitamos
o apoio de todos os Deputados à aprovação do presen e projeto de lei.

zo
1
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- 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° 1.356/2000, do Deputado Chico Rafael, solicitando se consigne

nos anais da Casa voto de congratulações com a Rádio Paraisópolis por
seu 46° aniversário. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.357/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se
encaminhe às pessoas acampadas na Fazenda Tangará e às entidades
que menciona manifestação de apoio à Carta Aberta à População, às
Autoridades e aos órgãos de Comunicação de Uberlândia.

N° 1.358/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se
encaminhe ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos pedido de
transferência dos presos que menciona.

N° 1.359/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se
encaminhe ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos pedido de
liberdade condicional do detento que menciona. (- Distribuídos à
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 1.360/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo aos Presidentes do Banco do Brasil e do Banco do
Nordeste com vistas à abertura de linha de crédito para a Cooperativa
de Produtores Rurais do Vale do Jequitinhonha - COOPERVALE. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.361/2000, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG informações sobre a
operação que essa corporação efetuou no Acampamento Tangará, em
Uberlândia.

N° 1.362/2000, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita
nos anais da Casa a matéria "MonumentalBlD", publicada no jornal
"Agora", de Ouro Preto, em 25/4/2000. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 1.363/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Franklin Batista de
Almeida, Presidente do Sindicato Rural de Joaíma, pelo lançamento do
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jornal "O Produtor". (- À Comissão de Política Agroj
N° 1.364/2000, do Deputado Rêmolo Aloise,

formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos
Federal, por sua nomeação para o cargo do Mini
Turismo. (- A Comissão de Turismo.)

N° 1.365/2000, do Deputado Paulo Piau, solicitan
voto de congratulações com a Empresa Brasil
Agropecuária - EMBRAPA - por seus 27 anos
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.366/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silv
consignado nos anais da Casa voto de congratulaçõe
Medeiros por sua brilhante atuação como professo
graduação em Política, na UFMG. (- A Comissão de 1

N° 1.367/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silv
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vista
CONFAZ proposta de redução da base de cálculo d
nas operações internas com leite pasteurizado dos tip
a se instituir alíquota de 0,1%. (- A Comissã(
Financeira.)

N° 1.368/2000, da Comissão de Política Agrope
seja formulado apelo ao Superintendente Regional
vistas à liberação do laudo da Fazenda Tangará,
Uberlândia, a fim de , se agilizar o processo de
assentados no local. (- A Comissão de Política Agrop

- São também encaminhados à Mesa requerimentos
Direitos Humanos e de Política Agropecuária.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicaçõ

Mauri Torres, Carlos Pimenta (2), Wanderley Avi]
Silva, Paulo Pettersen (2) e José Milton.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Seba
• Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, S:

integram a Mesa, Srs. Deputados presentes no Pler.
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imprensa, senhoras e senhores presentes nas galerias, senhores
funcionários da Assembléia, venho, nesta oportunidade, a esta tribuna,
que tem uma característica muito interessante: ora é usada para
lamentar, um verdadeiro muro de lamentações e, em outros momentos,
é utilizada num tom exatamente oposto. Mas venho, hoje, numa
posição intermediária, com a absoluta tranqüilidade de quem, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, vem acompanhando os acontecimentos
nesta Casa, na política do Estado e, até, em alguns aspectos, na política
nacional.

Ontem, à noite, estivemos aqui, numa solenidade que parecia festiva,
mas que também não deixava de ser uma reunião de trabalho. Reunião
esta que resultou, sob a Presidência de V. Exa., na posse da nova
diretoria do CEPO, sob a Presidência do jornalista Fagundes Murta, na
pessoa de quem quero também dirigir minha saudação a todos os
integrantes daquela diretoria.

Também, ontem, Sr. Presidente, pude acompanhar, o novo Ministro
de Esporte, Turismo e Lazer, o Deputado Federal mineiro Carlos
Melies. Diria que minha alegria pela escolha de Carlos Melles se faz
maior não pelo fato de ele pertencer ao meu partido, PFL, mas pelo que
Minas representa para o Brasil, no que se refere ao turismo. Por essa
razão, acho que a escolha do Deputado Carlos Melles para o Ministério
foi mais do que uma escolha política; houve um critério interessante,
uma vez que Minas Gerais tem um potencial representativo no que se
refere ao turismo. Todos nós conhecemos e sabemos da importância
que tem o circuito das águas do Sul de Minas para o Brasil como um
todo. Todos sabemos da importância que têm as reservas que Minas
ainda tem nos seus parques estaduais e nacionais, que também
representam muito. Neste momento em que se buscam alternativas para
combater o desemprego, para auferir receitas, é natural que seja
escolhidoi alguém que tenha imaginação, consciência e sensibilidade
pública para dirigir um Ministério com essas características. Diria,
também, que Minas Gerais tem um dos maiores acervos históricos que
o País ainda mantém. E, por essa razão, penso que a escolha do
Deputado Carlos Melles deve-se, em primeiro lugar, ao aspecto
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político, e, em segundo lugar, à importância que
contexto geral. Em terceiro lugar, diria que talvez ten
com a sensibilidade de empresário e de cooperat
homem talhado para exercer uma função de ui
acumula, em tese, três atividades de grande irr,

 e o lazer em todo o território nacional.
Neste momento, poderia dizer o que ouvi ontem de

nada mais interessante do que poder, ao gerar em
recursos se divertindo. O Ministério ocupado pelo
Melies a partir de hoje tem essas características. C
sou, digo que, além da questão político-partidária, já
mesma agremiação política, há também a característ
do espírito empreendedor, da coragem e, sobretudo,
o Deputado Carlos Melles tem revelado em sua ativ
Foi assim, como relator do orçamento da União e i
exerceu na vida privada. Ressalto aqui que, pela sua r
mineiro do interior, tem o espírito conciliador que
das possibilidades partidárias e sem abdicar dos seu
do entendimento a arma principal do relacionamen
políticas.

O Deputado Amilcar Marfins (em aparte)* - 01
Sebastião Costa. Cumprimento V. Exa. pelo seu prc
mostra que a escolha pelo Presidente Fernando Hei
Deputado Carlos Melles, para assumir mais um Min.i1
Minas Gerais, engrandece os mineiros e Mina
acompanhado a trajetória do Deputado Carlos M
pessoa que faz parte das minhas relações pessoais, e:
trabalho que tem feito por Minas e pelo Brasil. Re
relator do orçamento, fez um trabalho notável, defenc
do nosso Estado e do povo brasileiro. Não tenli
engrandecerá o Ministério e o nome de Minas. Cumj
o Deputado Carlos Melles, desejando-lhe muito su
competência, seriedade e honradez, será um
representando Minas no Ministério do Presidente E
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Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço a intervenção do Deputado
Amilcar Marfins. Já esperava sua manifestação, porque conheço seu
relacionamento com o Deputado Carlos Meiles, que é de amizade e
respeito, e sei que tiveram, em diversas oportunidades, atitudes
semelhantes.

Dando seqüência ao nosso pronunciamento, lembro aqui que, quando
se fala em Ministério do Turismo e quando se fala em turismo, pelo
qual estamos lutando há muito tempo, buscando alternativas, diria que
temos encontrado o caminho, nesta Casa, na pessoa da Deputada Elbe
Brandão, que é não apenas uma estudiosa do assunto, com um bom
conhecimento, mas também uma pessoa que tem o espírito prático,
determinado e objetivo. Ontem, ela me dizia que gostaria de apresentar
ao Ministro um estudo sobre a potencialidade de Minas Gerais. Como
um sinal de contribuição, dizia a ela que a própria Assembléia poderia
dar-lhe essa oportunidade neste momento em que inicia uma nova
trajetória em sua vida pública. Em razão disso, neste momento,
concedo aparte à Deputada Elbe Brandão.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Agradeço ao nobre colega
Deputado Sebastião Costa. Neste momento em que Minas ganha um
Ministério com capacidade de exercer uma política pública real e
efetiva, espero poder ajudar a transformar o PIB mineiro, agregando ao
turismo um valor real na participação da produção e do
desenvolvimento de nosso Estado.

Espero estar, juntamente com V. Exa. e os colegas do PFL, com o
Ministro e, na oportunidade, o chamaremos a um maior compromisso
com o Estado de Minas Gerais em programas que já temos garantido
em parceria com o Governo Federal, como é o caso do PRODETUR,
para o Norte de Minas, e outros produtos que já se formatam em nosso
Estado, como a Estrada Real, os parques nacionais, que necessitam de
investimento.

Deputado, trarei a Plenário uma pesquisa mostrando que os
problemas relativos ao turismo no Brasil têm uma solução muito
barata; concentram-se na sinalização turística e nas informações. Esses
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são os maiores problemas detectados pelos turista; que vêm ao
Brasil, especificamente a Minas Gerais. A insatisfaç ío de uma pessoa
com o atendimento em um determinado ponto turísti o faz com que 29
pessoas deixem de visitar esse mesmo local.

Então, a reflexão é clara, tranqüila, e espero que ele possa fazer jus ao
cargo não só pela responsabilidade que lhe é dad pelo Presidente
Fernando Henrique, mas também pelas necessidade do Estado, que,
num momento como esse, perdeu 19% de seus investimentos. E preciso
retomar o investimento em Minas Gerais, e abelecer planos
estratégicos e planos de desenvolvimento que N enharn, de fato,
trabalhar a visão de um novo retrato para Minas Gerais.

Agradeço a V. Exa., Deputado Sebastião Costa, o aparte a mim
concedido. Muito obrigada.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Gostaria de cumprimentar
também, em nome do PSDB, da bancada da Oposição nesta Casa, o
Deputado Sebastião Costa por seu pronunciamentfD com relação à
indicação do Deputado Carlos MeIles, que é do PFL e que é um
mineiro. Isso, para Minas Gerais, representa muito e é uma forma
inteligente de o Presidente da República atender o leque partidário de
apoio ao seu Governo. Corroborando as palavras do Deputado
Sebastião Costa, temos a certeza de que o Ministro desempenhará seu
papel com todo denodo, com a competência que lhe peculiar, porque
já foi relator do orçamento anterior e tem experiênia de sobra para
mediar os interesses do povo. Temos a certeza de que ele terá bons
projetos e vai desenvolver todo um programa de turismo, esporte e
lazer do Brasil.

Gostaríamos de cumprimentar a Bancada do PFL, desta Casa, e a
Bancada Federal pela indicação do Deputado Carlos Melles, que é um
companheiro nosso. Muito obrigado.

O Deputado Marco Régis (em aparte)* - Nobre Deputado Sebastião
Costa, ao cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, gostaria de
cumprimentar também a Bancada do PFL, tanto a mineira, quanto a
nacional, pelo momento que vive da escolha de um Deputado do
partido para ser Ministro de Esporte e Turismo.
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Queria dizer a V. Exa. que, em muitas cidades da região Sudoeste

de Minas, somos votados, por escolha do povo, e não do partido, como
Deputado majoritário, ao lado de Carlos Melies, embora não tenha
vínculo partidário ou faça alguma dobradinha política com ele. Isso é
uma questão de escolha das pessoas que votam em nós.

Apesar de termos divergências partidárias com o Deputado Carlos
Meiles, gostaria de, neste momento, reconhecer a importância que
representa a sua escolha como Ministro de Esporte e Turismo, até
porque, numa oposição ferrenha da imprensa paulista, saiu há poucos
dias na "Folha de S. Paulo" uma matéria dizendo que havia um ginásio
de esportes inacabado na minha cidade, Muzambinho. Ele,
necessariamente, liberou uma verba de R$80.000,00 das emendas
orçamentárias do Governo Federal para a construção de um
poliesportivo. E claro que essa soma é insuficiente para esse tipo de
construção. Queria repudiar essa notícia do jornal "Folha de S. Paulo"
e, ao mesmo tempo, manifestar minha visão de que Carlos Melies
buscou e conquistou um espaço, através de sua política de apoio ao
Governo Federal. Fomos convidados pessoalmente para sua posse,
hoje; portanto, faço essa intervenção na tribuna, para mostrar meu
reconhecimento do seu mérito para ocupar o cargo de Ministro de
Esporte e Turismo. Obrigado.

O Deputado Sebastião Costa* - Neste instante, quero lembrar ao
Deputado Marco Régis que, quando a opção nasce do sentimento, as
barreiras partidárias são substituídas. Ele e o Deputado Carlos Melies,
embora de partidos opostos, receberam os mesmos votos, porque o
povo daqueles municípios buscava valores que os dois possuem, apesar
de pertencerem a legendas diferentes.

Para concluir, Sr. Presidente, neste momento, digo que a nomeação
do Deputado Carlos Meiles contempla o meu partido, mas, a partir de
sua posse, tenho a certeza de que já não será um Ministro do PFL, mas
um Ministro de Estado do Governo brasileiro, tendo,
conseqüentemente, que tratar as questões acima das divergências e das
barreiras partidárias, como sempre fez em sua atividade política. Muito
obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não

precisaríamos ser especialistas em questão de segurança pública, para
afirmarmos que hoje vivemos um quadro dificil e de crise no Estado.
Na primeira parte de meu pronunciamento, ater-me-ei ao problema da
violência e da segurança pública no Município de Contagem e, na
segunda, aos aspectos mais gerais das reivindicações dos servidores da
área da segurança.

Hoje, estamos constatando, no Município de Contagem, um
crescimento absurdo do índice de violência. Segundo informações não
oficiais, ela estaria aumentando 0,53% por dia, o que nos coloca em
uma situação nada invejável com relação ao Rio de Janeiro ou São
Paulo. Recentemente, tivemos bárbaros assassinatos, como os de
moças, modelos, na região dos Bairros Camargos e Agita Branca, e o
de quatro jovens, mortes violentas que consternaram todo o município.
Mais recentemente ainda, tivemos o bárbaro assassinato de um
Sargento, que, ao se dirigir para o 18° Batalhão de Polícia, encontrou-se
com criminosos que assaltavam uma casa lotérica. O Sargento tombou
no cumprimento de seu dever, o que mostra o aumento da insegurança
em Contagem.

Poderíamos enumerar várias causas para essa insegurança no
município. Algumas delas são nacionais, como o grande número de
desempregados na cidade, oriundo do acirramento da crise e da
ausência de políticas sociais compensatórias que atuem na área.

Poderíamos enumerar também a omissão do Governo Estadual,
porque, hoje, existe a necessidade de mais 600 homens no 18° Batalhão
da Polícia. Poderíamos, também, enumerar problemas vindos de
Governos anteriores, relacionados com os armamentos e os
equipamentos de infra-estrutura para capacitar a polícia no
enfrentamento dos bandidos. Existe também o problema da Prefeitura
Municipal, que se omite, pois não realiza parcerias com a Polícia
Militar e não põe em prática políticas sociais que reduzam o problema.
No entanto, quero me ater a uma questão central, que é a impunidade.

rÃ
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Concederei aparte ao Deputado Alberto Bejani e, logo em seguida,

retomarei o tema da impunidade no Município de Contagem.
O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Obrigado, Deputado Durval

Angelo. Aqui fala um eterno admirador de V. Exa., por defender a
segurança e a área social no Estado de Minas Gerais, principalmente
em Contagem. Há duas semanas, verificou-se um ato ditatorial do
Governo do Estado, o que nos deixou preocupados em saber se estamos
realmente num Governo democrático. Além de não ter combustível
para que possa rodar na cidade em que foi criado o Governador do
Estado, Juiz de Fora, a Polícia Militar está recebendo cinco munições
por dia para, com seus revolverezinhos, combater o banditismo que está
se alojando na cidade. Além disso, a polícia não dispõe de veículos. A
banda da Policia Militar, para tocar na Instituição de Caridade Menino
Jesus, precisava de um ônibus para se deslocar até o local.
Emprestamos, então, o ônibus de ação social. No entanto, no dia
seguinte, por ordem do Sr. Itamar Franco, o Major Domelas, ex-
Subcomandante do 2° Batalhão, foi destituído do cargo, porque havia
usado um ônibus em que estava escrito "Ação Social - Deputado
Alberto Bejani". Portanto, fica aqui, em rápidas palavras: Sr.
Governador, compre um ônibus para a banda, a fim de não cometer
injustiças com pessoas que estão trabalhando.

O Deputado Durval Angelo* - Encontramos problemas semelhantes
em Contagem.

Voltarei ao tema da impunidade. Pasmem V. Exas. com o que está
havendo nesse município. No dia 6/3/2000, num enfrentamento e
tiroteio com a polícia, conforme a Ocorrência n° 114.287, foi preso um
criminoso de nome Agnaldo da Silva Getúlio. Em posse dele foi
apreendida uma pistola 9mm, modelo Taurus, número DPH-08.786,
cujo carregador estava municiado com 17 cartuchos de 9nnn. Foi
constatado que Agnaldo da Silva Getúlio já tinha condenações e
passagens pela polícia. Por ironia, um mês depois, no dia 8/4/2000,
houve um assalto em um estabelecimento comercial, na Rua Paranaguá,
n° 980, no Bairro Riacho, em Contagem.

Durante o assalto, o filho do proprietário trocou tiros e matou um
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assaltante. Esse assaltante era o mesmo Agnaldo da Silva Getúlio. E,
pior ainda, junto ao seu corpo foi encontrada uma pistola 9mm, marca
Forja Taurus. Prestem atenção: número de série - DPH08786 - e até
agora ninguém sabe da existência de autorização judicial para a soltura
do criminoso, que, no dia 6/3/2000, tinha trocado tiros com o policial
militar.

Esse mesmo criminoso foi assassinado, livre como estava desde o dia
6/4/2000. A ocorrência é a de n° 171886. Até agora ninguém sabe quem
soltou esse criminoso, ninguém sabe como foi liberada uma arma 9mm
que havia sido apreendida pela própria polícia.

E quando vemos notícias como a de ontem, de que empresário
conhecido nosso, António Botelho, foi assassinado e morto num posto
de gasolina de Contagem, como pode ser isso? Temos informação
segura de que determinado assaltante foi preso em Contagem - todas as
prisões com porte de arma - nove vezes, desde o início do ano até a
Semana Santa. E não houve nenhuma ordem judicial para a sua soltura.
E estamos vendo a CPI do Narcotráfico, que apura pagamento de
R530.000,00 para soltura de perigoso criminoso, há dois anos, numa
Delegacia de Contagem. Infelizmente, é isso que constatamos.

Durante a Semana Santa, a Polícia Militar fez cerca de 30 apreensões
de criminosos no Município de Contagem. E todos foram liberados,
porque a Delegada se negou a lavrar o flagrante, dizendo que não havia
vaga no sistema carcerário de Contagem. Todos sabemos que temos lá
70 vagas só para criminosos, com 240 presos, apesar de todo o esforço
de um sério Conselho da Comunidade, presidido pelo empresário
Aluísio, que está fazendo das tripas coração para tentar dar atendimento
digno aos presos.

Há grande demanda pela construção de um estabelecimento penal no
Município de Contagem, porque a Penitenciária Nelson Hungria, como
sabemos, atende a presos de todo o Estado, não só do município. Então,
é grave essa situação, e fazemos um apelo, porque, hoje, um Policial
Militar, no município, se sente desmoralizado, porque prende um
indivíduo, ele é solto, como ocorreu nesse caso violento que estou
apresentando aqui, de ocorrências policiais.
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Queremos fazer um apelo, porque, se o Governo tem dificuldade -

dificuldade de vaga no sistema, dificuldade de políticas sociais
compensatórias, dificuldade de infra-estrutura para a polícia,
dificuldades salariais -, não podemos permitir que haja corrupção no
sistema. Porque corrupção e impunidade acabam agravando o problema
da segurança no Estado. Hoje um Policial Militar se pergunta, no
Município de Contagem, se compensa tentar punir ou apreender um
bandido.

Há pouco tempo, estava numa reunião no Bairro Jardim Industrial,
com a comunidade, e lá estavam também Oficiais da Polícia Militar,
discutindo com a comunidade a questão da segurança pública. Diante
de uma questão levantada pelos populares, calamo-nos, porque dois,
três dias antes, um perigoso traficante, conhecido no bairro, fora preso
com maconha e cocaína no carro. E, ao ser preso e algemado pela
Polícia Militar, gritou, alto e bom som: "Avise ao detetive Fulano que
estou sendo preso".

Duas horas depois, ele chegava com o seu carro Honda ao Bairro
Jardim Industrial. E um verdadeiro absurdo que isso ocorra, às claras, e
muitas vezes sem providências.

Sr. Secretário, até temos um Delegado Seccional no Município de
Contagem, que é um Delegado sério, que já desenvolveu um bom
trabalho em Belo Horizonte. Mas, se não fizermos uma verdadeira
devassa na estrutura policial desse município, vamos estar enxugando
gelo e a Polícia Militar estará sendo desmoralizada no seu esforço de
realmente manter a ordem e a segurança dos cidadãos do município.

Infelizmente, todos ficaram consternados com os nossos quatro
adolescentes assassinados barbaramente em Agua Branca. Mas isso não
foi um fato isolado. Hoje, no Município de Contagem, não temos a
segurança de permitir que nossos filhos circulem à noite, por causa do
clima de insatisfação e insegurança.

Daí, queremos prestar a nossa solidariedade a um movimento
reivindicatório dos policiais militares, dos bombeiros militares, porque
entendemos que sem salários justos, sem salários dignos, policiais
colocando em risco sua vida, não há condição. E o Governo tem de ser
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claro. Esse Governo é diferente do anterior, porque dialoga,
conversa, mas tem de atender, sim, às reivindicações dos policiais,
como também as dos servidores públicos, da saúde, da educação, que
sofrem uma defasagem salarial muito grande.

Mas, infelizmente, estamos na tribuna mostrando uma situação e um
quadro caótico de abandono em que se encontra o Município de
Contagem, onde a violência e o banditismo se sobrepõem a tudo, diante
também de uma omissão da Prefeitura do município. Parece que não
temos Prefeito. O nosso Prefeito não mora em Contagem. Ele mora no
Bairro Mangabeiras. Seus familiares não moram em Contagem. Ele não
vive em insegurança, porque ele só chega ao Município de Contagem
em carro blindado e lá só fica à noite quando vai para alguma festa ou
alguma orgia. No resto, ele vem para a sua casa tranqüila, cercada por
seguranças no Bairro Mangabeiras.

E contra isso que queremos fazer um apelo. Não é justo que os
policiais que colocam suas vidas em risco, na defesa de nossas famílias,
estejam relegados a uma situação terrível como estão, nas questões
salarial e de infra-estrutura para desempenhar suas funções. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o

Distrito Industrial de Venda Nova foi uma conquista do povo, trabalho
nosso, projeto do Deputado João Batista de Oliveira e de toda uma
população que sofreu durante anos a ausência do trabalho de políticos.

Conseguimos finalmente convencer um proprietário de terrenos da
região a implantar um distrito industrial, a duras penas, com recursos e
investimentos próprios, e, durante oito anos, eu, o Deputado João
Batista de Oliveira, a comunidade de Venda Nova, Vereadores, o
Deputado Amilcar Martins - à época também Vereador -, lutamos.

Lutamos, convencemos um cidadão de bem de que precisávamos de
desenvolvimento na região. Pois bem. Secretaria de Meio Ambiente da
Prefeitura de Belo Horizonte, sempre na mão dos esquerdinhas. A Dra.
Tara não sei das quantas, uma dessas esquerdinhas que há por aí, nos fez
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gastar sete anos com relatórios de impactos ambientais, estudos e
planejamentos de parques ecológicos, e tomou, extorquiu daquele
cidadão 400.000m' para fazer um parque ecológico. Extorsão da
esquerdiriba lara não sei de quê, que foi Secretária de Meio Ambiente
de Belo Horizonte. Luta somente da iniciativa privada, das pessoas
ligadas à região, de pessoas que tiveram a dignidade de querer dar a
Venda Nova um distrito industrial, um lugar onde se dá emprego,
dignidade, onde se dá honradez ao cidadão.

Na segunda-feira fomos surpreendidos com uma invasão do distrito
industrial. A Secretaria de Meio Ambiente da própria Prefeitura, que
tanto criou essa parafernália, e a Secretaria de Meio Ambiente do
Estado, que tanto incomoda proprietários para extorquir, não para criar
desenvolvimento, não para criar planejamento, não fizeram nada até
agora. O distrito industrial está invadido.

Cinqüenta pessoas, na madrugada do dia 1°, invadiram aquela área.
Comunicamos à Polícia Militar, através do Major Britto, porque o
Secretário, Coronel Mauro, mais cansado do que o que já esteve lá,
deve ser Mauro "Cansado" também, não podia nos atender ao telefone.
Informação do Major Britto, que me atendeu ao telefone: "Não
podemos tomar providências, porque a ordem do Governador do
Estado é não intervir".

A justiça cumpriu seu papel. Deu tanto quanto meia dúzia de
mandados de reintegração de posse que estão em minhas mãos. O
Coronel do 130 Batalhão se recusou a cumprir o mandado judicial por
ordem do Comandante da Polícia Militar. Recorremos ao Governador e
não conseguimos falar com ninguém. Consegui falar, hoje de manhã,
com o Dr. Henrique Hargreaves, que também ficou de tomar uma
providência.

O Prefeito Célio de Castro, a quem até agradeço de público, porque é
omisso por natureza, também participou e fez a Prefeitura entrar com
um mandado de reintegração de posse. Também está aqui com liminar
deferida pela justiça. Hoje, estamos vendo a Região Metropolitana, e
acabamos de ver aqui o próprio correligionário do Governador falar
sobre as mazelas que está havendo com a polícia. Com a polícia? Não.
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A tropa é aquela que luta, que enfrenta bandido nas ruas sem armas,
que morre, que tomba em nome do cidadão, desaparelhada,
desassalariada, muitas vezes dividindo lugar com bandidos na favela,
mas mantendo a honra e a integridade.

Deixo aqui uma pergunta ao Comandante da Polícia Militar, ao
Comandante do Estado-Maior: Por acaso o Governador também não
deu ordem para combater os traficantes em Minas Gerais?

Por acaso o Governador não deu ordem à Polícia Militar - não estou
falando da tropa, estou falando do Comando - para combater a
criminalidade que grassa por essa Minas Gerais, de Norte a Sul e de
Leste a Oeste? E tomando a Região Metropolitana como refém. Esse
Comandante não tem ordem para isso. Quer dizer que o Comandante só
tem ordem para prender perueiro? O perueiro, porque foi designado
pelos empresários. Então o empresário deu ordem ao Governador, que
deu ordem ao Coronel da Polícia Militar para mandar prender perueiro.
O bandido da história é o mordomo, é o perueiro.

Deixo aqui a pergunta para o Cel. Mauro Lopes, Comandante do
Estado-Maior da Polícia Militar, com o qual estivemos outro dia e me
senti achincalhado, juntamente com o Deputado Dinis Pinheiro e o
Prefeito de Vespasiano. Ele nos explicou as dificuldades do Estado.
Então, se o Comandante do Estado-Maior não tem competência para
achar a solução ou não traz a público os problemas da Polícia Militar,
que está deixando aumentar a criminalidade em Minas Gerais, que
renuncie, peça demissão.

Ou será que existe alguma coisa mais grave por trás disso? Será que
vamos ter que imaginar que nossa polícia, no comando da nossa polícia
temos ligação com a banda podre, com o crime organizado, com o
tráfico de drogas e com a desobediência civil? Quero respostas. Com a
palavra, o Governador do Estado, Itamar Franco. Se o povo de Minas
Gerais quisesse ser governado pelo PT, teria votado em Patrus Ananias,
cidadão honrado, digno e acima da porcalhada que há no PT.

A população de Minas não vota por tabela, votou no Governador do
PMDB. Se quisesse ter votado no PT, teria votado em Patrus Manias.
Se quisesse na Prefeitura de Belo Horizonte o PT, teria votado em
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Virgílio Guimarães. Ou em outros candidatos, não no Célio de
Castro. A opção de Minas não é pelo comunismo, é pela democracia e
pela ordem.

Qual conselho, como Deputado de Minas Gerais, posso dar à
população do Estado? O mesmo que deu o Presidente da UDR? Que o
povo se arme com um revólver na cintura e defenda o que é seu?
Porque não temos autoridade, e a nossa polícia está sem comando, a
nossa tropa está desorganizada na rua, morrendo por iniciativa própria,
para combater o crime. Como foi, num dia desses, dentro do ônibus de
São Benedito, quando um policial à paisana teve que atirar num
bandido dentro do ônibus, por iniciativa própria, porque a determinação
do Comandante é que não se pode combater criminoso. Porque o
Governador não determinou que se combatesse tráfico de drogas. Mas
o Governador determinou que se prendessem os perueiros.
Casualmente, são os empresários de ônibus que distribuem propina por
todo lado.

Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar, a sua capacidade já está
provada nas ruas. Não consegue controlar a criminalidade, não
consegue reivindicar as coisas de que a tropa precisa para manter a
ordem no Estado. Quero uma solução.

O meu conselho, hoje, é que a população se arme até os dentes e
defenda o que é seu, custe o que custar. Se um ladrão pisar dentro de
casa, atire e mate. Se pegarem um filho seu ou uma filha sua na rua,
atire para matar, porque não há comando na nossa polícia ou no nosso
Estado.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Deputado Irani
Barbosa, gostaria de retomar a parte inicial do pronunciamento de V.
Exa., que fala que Venda Nova, o maior distrito de Minas Gerais, com
600 ou 700 mil habitantes, encontra-se, neste momento, aviltado,
perseguido e até retaliado pela administração.

Ao falar sobre o distrito industrial de Venda Nova, vale lembrar que
aquela área foi reservada para dar emprego a 12 mil pessoas em
indústrias não poluentes, exatamente porque é uma região muito pobre.
Ao mesmo tempo, foi reservada área do mesmo tamanho para fazer um
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parque, que a Prefeitura sequer tomou o cuidado de cercar.

Neste momento, existe um mal-estar geral no Distrito de Venda
Nova, porque todos sabemos que há mais de 3 mil pessoas ocupando a
área, que poderá se transformar na maior favela de Belo Horizonte. E
bom lembrar que o pessoal que ocupa aquela área é fruto da omissão da
política habitacional da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte...

• Deputado Irani Barbosa* - E do Governo do Estado também.
• Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - ...e do Governo do

Estado também. Na verdade, não se constroem casas populares.
Apresentam projetos, levam-nos à Turquia, e são premiados porque
construíram 150 casas.

O Deputado Irani Barbosa* - Vale lembrar que isso não ocorre por
falta de terreno. Terreno é o que o Estado mais tem na região
metropolitana. O Governo do Estado possui mais de 30.000ha de
terrenos na região metropolitana que não são aproveitados. No entanto,
incentiva a invasão de terrenos particulares.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Só para concluir,
Deputado Irani Barbosa, gostaria de lembrar a V. Exa. que Venda Nova
espera, neste momento, uma atitude de respeito tanto do Governo do
Estado quanto da Prefeitura de Belo Horizonte, não só para atender
àqueles que estão naquele terreno e que realmente necessitam de
moradia, mas também para preservar e garantir que aquela área seja
destinada ao desenvolvimento, a gerar riquezas e empregos na região.

O Deputado Irani Barbosa* - E ao parque ecológico que foi
extorquido do proprietário do terreno.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Então, gostaria de
cumprimentar V. Exa. por seu pronunciamento. Se prevalecer a posição
da Polícia Militar,de não cumprir o mandado de reintegração de posse,
vai funcionar como um convite para que se ocupem áreas
desordenadamente em todo o Estado.

O Deputado Irani Barbosa - Não vai, não, Deputado, porque já
estamos tomando as providências judiciais cabíveis, incluindo, se
necessário, a intervenção do Governo Federal no Estado de Minas
Gerais. Se não conseguirmos uma decisão do Governador, não nos
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resta outra saída se não pedir essa intervenção em Minas Gerais,
embora não seja, a essa altura, a melhor proposta. Mas melhor do que
está talvez possa ficar.

Apenas gostaria de repetir que o Estado não tem política pública para
habitação, para assentamento de sem-terras. O ex-Deputado Marcos
Helênio está para pedir demissão, porque não existe política do
Governo do Estado para atendimento aos sem-terras.

Gostaria que o Deputado Sargento Rodrigues, que, em seguida, vai
ocupar a tribuna, nos ajudasse a descobrir onde o Comando da Polícia
está se perdendo, pois não consegue sequer controlar a própria tropa ou
dar condições para a tropa executar e banir a criminalidade de Minas
Gerais.

Sempre foi tradição que a PMMG é a melhor do Brasil. No entanto,
hoje, está à deriva, porque está sem comando - não sei se por falta de
comando na própria Polícia, por envolvimento ou por omissão, ou se
por falta de Governo no Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, demais

companheiros desta Casa, senhoras e senhores, é com satisfação que
ocupamos novamente esta tribuna, uma vez que nossos antecessores já
falaram exaustivamente sobre segurança pública. Desde que cheguei a
esta Casa, tenho ocupado a tribuna, alertando a sociedade mineira, o
parlamento, o Poder Executivo, o Poder Judiciário quanto a essa
questão. Sinto-me satisfeito por estar havendo uma conscientização de
todo o parlamento no que diz respeito à segurança pública do nosso
Estado e, principalmente, no tocante aos homens responsáveis por essa
segurança.

Gostaria de solicitar à assessoria técnica da Casa que coloque, para
ser ouvida pelo Plenário, a fita cassete relativa à morte do Sargento
Johnny Aparecido da Silva, sobre a qual se baseia meu
pronunciamento.

- Ouve-se a fita cassete.
Todos tivemos a oportunidade de ouvir o desespero da mãe do
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Sargento Johrmy Aparecido da Silva. Isso é para termos noção do
que é a dor da família desse servidor da segurança pública. Esse
servidor que ganha, infelizmente, um salário que mal dá para comer;
esse servidor que, se quisesse, realmente, cumprir as regras internas da
corporação, cumprir a lei, o Código Nacional de Trânsito e o Código de
Processo Penal à risca, sequer sairia às ruas. O funcionário da
construção civil não pode subir em andaime sem que esteja com os
equipamentos de segurança do trabalho.

Colete à prova de balas, viatura com pneus em condições e
armamento em condições são equipamentos fundamentais para o
exercício da função policial. Há poucos dias, tivemos o capotamento de
uma viatura da Polícia Militar na região de Neves, porque os pneus
estavam carecas, e o Cabo morreu. Há poucos dias, tivemos o
assassinato do Cabo Adalberto, que estava fazendo bico no posto de
gasolina, e, também, no dia 12/04 deste ano, o desaparecimento do
Sargento Gildete Dias de Souza, que, no dia 21, foi encontrado morto,
com sua arma ao lado, sob suspeita de suicídio. O militar estava, há 22
anos, na corporação. O Cabo Bombeiro Militar Sérgio José de Oliveira,
no dia 3/5/2000, estava de serviço no posto da Pampulha, quando
tentou suicídio, atirando no seu peito com uma Pistola 380. A
motivação da tentativa, segundo relato de seus companheiros, foi
problema financeiro. O Sargento Johnny Aparecido da Silva foi
barbaramente executado por um bandido, um marginal, aquele mesmo
bandido que vai para a cadeia fazer rebeliões, colocar fogo em
colchões, quebrar as edificações públicas e, ainda, exigir que seus
direitos sejam cumpridos dentro do presídio. O Capitão Danny Eduardo
Stochiero, que está no Hospital Biocor, no CTI, foi alvejado com dois
tiros, um deles transfixou seus dois pulmões. Sua mãe, D. Jane, está
desesperada, neste momento de plantão, na porta do Biocor.

Então, senhores e senhoras, este é o quadro mais recente do que
temos de baixas, do desespero das mães, esposas e filhos, de homens
que vão às mas garantir o direito à vida da sociedade, mas sequer têm
sua segurança preservada no cumprimento do dever legal. Esses
homens são pais de família, homens honrados que estão defendendo a
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sociedade. Os direitos penal e funcional têm o maior zelo com a
vida, assim como dizem os grandes juristas: o direito maior é o de
proteção à vida. Mas esses homens não têm sequer condições de
proteger suas próprias vidas.

Estaremos, a partir das 16h30min, eu e os Deputados Cabo Júlio e
Cabo Morais numa reunião com o Governador, não para colocá-lo
contra a parede, mas para fazer um relato fiel da situação precária pela
qual está passando a segurança pública. Graças a Deus que os
parlamentares desta Casa e o povo de Minas estão acordando, porque,
em outras épocas, a educação e a saúde sempre foram temas de grande
prioridade, mas, para o filho do Deputado, do comerciante e do
Secretário irem à escola, precisamos de segurança pública; para irmos
ao médico, para irmos a um passeio, precisamos de segurança pública.
Então, não podemos mais adiar essa discussão, temos que concentrar
nossa atenção para resgatar a dignidade desse servidor. Não podemos
deixar que aconteça uma inversão de valores, em que o bandido está
cada vez mais solto. Estão liberando bandidos das cadeias a todo
momento, enquanto estamos sendo enclausurados atrás de grades, sem
termos, no mínimo, a segurança que é dever do Estado e
responsabilidade de todos. Venho conclamar os pares desta Casa, já
que nossos antecessores colocaram muito bem a situação da segurança
pública, para que possamos, não só o Deputado Sargento Rodrigues. a
Deputada Elaine Matozini-ios ou o Deputado Cabo Morais, mas todos
nós, votar os projetos que serão encaminhados a esta Casa com a
máxima urgência: o Estatuto de Pessoal da Polícia Militar, o Estatuto
dos Militares Estaduais, que envolvem Corpo de Bombeiros, Polícia
Militar e Polícia Civil, para que possamos reestruturar a polícia, dar
dignidade e, acima de tudo, o mínimo de condições para o exercício
dessa função.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Sargento Rodrigues. Solidarizo-me com o pronunciamento de V. Exa.
Todos os militares têm sido vítimas involuntárias nessa guerra surda e
desigual, na defesa do cidadão e da família de Minas Gerais. Respeito a
dor de cada uma dessas pessoas, particularmente dessa mãe que, em seu
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sofrimento, falou, do fundo do coração, com tanto sentimento e
tanta paixão, de um filho assassinado, à beira do seu caixão. Demonstro
profundo respeito por essa manifestação.

Peço licença a V. Exa. e a todos para fazer um pequeno reparo. O
Deputado João Leite, citado na fala dessa mãe, evidentemente não pode
ser responsabilizado por isso. O Deputado João Leite nunca defendeu
bandido. Ele, como todos nós, pensa que lugar de bandido e de
marginal é na cadeia, para não ficar ameaçando a vida da família
mineira. Não aceitamos isso. O Deputado João Leite tem procurado, na
verdade, defender a vida de todos nós e dos policiais militares, para que
tenham condições de trabalhar com dignidade e segurança. No Projeto
de Lei n° 399, o Deputado João Leite fez duas emendas. Uma delas
concede indenização de 400 salários mínimos ao policial civil ou
militar morto ou tomado incapaz em decorrência do desempenho de
atividade policial. Digo isso apenas para mostrar o empenho e a
posição do Deputado. Todos estamos juntos com vocês, com a Polícia
Militar e com a Polícia Civil, contra os bandidos. Toda a sociedade tem
de tomar conhecimento disso. Nós, parlamentares, sobretudo, temos de
nos manifestar com clareza e com força neste momento, contra os
bandidos, porque lugar de bandido é na cadeia. Viva a vida dos
cidadãos e a da família mineira!

O Deputado Sargento Rodrigues - Antes de expor essa fita no ar, tive
a delicadeza de esclarecer ao Deputado João Leite que seria citado
dessa forma, mas que em nenhum momento teria a intenção de agredir
a sua pessoa ou o seu trabalho, como Deputado desta Casa, na
Comissão de Direitos Humanos. Trata-se, infelizmente, de um relato de
uma mãe desesperada. Parabenizo a Rádio Itatiaia, por essa brilhante
cobertura, e a todos os meios de comunicação que vêm relatando essa
situação de insegurança com muita precisão.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Solidarizo-me com a
intervenção de V. Exa. Não podemos perder nenhuma vida humana. Há
pouco, citei a situação dos cidadãos comuns que estão, constantemente,
atormentados com esse problema sério da violência, que tem de ser
resolvido. Concordo com o Deputado que me antecedeu no que diz
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respeito ao Deputado João Leite. Na Associação dos Praças, dos
Bombeiros e da Polícia Militar, há uma Comissão de Direitos
Humanos, que estava lá presente. Estivemos, também, presentes no
Comando do 18° Batalhão, mostrando a nossa solidariedade, mas o
bandido que mata ou que vai para a cadeia tem outros direitos. No final
de 1998, eu e V. Exa. acompanhamos um caso de um Delegado de
Polícia que era bandido e que estava em greve de fome. Fui lá defender
o direito que lhe cabia de ver os seus filhos, até para que não saia da
cadeia pior.

São dois momentos. A questão da segurança pública é englobada num
momento único, que é o da defesa social. Acho que se tem de ir para a
cadeia, sim, mas o único direito dele que deve ser privado lá é o da
liberdade. Defendemos policiais militares e civis que estão presos em
Nova Contagem, os quais são bandidos, porque entendemos que eles
têm de ter saúde, educação e a garantia da sua integridade fisica, o que
eles não têm lá hoje. Talvez, no calor da emoção, V. Exa. tenha feito
essa intervenção, mas queria fazer um reparo: os direitos humanos são
direitos também dos policiais, mas essa é uma visão global do que são
os direitos. Era apenas isso o que queria dizer. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte de V. Exa.
Quero dizer que sou autor do Projeto de Lei n° 393, que se encontra na
pauta e que visa justamente solucionar a situação da integridade flsica
daqueles que estão cumprindo pena. O que não podemos permitir é que
não haja o cumprimento dessa pena. A pena tem que ser cumprida com
todo rigor da lei. Não podemos permitir regalias para aqueles que
cometeram alguma lesão à sociedade, para aqueles que praticaram atos
que repudiamos, nós, que somos cidadãos honestos, que pagamos
impostos e que cumprimos as regras sociais.

Agradecemos os apartes dos nobres Deputados. Quero ressaltar que
não gostaria de ocupar esta tribuna para dizer que nossos policiais estão
morrendo. Gostaria de dizer que, a partir deste momento, teremos toda
a Assembléia e o Governo empenhados em resolver o problema da
segurança. Temos que dar um "habeas corpus" ao cidadão mineiro. O
cidadão mineiro precisa ter o direito de ir e vir sem ser molestado por
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qualquer marginal. São essas as nossas considerações. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou

direto ao assunto que me traz a esta tribuna, porque disponho de muito
pouco tempo. A irresponsabilidade e a demagogia que campeiam no
Governo de Minas, sobretudo por parte do Governador Itamar Franco,
estão criando uma situação de caos no Estado de Minas Gerais. Vimos,
há poucos dias, os fatos acontecidos em Uberlândia. Volto a me
reportar ao assunto que foi matéria do pronunciamento do Deputado
Irani Barbosa nesta tribuna, há alguns minutos. Os fatos são simples: no
dia 3 de maio, houve uma invasão nos terrenos da Prefeitura de Belo
Horizonte e de proprietários particulares no Serra Verde, no caminho
para Confins. Essa área é um distrito industrial, que foi fruto do
trabalho do Deputado Irani Barbosa e do então Vereador, João Batista
de Oliveira, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, quando era Prefeito
Eduardo Azeredo. Lembro-me bem, porque era Secretário de Governo
e participei das negociações. Foi uma negociação séria, em que o
proprietário particular cedeu o terreno para a Prefeitura, que fez o
loteamento para estabelecer o distrito industrial em Venda Nova e gerar
emprego para a população pobre. Pois bem, essa área foi invadida. A
área destinada à preservação ambiental do Parque Serra Verde foi
invadida. Depois de negociações da URBEL, da Prefeitura de Belo
Horizonte, que não chegaram a um bom resultado, chegaram cinco
mandados de reintegração de posse, já com liminar concedida. A
Polícia Militar está instada a reintegrar a posse desses terrenos. O
Comandante do 130 Batalhão da Policia Militar afirma que a situação
revela-se grave e preocupante. E, no entanto, apesar da concessão

£ dessas liminares, nada foi feito até agora.
Lerei para V. Exas. alguns dos oficios que tenho em mãos. O

; primeiro, datado de 5/5/2000, é assinado pela Administradora Regional
a de Venda Nova, Luzia Maria Ferreira, que avisa à Construtora Almeida

da invasão dos terrenos, dizendo que a Prefeitura está envolvida no
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caso e solicitando também ações dos proprietários do terreno. No
dia 5 de maio, a Juíza Maria das Graças Albergaria Costa faz um oficio
ao Comandante-Geral da Polícia Militar, nos seguintes termos: "Para
cumprimento de decisão judicial, requisito força policial para dar
cobertura a cumprimento de liminar de reintegração de posse, na ação
de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Belo Horizonte
contra Sônia Margaret ( .... ) Camilo e outros". Apesar disso tudo, existe
uma ordem pessoal do Governador ao Comandante-Geral da Polícia
Militar, impedindo uma ação de reintegração de posse. Tenho aqui,
também, um documento de autoria do Oficial de Justiça encarregado da
ação de reintegração de posse, em que ele diz: "Certifico, sob a fé de
meu oficio, que, em cumprimento ao respeitável mandado diligenciado,
até às 8h30min, constatei que o imóvel já havia sido invadido". Ele
continua dizendo que se dirigiu ao 13° e ao Comando da Polícia Militar
de Minas Gerais, sendo que lá recebeu do Major responsável a resposta
de que a Polícia Militar não poderia intervir sem a ordem expressa do
Cel. Mauro Lúcio Gontijo, que obedece às ordens do Governador do
Estado. "Devolvo o presente mandato por falta de apoio da Polícia
Militar, no cumprimento dessa diligência". O documento vem assinado
pelo Oficial de Justiça, Bacharel Henrique Morais Pessoa, e vem com a
data de 8 de maio, ontem.

Isso é um absurdo. Ainda ontem à noite, ouvimos, na TV Minas, o
Juiz Eupídio Donizete, dizendo que o Governador Itamar Franco está
transformando Minas Gerais em uma terra fora da lei, acima da lei. E
preciso que voltemos ao império da lei. E um absurdo que, com cinco
mandados de reintegração de posse, sendo um deles da Prefeitura de
Belo Horizonte, o Governador Itamar Franco, com um gesto de
demagogia barata e desrespeito à justiça, impeça a Polícia Militar de
cumprir essa determinação judicial.

Sr. Presidente, fica aqui um alerta: o Governador Itamar Franco está
estimulando as invasões. As nossas casas e de todos os cidadãos de
Minas Gerais já não têm mais segurança. Qualquer vagabundo ou
bandido poderá invadir qualquer propriedade, porque o Governador não
permite que a Polícia Militar dê segurança ao cidadão e asse gure à
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justiça o cumprimento de sua função. Muito obrigado.

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

i" Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Andersori Adauto) - Esgotado o prazo
destinado a esta parte, a Presidência passa à 2' Parte da reunião, com a
l Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da
próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, na reunião ordinária realizada

no último dia 4, deixou de receber requerimento em que o Deputado
Márcio Cunha solicitava a realização de reunião especial em
homenagem à Fundação Clóvis Salgado pelo transcurso de seu 300
aniversário, uma vez que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva havia
apresentado requerimento de igual teor, já deferido em Plenário.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento n° 1.333/2000 ao Requerimento
no 1.310/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por guardarem
identidade.

Mesa da Assembléia, 9 de maio de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados José Milton - informando
que os Deputados Sargento Rodrigues e Cabo Morais foram eleitos,
respectivamente, Líder e Vice-Líder da Bancada do PI, (Ciente. Cópia
à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.); e Paulo Pettersen (2) -
indicando o Deputado Ivair Nogueira para membro suplente da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 17/99, na vaga do Deputado Dimas Rodrigues; e
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indicando o Deputado Adelino de Carvalho para membro suplente
da Comissão de Direitos Humanos, na vaga do ex-Deputado Antônio
Roberto (Ciente. Designo. A Área de Apoio às Comissões e cópia às
Lideranças.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Política

Agropecuária, em que solicita seja encaminhado oficio ao Presidente da
FAEMG pedindo-lhe informações sobre a Pauta do Boi nas diversas
regiões do Estado, a fim de que a Comissão possa tomar conhecimento
dos preços praticados no mercado interno e das exigências para o
comércio, visando buscar soluções para o incremento da produção de
gado de corte e de gado leiteiro em Minas Gerais. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao Sr. Joenilson Donizete Lopes, Juiz de Direito da
2' Vara Criminal da Comarca de Uberlândia, fita de vídeo com imagens
relacionadas à prisão preventiva de João Batista da Fonseca, Vanduiz
Evaristo Cabral, Francisco Guimarães e Ronaldo Donizete,
coordenadores do Movimento de Libertação dos Sem-Terras - MI-ST -,
mostrando que a alegada arma usada pelos trabalhadores rurais seria
uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 944/99, da Comissão de Direitos Humanos, pedindo
informação ao Ouvidor de Polícia do Estado sobre o caso do Sr. Márcio
João Ribeiro, conforme denúncias que especifica. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 944/99 na
forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 945/99, da Comissão de Política Agropecuária,
solicitando informações ao Presidente da CEMIG sobre as áreas rurais
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dos municípios que menciona, que não contam ainda com energia
elétrica. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 952199, do Deputado Paulo Piau, em que solicita ao
Secretário da Fazenda explicações sobre o comportamento diferenciado
entre a fiscalização efetuada pela Administração Fazendária Regional
da SEF de Uberaba e Uberlândia. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.035/99, do Deputado Sebastião Costa, solicitando
informações ao Poder Executivo sobre o montante de recursos
arrecadados pela Secretaria da Fazenda em conseqüência do aumento
dos combustíveis e da energia elétrica. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° i. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado o Requerimento n° 1.035/99 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.092/2000, da Comissão de Educação, pedindo
sejam solicitadas informações ao Secretário da Educação sobre os
conflitos gerados pela municipalização do ensino e suas conseqüências
na vida funcional dos professores, principalmente daqueles que
prestaram concurso público para PI-A, em 1995. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.106/2000, do Deputado Pastor George, pedindo
sejam solicitados ao Secretário de Indústria e Comércio os
levantamentos realizados sobre os danos causados pela chuva no Sul de
Minas, bem como os planos e estratégias de recuperação. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1,
que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ri0 1, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o
Requerimento n° 1.106/2000 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 12 Fase, a

Presidência passa à T 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 João

Batista de Oliveira, em que solicita, na forma regimental, a inversão da
pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 193/99, do
Governador do Estado, seja apreciado em primeiro lugar entre as
matérias em fase de discussão. 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 à chamada dos
Deputados, para verificação de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Eduardo Brandão) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Não há

"quorum" para votação.
32 Parte

O Sr. Presidente - Tendo em vista que o Veto Total à Proposição de
Lei n° 14.309 está sobrestando as demais matérias da pauta, a
Presidência passa à 32 Parte da reunião, destinada a comunicações e a
pronunciamentos de oradores inscritos.

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

apresentadas pelos Deputados Dalmo Ribeiro Silva - falecimento do Sr.
Cássio Matoso da Costa, ocorrido em Belo Horizonte, em 6/5/2000;
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Paulo Viana, ocorrido em
Pirapora, em 29/4/2000; Carlos Pimenta (2) - falecimento da Sra. Ana
Rita Duarte Pinto, ocorrido em Montes Claros, em 6/5/2000; e do Sr.
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Francisco Evaristo Meira Filho, ocorrido em Belo Horizonte, em
8/5/2000; e Mauri Torres - falecimento do Sr. Antônio 1-lonório da
Silva, ocorrido em João Monlevade, em 3/5/2000 (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, para as
extraordinária de amanhã, dia 10, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, e para a 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 72a REUNIÃO ESPECIAL, EM 8/5/2000
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa -
Registro de Presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Posse da nova diretoria do
CEPO - Declaração de posse da nova diretoria do CEPO pelo
Presidente da Assembléia - Palavras do Sr. Manoel Fagundes Murta -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Agostinho Patrús - Aílton Vilela

- Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Marfins - Antônio
Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Henneto -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - João
Leite - Luiz Tadeu Leite - Marco Régis - Mauro Lobo - Paulo Pettersen
- Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Wanderley
Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - 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. 2°-
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Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
- O Deputado Marco Régis, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Manoel Fagundes Murta, Presidente eleito do Centro de
Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais - CEPO -; Flávio
Penna, Presidente do CEPO; Desembargador Sérgio Léllis Santiago,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Eduardo Azeredo, ex-
Governador do Estado; Deputado Federal Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações; Francelino Pereira, Arlindo Porto e José
Alencar, Senadores; Syio Costa, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado; Deputado Federal Romeu Queiroz, ex-Presidente desta Casa,
representando os Deputados Federais de Minas Gerais; e Djalma
Azevedo, Presidente da Associação Mineira de Imprensa.

Registro de Presenças
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, dos

Exmos. Srs. Aécio Neves; Eliseu Resende; Francisco Horta; Aracely de
Paula, Deputados Federais; Carlos Meiles, Ministro de Turismo e
Esportes; Ronaldo Vasconceilos; Mário Assad; Bonifácio Andrada,
Deputados Federais; Milton Sailes e Roberto Luiz Soares, ex-
Deputados; ex-Senador Muno Badaró; ex-Prefeito Sérgio Ferrara;
Vereadora Jô Morais; Prof. Aluísio Pimenta, ex-Reitor da UEMG;
Hélio Costa; Roberto Brant; Saraiva Felipe, Deputados Federais;
Marcos Santaima, Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Gilmar
Machado, José Militão, Deputados Federais; Mauro Lopes, Secretário
da Segurança Pública; José Rafael Guerra, Custódio Manos, Deputados
Federais; Tilden Santiago, Secretário do Meio Ambiente; Angelo
Oswaldo, Secretário da Cultura; Júlio Delgado, Deputado Federal;
Walfrido dos Mares Guia, ex-Vice-Governador do Estado; Danilo de
Castro, Maria Elvira, Deputados Federais; Dalmir de Jesus, ex-Diretor-
Geral desta Casa; Dinorah do Canno, Presidente do Sindicato dos
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Jornalistas; e Armando Costa, Presidente do PMDB de Minas.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à posse da nova diretoria do

CEPO, para o biênio 2000/2002.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a
execução do Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Senhores jornalistas, Sr. Presidente do CEPO, jornalista Manoel
Fagundes Murta, senhoras e senhores, é velhíssima a relação entre os
jornalistas e a política, entre o jornalismo e o parlamento. O mais
antigo jornal de que se tem notícia foi a "Acta Diurna" ou, em tradução
literal, "Os Atos do Dia", redigido à mão, na velha República Romana,
e que, com destaque, divulgava as decisões do Senado.

E inimaginável a política sem os jornalistas. Mais ainda, é
inimaginável a democracia sem jornalistas. Em razão disso é conhecida
a afirmação de Jefferson de que, entre um país sem governo, mas com
jornais livres, e um país com governo, mas sem imprensa livre, preferia
viver no pais sem governo, mas com jornais independentes. Sou da
mesma opinião.

Estamos hoje aqui reunidos para assistir à posse do jornalista Manoel
Fagundes Murta na Presidência do Centro de Cronistas Políticos, que
foi tão bem representada pelo amigo Flávio Penna, que hoje aqui se
encontra para a transmissão do cargo para outro jornalista que também
conduzirá acertadamente a entidade.

Creio que tanto Fagundes Murta quanto Flávio Penna concordarão em
que dividamos esta homenagem que fazemos hoje à nova diretoria do
CEPO com os profissionais que se foram e que freqüentaram também o
Plenário desta Casa, quando este Legislativo funcionava na antiga Casa
d'Itália, na Rua dos Tamoios, e, em tempos ainda mais recuados, na
Praça Afonso Arinos, no velho casarão que o fogo destruiu.

Não foram poucos os grandes nomes da imprensa mineira que
conviveram com os parlamentares de seu tempo. Quero recordar alguns
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dos que cobriram os fatos políticos, logo depois de instalada a
Assembléia Estadual Constituinte, em 1947, e que não se encontram
mais em nosso convívio. Homens como Geraldo Teixeira da Costa,
José Moraes, Marcelo Coimbra Tavares, IJrias Pires Botelho, Wander
Manuel Moreira, Cid Rebeilo Horta, Gonçalo Coelho dos Santos, José
Perdigão, Orlando Pacheco, Gualter Gontijo Maciel, Jair Rebello
Horta, Euro Luiz Arantes - que também foi um dos mais bravos
parlamentares de Minas -, Felipe d'Hanriot Drummond, José da Rocha
Paixão, entre outros.

De forma regular, como cronistas parlamentares, ou, de forma
eventual, conviveram com os Deputados das sucessivas legislaturas
nesta Assembléia. Todos os nomes que aqui lembramos deixaram, no
parlamento, a marca de seu espírito público, a força de seu texto, a
memória de seu talento criador.

Sei que, não tendo vivido aqueles anos mais recuados, posso incorrer
em algumas omissões. Se relembro os nomes aqui citados, faço-o pela
memória de minhas leituras e pela lembrança de meus amigos
jornalistas de nossos dias, que sempre a eles se referem com o respeito
devido aos homens honrados. Dos jornalistas de hoje, que estão sempre
acompanhando os nossos trabalhos, tenho a melhor impressão ética e
profissional. E certo que nem sempre o que relatam é absolutamente
exato, mas compreendemos, afinal, são 77 fontes alternativas de
informação, cada uma com seu respectivo interesse, e é também certo
que a critica às vezes fere muito fundo, mas continuo preferindo os
excessos da liberdade e as imperfeições, que podem ser debitadas à
velocidade em que trabalham, ao controle da censura, seja ela clara ou
dissimulada.

Meus amigos, caros convidados, só lhes posso pedir que, na cobertura
cotidiana de nossos trabalhos, mantenham-se vigilantes na defesa do
interesse público. Essa vigilância reclama não só a crítica permanente,
como é de seu dever. Reclama, da mesma forma, a divulgação dos
trabalhos aqui realizados em favor da gente mineira. O parlamento
realiza muito mais do que se divulga. Os seus trabalhos não se
resumem ao Plenário e a algumas comissões. Toda a Casa está
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mobilizada para a defesa dos interesses permanentes e conjunturais
da gente mineira.

Antes de concluirmos estas palavras, queremos parabenizar os
Diretores que hoje deixam seus cargos, em virtude do proficuo trabalho
que desenvolveram em prol do Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares.

Estou certo de que o CEPO, sob a nova diretoria, tendo à frente um
jornalista político veterano e dos mais qualificados de Minas, como é
Fagundes Murta, continuará mantendo com a Mesa e as bancadas da
Assembléia de Minas o mesmo convívio cordial, que não impede a
absoluta independência dos jornalistas com relação ao parlamento e do
parlamento com relação à imprensa. Parlamentares ejomalistas saberão
cumprir os seus deveres próprios, uns com seus leitores, outros com
seus eleitores. Meu muito obrigado.

Posse da Nova Diretoria do CEPO
O locutor - Com a palavra, o jornalista Carlos António Barroso

Mourão, 1°-Secretário do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares
de Minas Gerais na gestão que ora se encerra, o qual procederá à leitura
do termo de posse.

O Sr. Carlos Antônio Barroso Mourão - "Ata da Assembléia-Geral do
CEPO.

Aos 14 dias do mês de março de 2000, sob a Presidência do jornalista
Flávio de Casto Penna, tendo como local a sala do CEPO, situada no
Palácio da Inconfidência, Assembléia Le gislativa de Minas Gerais, foi
realizada mais uma assembléia geral do Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares de Minas Gerais.

O Sr. Presidente abriu os trabalhos lembrando os termos da
convocação, de acordo com o estatuto da entidade, e franqueou a
palavra para apresentação da chapa para a eleição, o que foi
imediatamente feito pelo jornalista Manoel Fagundes Murta, estando
ela assim constituída:

Diretoria: Manoel Fagundes Murta - Presidente; Acir Antão - Vice-
Presidente; Roberto Meio Maia - 1°-Secretário; Mônica Miranda -
Secretária; João Carlos Amaral - Tesoureiro. Suplentes: Luiz Carlos
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Bernardes, Luiza Meio. Conselho Fiscal: Luiz Gonzaga de Castro
Silva Filho, Sueli Corta de Oliveira, Cristiano Ferreira de Meio.
Conselho Especial: Antônio de Pádua Bandeira de Mello, Ariosto da
Silveira, Flávio de Castro Penna, Francisco Stehhng Neto, Jadir
Barroso dos Santos, João Bosco Marfins Sailes, José Geraldo Bandeira
de Mello, Leonardo Fulgêncio, Marton Victor dos Santos, Roberto
Elísio de Castro Silva, Sebastião Ricardo Horta Maciel.

Não havendo quem se manifestasse, por sugestão do Sr. Presidente,
foi eleita por aclamação a chapa inscrita.

Nada mais havendo a tratar, a assembléia foi encenada, dela
lavrando-se a presente ata, que será discutida e assinada por todos os
presentes. Belo Horizonte, 14 de março de 2000."

"Termo de Posse
Aos oito dias do mês de maio de 2000, em sessão solene realizada no

Plenário da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia
Legislativa, com a presença de autoridades, jornalistas e representantes
de todos os setores da vida política, social e econômica de Minas
Gerais, foi empossada a diretoria do Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares, eleita em 14 de março, para o biênio 2000-2002, assim
constituída: diretoria: Manoel Fagundes Murta - Presidente; Vice-
Presidente - Acir Antão; 1°-Secretário - Roberto Meio Maia; 2-
Secretária - Mônica Miranda; Tesoureiro - João Carlos Amaral;
suplentes da diretoria - Luiz Carlos Bemardes e Luiza Meio; Conselho
Fiscal - Luiz Gonzaga de Castro Silva Filho, Sueli Corta de Oliveira e
Cristiano Ferreira de Meio; Conselho Especial - Antônio de Pádua
Bandeira de Mello, Ariosto da Silveira, Flávio de Castro Penna,
Francisco Stehling Neto, Jadir Barroso dos Santos, João Bosco Martins
Sailes, José Geraldo Bandeira de Mello, Leonardo Fulgêncio, Marton
Victor dos Santos, Roberto Elísio de Castro Silva e Sebastião Ricardo
Horta Maciel."

O locutor - Convidamos para assinar o livro de posse o jornalista
Manoel Fagundes Murta, Presidente do CEPO para o biênio 2000-2002
(- Palmas.); o jornalista Acir Antão, Vice-Presidente do CEPO para o
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biénio 2000-2002 (- Palmas.); o jornalista Roberto Meio Maia, 1°-
Secretário do CEPO para o biênio 2000-2002 (- Palmas.); a jornalista
Mônica Miranda, 2aSecretária do CEPO para o biênio 2000-2002 (-
Palmas.); o jornalista João Carlos Amaral, Tesoureiro do CEPO para o
biênio 2000-2002.

Declaração da Posse da Nova Diretoria do CEPO pelo Presidente da
Assembléia

O Sr. Presidente - Declaro empossada a nova diretoria do Centro de
Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais.

Palavras do Sr. Manoel Fagundes Murta
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson

Adauto; meu caro companheiro e amigo Flávio Penna, nosso
Presidente; Desembargador Sérgio LeIlis Santiago, DD. Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado; ex-Governador Eduardo Azeredo;
Deputado Federal Pimenta da Veiga, Ministro das Comunicações;
Senadores Francelino Pereira e José Alencar; Deputado Romeu
Queiroz, representando a bancada federal; Conselheiro e amigo Sylo
Costa, companheiro Djalma Azevedo, Presidente da Associação
Mineira de Imprensa.

A presença de todos os senhores foi muito honrosa para todos nós e
efetivamente enriqueceu esta solenidade. Aos Srs. Deputados confesso
que, na minha longa convivência com esta Casa, ao longo de mais de
36 anos, pude sentir que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
sempre retratou com muita fidelidade os anseios da sociedade mineira,
nos bons e nos maus momentos. E o seu grande momento foi
exatamente quando as nossas instituições democráticas sofreram um
grande golpe, em decorrência do movimento revolucionário de 1964. E
digo grande momento porque esta Casa foi a única que permaneceu
aberta, mais pela força moral dos seus membros.

Aos meus companheiros de imprensa, ao jornalista Flávio Penna
asseguro que vamos dar prosseguimento ao seu trabalho, no sentido da
valorização profissional, com transparência e dignidade. A nossa idéia
é promover ciclos de debates, em parceria com a Assembléia
Legislativa, envolvendo questões fundamentais para o nosso País e para
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o nosso Estado.

A reforma política, por exemplo, é uma delas, mas existem outras.
Fala-se inclusive em crise econômica, crise política, crise social. E elas
efetivamente existem, são preocupantes. Mas a crise mais grave é a da
convivência, do relacionamento humano, da falta do diálogo. (-
Palmas.) E ela está em todos os lugares, até mesmo nos nossos lares.
Mas aí é preciso muita paciência para que possamos contornar todos
esses problemas de convivência, que não são só do Govemo, são de
toda atividade humana.

Aos companheiros que militam na crônica política, o meu
agradecimento pela maneira carinhosa com que me conduziram
novamente à Presidência do CEPO. E este agradecimento é dirigido
especialmente ao nosso companheiro Roberto Elísio de Castro e Silva,
porque foi iniciativa sua a indicação do meu nome para concorrer
novamente a essa Presidência- Juntos, vamos continuar trabalhando
pela reconstrução de um País mais próspero, mais justo e mais
solidário. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para a especial de amanhã,
dia 9, 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 de 9/5/2000.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA I a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO

SR. FJÉRZIO GERALDO BOTTREL MANSUR PARA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP
Às dezesseis horas do dia quinze de março de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, João Paulo e
Eduardo Brandão (substituindo este ao Deputado Antônio Roberto, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Costa, 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 é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente registra a presença do
Deputado José Milton e informa que a reunião se destina a proceder a
argüição pública do Sr. Hérzio Geraldo Bottrel Mansur, indicado para
Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -, e, se possível,
apreciar o parecer do relator. Em virtude da ausência da Deputada
Maria Olívia, o Presidente redistribui a relatoria da matéria ao
Deputado Eduardo Brandão. O Deputado Sebastião Costa convida o Sr.
Hérzio Geraldo Bottrel Marisur a tomar assento à mesa e lembra aos
presentes que a argüição pública se faz necessária conforme o disposto
no art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado, de acordo com a
redação dada pela Emenda à Constituição n° 26. A seguir, a Presidência
passa a palavra ao Deputado Eduardo Brandão, que inicia a argüição do
indicado, no que é seguido pelos demais Deputados, conforme consta
nas notas taquigráficas. A Presidência agradece a presença do
convidado e suspende a reunião por 3 minutos, para os cumprimentos
formais. Reabertos os trabalhos, o Presidente indaga ao relator se está
em condições de emitir seu parecer. O Deputado Eduardo Brandão,
então, conclui pela aprovação da indicação do Sr. Hérzio Geraldo
Bottrel Mansur para o cargo de Presidente da FAOP. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Presidente suspende os
trabalhos por 5 minutos, para a lavratura da ata da reunião. Reabertos
os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Eduardo Brandão que
proceda à leitura desta ata, que é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - João Paulo - Eduardo Brandão.

ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

As dez horas do dia onze de abril de dois mil, comparecem na Sala
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das Comissões os Deputados Ivo José, Amilcar Martins, Luiz
Menezes e Agostinho Silveira (substituindo este ao Deputado Cabo
Morais, por indicação da Liderança do PL), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivo
José, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente procede à
leitura das seguintes correspondências: do Sr. Gerson de Brito Mello
Boson, Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, publicada
na edição do Diário do Legislativo do dia 31/3/2000; do Sr. Antônio
Lima Bandeira, Secretário Adjunto de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, informando que o Sr. Samuel Franklin de Miranda
será a partir do dia 9/3/2000 o representante permanente nas atividades
da Comissão de representação do Seminário Legislativo "Desemprego
e Direito ao Trabalho"; e do Sr. José Maria Soares, Presidente da
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de
Minas Gerais, solicitando que seja realizada audiência pública da
Comissão para discutir o turno de seis horas. Em seguida, a Presidência
designa os relatores das seguintes matérias: Projetos de Lei n°s 737/99,
815, 827 e 836/2000, (ao Deputado Luiz Menezes); 784/99, 813, 826 e
83512000 (Deputado Amilcar Martins); 811, 824 e 833/2000,
(Deputado Ronaldo Canabrava); 810, 823, 829 e 842/2000, (Deputado
Agostinho Silveira). O Presidente redistribui os Projetos de Lei n° s
781/99 e 814/2000 ao Deputado Agostinho Silveira, uma vez que o
Deputado Cristiano Canêdo deixou de ser membro efetivo da
Comissão. Passa-se 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 n°s 693/99 (relator: Deputado Ivo José) com a Emenda
n°1, e 731/99 (relator: Deputado Cristiano Canêdo) com a Subemenda
n° 1 à Emenda n°1, que são aprovados. Passa-se à Y Fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. O
Deputado Ivo José lê requerimento de autoria do Deputado Pastor
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George em que se solicita seja realizada reunião da Comissão para
tratar da pesquisa de prostituição de adolescentes no Norte de Minas e
no Vale do Jequitinhonha. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. A seguir, o Deputado Ivo José transfere a Presidência ao
Deputado Amilcar Martins e apresenta dois requerimentos nos quais
solicita seja enviada correspondência à Diretoria da 30' Junta de
Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho desta Capital, com
pedido de esclarecimento sobre a reclamação formulada, no Centro de
Atendimento ao Cidadão, pelo Sr. Júlio César Furtado Mourão; seja
enviada correspondência ao Superintendente do Instituto Nacional de
Segui-idade Social - INSS - desta Capital, com pedido de
esclarecimento sobre a reclamação formulada no Centro de
Atendimento ao Cidadão, pelo Si-. José Lopes de Faria. Submetidos a
votação, são aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2000.
Ivo José, Presidente -Luiz Menezes - Aílton Vilela.

ATA DA lT REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CPI DO NARCOTRÁFICO

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de abril do ano
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo
Gonçalves, Paulo Piau, Rogério Correia, Carlos Pimenta, José
Henrique e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo
Gonçalves, 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. O Presidente informa que a reunião
se destina a ouvir o depoimento, de maneira não identificável, dos Srs.
"João" e "Pedro". O Presidente lê os procedimentos legais pertinentes à
CPI e aos que nela depõem e procede ao interrogatório das pessoas
citadas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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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 2000
Marcelo Gonçalves, Presidente - Rogério Correia - Marco Régis -

Dimas Rodrigues - Agostinho Silveira.
ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR
Às dez horas e quinze minutos do dia dois de maio de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Elaine
Matozinhos e Aílton Vilela (substituindo este ao Deputado Mauri
Torres, por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. Registra-se, também, a presença do Deputado
Olinto Godinho. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: Oficio n° 10.861, do Cel. PM Mauro Lúcio
Gontijo, Comandante-Geral da PMMG, publicado no "Diário do
Legislativo" de 7/4/2000; oficios referentes à solenidade de
inauguração da agência conjunta do PROCON e das instalações da
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência e do Idoso; telegrama do Sr. Teodomiro Diniz Camargos,
Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de
Minas Gerais - SINDUSCON, em que justifica sua ausência à reunião
da Comissão de 4 de abril, e oficio do Sr. José Carlos Laender de
Castro, Presidente do JAB e da URBEL, em que informa sobre o
Transporte Alternativo 1 da Região Metropolitana Ato contínuo, o
Presidente informa que em 6 de abril foi designada relatora do Projeto
de Lei n° 821/2000, no 1° turno, a Deputada Elaine Matozinhos e em 7
de abril foi designado relator do Projeto de Lei n° 838/2000 o Deputado
Bené Guedes. Passa-se à discussão e votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente
redistribui o Projeto de Lei n° 838/2000 à Deputada Elaine Matozinhos.
Tendo em vista que a matéria a ser apreciada é de autoria do Presidente,
este passa a Presidência à Deputada Elaine Matozinhos. Logo após, a
Deputada, na condição de relatora, diz que não está em condições de
emitir seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 821/2000, no 10 turno, e,
em seguida, solicita o prazo regimental, que é concedido pelos
Deputados. Prosseguindo, a Deputada Elaine Matozinhos procede à
leitura do Parecer para o 10 Turno do Projeto de Lei n° 838/2000,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado João Paulo
reassume a direção dos trabalhos e passa à discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. São submetidos a
votação, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 1.253 e
1.254/2000, os quais são aprovados. A Presidência passa, então, a
discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado João
Paulo passa a Presidência à Deputada Elaine Matozirihos e, em seguida,
apresenta requerimento em que solicita seja realizado, no Teatro da
Assembléia, evento alusivo ao Dia de Combate ao Tabagismo, em 31
de maio. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
João Paulo reassume a Presidência da Comissão e tece considerações
relativas ao requerimento mencionado. 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 2000.
Bené Guedes, Presidente - Adelino de Carvalho - Elaine Matozinhos -

Mauri Torres.
ATA DA 3 ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às quinze horas do dia dois de maio de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Alberto Bejani, João Pinto
Ribeiro e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado João Pinto Ribeiro, 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 proposições de interesse da Comissão. A seguir o Presidente
designa o Deputado Alberto Bejani como relator do Projeto de Lei ri0

902/2000, de autoria do Deputado Pastor George. Ato contínuo, a
Presidência passa à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Dando
prosseguimento à reunião, o Presidente passa a Presidência ao
Deputado João Pinto Ribeiro e, com base em solicitação do Presidente
da Câmara Municipal de Ponte Nova, apresenta requerimento
solicitando audiência pública nessa cidade, para discutir as
potencialidades turísticas do mencionado município e das demais
cidades integrantes do conhecido Vale do Piranga, com a presença dos
convidados que relaciona. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. A seguir, o Deputado João Pinto Ribeiro passa ao
Deputado Fábio Avelar a direção dos trabalhos. Em seguida, o
Deputado Alberto Bejani apresenta requerimento que solicita a
realização de uma audiência pública em Juiz de Fora a fim de verificar
a atual situação da indústria, do comércio e do turismo do município e
da região. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Elbe Brandão - Alberto keiani.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO SR. JORGE
RAIMUNDO NAHAS PARA O CARGO DE SUPERINTENDENTE

DA FHEMIG
Às quinze horas e quinze minuntos do dia três de maio de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Dinis Pinheiro e Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado
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Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da
Comissão, que se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator da matéria. O Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado Aílton Vilela
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição
do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira para Presidente e do Deputado
Dinis Pinheiro para Vice-Presidente, ambos com três votos. O
Presidente "ad hoc" proclama o resultado da eleição e passa a
Presidência ao Vice-Presidente eleito, que o declara empossado como
Presidente. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira assume a direção
dos trabalhos, agradece a confiança nele depositada e declara
empossado como Vice-Presidente o Deputado Dinis Pinheiro. Logo
após, a Presidência designa o Deputado Dinis Pinheiro 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, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Dinis Pinheiro - Aílton

Vilela.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
"MENSAGEM N° 116/2000*

Belo Horizonte, de de 2000.
Senhor Presidente,
Em 3 de março de 2000, enviei a essa Assembléia Legislativa os

Projetos de Emenda à Constituição de n° 34 e 35, ambos destinados a
adaptar a Constituição do Estado de Minas Gerais à Constituição da
República, em decorrência das modificações nela introduzidas pelas
Emendas Constitucionais n°s 18/1998 e 19/1998.

Considerando o grave processo patrocinado pelo governo federal de
incapacitação do Estado para cumprir os objetivos sociais, consagrados
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constitucionalmente, processo a que meu governo tem oposto
obstinada resistência; considerando minha convicção inabalável na
precedência do interesse nacional sobre qualquer outro, e que tal
interesse é fator de valorização do serviço público; reconhecendo, ainda
e finalmente, que não se prestam serviços públicos de qualidade sem
tratamento justo dos servidores públicos civis e militares do Estado,
procurei, respeitados os incômodos limites impostos pelas alterações
recentes da Constituição Federal, notadamente as Emendas n°s 18 e 19,
perfilhar importantes avanços e conquistas para o serviço público
mineiro.

Nesse sentido, são exemplos eloqüentes a estabilidade "de fato"
concedida, naqueles projetos, aos detentores de função pública, por
meio dos rígidos critérios de demissão adotados, bem como, a
manutenção da estabilidade, de "fato e de direito", hoje e para o futuro,
dos servidores efetivos.

Continuo firme em minha convicção de que a demissão e a
exoneração de servidores são socialmente danosas e comprometedoras
da boa qualidade e eficiência do serviço público. Por isso mesmo,
posicionei-me, naquela ocasião, em franca discordância da Constituição
Federal e das Constituições dos outros Estados, ao propor a
obrigatoriedade da implementação prévia de programa de esforço
concentrado de arrecadação, combate à sonegação e racionalização de
custos e despesas administrativas, antes da adoção de qualquer outra
medida de contenção de gastos com pessoal, como demissão e
exoneração de servidores.

Aqueles projetos não trariam nenhuma perda ou desvantagem para
servidores estáveis ou não estáveis e, ao contrário, protegeriam
servidores públicos civis e militares contra a perda do direito ao
trabalho, a meu ver direito social fundamental, ora rejeitado na
Constituição da República e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Reitero minha firme convicção de que aos servidores públicos civis e
aos militares estaduais os projetos que enviei outorgariam justíssimas
prerrogativas, que somente poderiam reverter em beneficio da
qualidade do serviço público e de seu destinatário último, o povo
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mineiro.

Não obstante, e levando em conta a incompreensão criada em tomo
daqueles projetos e as críticas que lhes dirigem seus próprios
beneficiários; a rejeição política a tais projetos, que assegurariam o
direito fundamental ao trabalho e a valorização de servidor na carreira,
não apenas na gestão de meu governo, mas em relação às futuras
administrações; finalmente, minha intenção sempre firme de não trazer
insegurança, dúvidas e desconforto para os servidores civis e militares,
solicito a devolução das Propostas de Emenda à Constituição n°s 34 e
35, enviadas a essa Casa no dia 3 de março do corrente ano.

Em substituição, encaminho à apreciação dessa Egrégia Assembléia
Legislativa singelo projeto de emenda que simplesmente adapta a
Constituição do Estado às alterações introduzidas na Constituição
Federal pelas Emendas n°s 18 e 19 indispensáveis à concessão de
reajustes aos servidores.

A alteração redacional proposta em relação aos artigos 24, 32, 38 e 39
está em consonáncia com o principio de vedação de equiparação ou
vinculação de remuneração, constante no § 3° do art. 24 da
Constituição Estadual, possibilitando implementar os critérios de
avaliação da real identidade de cada cargo ou carreira que contemplem
a natureza do órgão ou entidade a que se vinculam, as peculiaridades, o
grau de responsabilidade, complexidade e abrangência de suas
atribuições, para que a lei fixe o sistema remuneratório, com os seus
respectivos níveis ou padrões de vencimento e seus componentes ou de
subsídios.

Não contradiz a isonomia, porque visa a não estender tratamento
igual ao que é desigual por natureza e características essenciais e
estruturais, evitando-se que se contraponha ao principio da moralidade
administrativa e sejam admitidos efeitos remuneratórios em cascata,
decerto vedados.

Solicito, por seu caráter de urgência, a apreciação célere desta
emenda, que, em conjunto com a delegação de poderes que também
solicitei ao Legislativo mineiro, constitui minha última tentativa de pôr
em prática, através de reajustes diferenciados, o início de recomposição
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de perdas salariais infelizmente acumuladas nos últimos anos.

Reafirmo a necessidade imperativa de privilegiar, com índices mais
generosos, os servidores que menos recebem e que ao longo dos anos,
por razões diversas, acumularam perdas mais agudas.

Isto, porque não pode o Estado, a quem cabe zelar pela justiça social,
continuar reproduzindo, e até exacerbando, disparidades salariais
aberrantes e que afrontam nossa consciência.

Renovo a Vossa Excelência, nesta oportunidade, as expressões de
meu elevado apreço.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se às Propostas de Emenda à Constituição n°s 34 e 35/2000.

"PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 38/2000*
Altera a redação do § 3° do artigo 24, dos artigos 32, 38 e do § li do

artigo 39 e revoga o artigo 273, todos da Constituição do Estado e dá
outras providências.

Art. 10 - O § 3° do artigo 24 e o "caput" do art. 32, acrescido dos
incisos 1, II, III e do § 3°, da Constituição, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 24 - ..................................
§ 30 - É vedado ao legislador vincular ou equiparar quaisquer espécies

remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço
público."

"Art. 32 - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará:

1 - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos
cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
§ 1°- ...........................................
§ 2° - ...........................................
§ 3° - Observado o disposto no "caput" e incisos deste artigo, a lei

disporá sobre reajustes diferenciados nas administrações direta,
autárquica e fundacional dos três Poderes, visando à reestruturação do
sistema remuneratório de funções, cargos e carreiras.".
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Art. 2° - O art. 38 passa a constituir a Subseção III da Seção V do

Capítulo 1 do Título III da Constituição, com a denominação de "Dos
Servidores Policiais Civis", com a seguinte redação:

"Art. 38 - Assegurados os direitos, garantias e prerrogativas previstos
nas Subseções 1 e II deste capitulo, a lei disporá sobre os planos de
carreira e o regime jurídico dos servidores policiais civis, observado o
disposto no art. 32.".

Art. 3° - A Subseção III da Seção V do Capítulo 1 do Título III da
Constituição, integrada pelo art. 39, passa a ser a Seção VI com a
denominação de "Dos Militares do Estado", renumerando-se as atuais
Seções VI "Dos Serviços Públicos" e VII "Da Regionalização" para
Seções VII e VIII.

Art. 4° - O § 11 do art. 39 da Constituição passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 39 - ....................................
§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos incisos 1, II, III, IV e V e no

parágrafo único do art. 31 e nos §* 40 , 50, 6° e 7° do art. 36 desta
Constituição e nos incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7°
da Constituição da República.

Art. 5° - Fica revogado o artigo 273 desta Constituição.
Art. 6° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação."
- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos

termos do art. 201 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N° 107/2000

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n° 107/2000, que obedece à Emenda n°26, de
1997, que modificou o art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado, o
Governador do Estado enviou a esta Casa, para exame, o nome do Sr.
Jorge Raimundo Nabas para ocupar o cargo de Superintendente-Geral
da FHEMIG.

Instituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, 1, "c", c/c o

rs
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§ 1" do art. 146, do Regimento Interno, cabe-nos emitir parecer a
respeito da referida indicação.

Além de o indicado ter sido submetido a argüição pública, esta
Comissão verificou que foram cumpridos os demais critérios exigidos
para a ocupação do cargo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr. Jorge

Raimundo Nahas para ocupar o cargo de direção da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Dinis Pinheiro, relator -

Ailton Vilela.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

811/2000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe é de iniciativa da Deputada Maria Olívia

e tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Serviço de Obras
Sociais - SOS -, com sede no Município de Lagoa da Prata.

Considerada, em sua forma original, jurídica, constitucional e legal
pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposição vem agora a este
órgão colegiado para receber parecer, nos termos do disposto no art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com seu estatuto, o Serviço de Obras Sociais é sociedade

civil sem fins lucrativos que tem por objetivo a promoção humana. Por
isso, luta para integrar os desempregados no mercado de trabalho e para
proteger a família, a infância, a adolescência, a maternidade e a velhice.

Por oferecer grandes serviços à comunidade de Lagoa da Prata desde
sua fundação, em 1968, nada mais justo que seja declarada de utilidade
pública, como forma de reconhecimento à sua destacada importância
no âmbito assistencial.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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811/2000 na forma apresentada.
Saladas Comissões, 10 de maio de 2000.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
824/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho
Particular de Nepomuceno da Sociedade São Vicente de Paulo -
CPNSSVP -, com sede no Município de Nepomuceno.

Na oportunidade em que o projeto foi apreciado pela Comissão de
Constituição e Justiça, recebeu parecer por - sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este
órgão colegiado examiná-la quanto ao mérito, nos termos do art. 102,
XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Particular de Nepomuceno, de acordo com seu estatuto, é

uma entidade civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, cujas
ações beneficentes se destinam ao idoso, sem distinção de raça, cor,
condição social, credo político ou religioso.

E certo, pois, que essa sociedade filantrópica presta valiosos serviços
assistenciais à população, auxiliando, dessa maneira, o poder público
na oferta de condições básicas para uma vida condigna à parcela da
população mais idosa.

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

824/2000 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2000.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
833/2000
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado José Milton, o projeto de lei ora analisado

visa declarar de utilidade pública a Fundação CSN para o
Desenvolvimento Social e a Construção da Cidadania - Fundação CSN
-, com sede no Município de Congonhas.

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

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 1961, possui como objetivo precípuo

criar, instalar e manter estabelecimentos de ensino industrial sem
finalidade lucrativa, de forma a preparar mão-de-obra qualificada na
região em que está sediada.

Buscar proporcionar o ensino mais adequado aos interesses e às
possibilidades dos estudantes, de acordo com as reais condições e
necessidades do meio em que vivem, esclarecendo a opinião pública
quanto às vantagens asseguradas por tal educação.

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

833/2000 como apresentado originalmente.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2000.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 903/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o Projeto de Lei n° 903/2000
dispõe sobre a colaboração do poder público estadual com o Município
de Belo Horizonte na implantação e manutenção do projeto Eixo
Cultural Rua da Bahia Viva.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/3/2000, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária, para receber parecer, atendendo ao disposto no art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no
tocante aos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A importância da Rua da Bahia na história da Capital mineira e o seu

valor cultural merecem o esforço do poder público por sua valorização
e conservação. O reconhecimento do significado histórico desse trajeto
no centro urbano de Belo Horizonte já recebeu guarida de iniciativa do
poder público local, que, mediante a Lei Municipal n° 7.620, de
12/12/98, instituiu o Eixo Cultural Rua da Bahia Viva.

O projeto em exame pretende impor ao Governo do Estado uma
parceria com o Município de Belo Horizonte na implantação e
manutenção do mencionado projeto.

Sabe-se que a parceria entre os entes federativos em atividades dessa
natureza ocorre mediante a celebração de convênios. Ora, é pacífica a
jurisprudência em nossos Tribunais segundo a qual, em virtude do
princípio da harmonia e separação dos Poderes, a decisão acerca da
celebração de convênio ou contrato pertence ao campo de
discricionariedade do Executivo, que não poderá ser obrigado a fazê-lo
ou ter a sua decisão pendente de autorização do Legislativo. Aliás, com
base nesse fundamento constitucional o Supremo Tribunal Federal
suspendeu a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual
(ADIN 1.642), que condicionava a celebração de convênios pelo
Executivo à aprovação da Assembléia Legislativa.

Por essa razão, não pode prosperar o projeto em exame nesta Casa
legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei 90312000.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Doutor Viana -

Agostinho Silveira - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

917/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n°

917/2000 visa a criar uma delegacia regional de Polícia Civil no
Município de Patrocínio.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1°/4/2000, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos termos
do art.188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos
constitucionais e legais pertinentes à matéria, fundamentado nos
seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo criar uma delegacia regional de Polícia

Civil no Município de Patrocínio.
Como se vê, o projeto propõe a criação de um órgão na estrutura

administrativa do Poder Executivo, subordinado a urna Secretaria de
Estado, matéria que é de iniciativa privativa do Governador do Estado,
nos termos do art. 66, III, "e", da Constituição Estadual.

Cabe, pois, ao Chefe do Poder Executivo deflagrar o processo
legislativo com vistas a definir a estrutura da Secretaria da Segurança
Pública. Ademais, a criação de delegacias regionais é feita comumente
por decreto, uma vez que tal medida diz respeito à organização interna
da Secretaria, competindo ao Secretário de Estado tomar providências
nesse sentido.

Saliente-se que as regras do processo legislativo são uma projeção do
princípio da separação dos Poderes estabelecido pela Carta Magna,
segundo jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que
assim decidiu reiteradas vezes, como, por exemplo, na Medida Cautelar
em Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 872/RS, que trazemos à
colação.

"Relator: Ministro Sepúlveda Pertence
Julgamento: 3/6/93 - Tribunal Pleno
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Ementa - Processo legislativo: consolidação da jurisprudência do

STF no sentido de que - não obstante a ausência de regra explícita na
Constituição de 1988 - impõem-se à observância do processo
legislativo dos Estados membros as linhas básicas do correspondente
modelo federal, particularmente as de reserva de iniciativa, na medida
em que configuram elas prisma relevante do perfil do regime positivo
de separação e independência dos Poderes, que é princípio fundamental
ao qual se vinculam compulsoriamente os ordenamentos das unidades
federadas".

Além do mais, o projeto em análise cria despesa sem previsão na lei
orçamentária, vício este insanável mesmo pela sanção, uma vez que
contraria o art. 161, inciso II, da Constituição Estadual.

Pelo exposto, a proposição encontra óbices constitucionais à
tramitação nesta Casa.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n°917/2000.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2000.
Ennano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Agostinho

Silveira - Maria Tereza Lata.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2000

ATAS

ATA DA 136- REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/5/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Gil Pereira e

Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°5 115 e 116/2000,
do Governador do Estado encaminhando, a primeira, indicação para o
cargo de Diretor-Geral do DER-MG e, a segunda, a Proposta de
Emenda à Constituição no 38/2000 e o pedido de retirada das Propostas
de Emenda à Constituição n°s 35 e 36/2000 - Oficios, telegrama e
cartões - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°s 1.015 e 1.016/2000 - Projeto de Resolução n°
1.017/2000 - Requerimentos n°5 1.369 a 1.373/2000 - Requerimentos
da CPI do Narcotráfico e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho e de
Turismo e do Deputado Bilac Pinto - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Glycon Terra Pinto, José Braga, Elaine Matozinhos e
Márcio Kangussu - 2 Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 37/2000 - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento da CPI do
Narcotráfico; aprovação - Requerimento n° 1.107/2000; aprovação com
a Emenda n° 1 - Requerimento n° 1.108/2000; aprovação com a
Emenda n° 1 - Requerimento n° 1.131/2000; aprovação - Requerimento
n° 1.132/2000; aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento n°
1.145/2000; aprovação - 2 a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Márcio Kangussu; aprovação
- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 283199; aprovação na
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forma do Substitutivo n° 1 - Inexistência de "quorum" qualificado
para votação de propostas de emenda à Constituição - Votação, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 88/99; votação do Substitutivo no i;
aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 2 e da Emenda n° 2;
votação das Emendas n°s 1 e 3; aprovação; votação da Emenda n° 4;
rejeição - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 112/99; rejeição -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 148/99; aprovação -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 157/99; aprovação com a
Emenda n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 160/99;
aprovação com as Emendas nos 1 e 2 - Votação, em l" rumo, do Projeto
de Lei n° 162/99; aprovação com a Emenda n° 1 - Votação, em 1° turno,
do Projeto de Lei n° 167/99; aprovação com a Emenda n° 1 e a
Subemenda n° i à Emenda n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 180/99; rejeição - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
185/99; votação do projeto, salvo emendas; rejeição; verificação de
votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação;
questões de ordem; renovação da votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; votação
das Emendas n°5 1 e 2; aprovação - Votação, em I turno, do Projeto de
Lei n° 191/99; aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
193/99; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 202/99; aprovação com as Emendas n°s 1 e
2 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 298/99; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 - Votação, em 1" turno,
do Projeto de Lei n° 362/99; aprovação na forma do Substitutivo n° 2;
prejudicialidade do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1 - Votação, em 10

turno, do Projeto de Lei n° 365/99; aprovação na forma do Substitutivo
n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 372/99; aprovação
com as Emendas n°s 1 a 6 e 9 a 24; prejudicialidade das Emendas n°s 7
e 8 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 389/99; aprovação na
forma do Substitutivo n° 2; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 393/99; aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 a 4 - Votação, em 1° turno,
do Projeto de Lei n° 402/99; requerimento do Deputado Márcio

rÀ
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Kangussu; aprovação do requerimento - Votação, em 1° turno, do
Projeto de Lei n°411/99; aprovação com a Emenda n° 1 - Votação, em
1° turno, do Projeto de Lei n° 482/99; aprovação com a Emenda n° 1 -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 513/99; aprovação -
Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 520/99; aprovação com as
Emendas nos 1 e 2 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 530/99;
aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 531/99;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 536199; requerimento do Deputado Gil Pereira;
aprovação do requerimento - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
538/99; aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 592/99;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 5 93/99; votação do Substitutivo n° 1; rejeição;
votação do projeto na forma original; aprovação - Votação, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 603/99; aprovação com as Emendas n°5 1 a
3 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 606/99; aprovação -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 775/99; aprovação com a
Emenda n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 80012000;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 40/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 916/2000;
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Miguel Martini,
Marco Régis, João Leite, Carlos Pimenta, Amilcar Martins, Antônio
Carlos Andrada, Hely Tarqüínio, Rogério Correia e Sargento
Rodrigues; requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento;
votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas e destaque; aprovação;
prejudicialidade da Emenda n° 2; questão de ordem; leitura e votação
do art. 3° do Substitutivo n° 1; discursos dos Deputados Miguel Martini
e Rogério Correia; rejeição; verificação de votação; ratificação da
rejeição; leitura e votação da Emenda n° 1; rejeição; palavras do Sr.
Presidente; prorrogação da reunião; declarações de voto - Encerramento
- Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio -

Gil Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade
- Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olihto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h14min, a lista

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

l a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Eduardo Brandão, 2°- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 115/2000*
Belo Horizonte, 5 de maio de 2000.
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Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., em atenção ao disposto no art. 62,

XXIII, 'd', da Constituição do Estado, e consoante decisão do Supremo
Tribunal Federal, o nome do Sr. Flávio Goes Menicucci, para responder
pelo cargo de Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER/MG, da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N° 116/2000
- A Mensagem n° 116/2000, que encaminha pedido de retirada das

Propostas de Emenda à Constituição n°5 35 e 36/2000 e encaminha a
Proposta de Emenda à Constituição n° 38/2000, foi publicada na edição
anterior.

OFÍCIOS
Do Gen. Bda. Carlos Roberto Reis de Moraes, Comandante da 4

Bda. Inf. Mtz, prestando informações relativas a pedido contido no
Requerimento n° 1.233/2000, do Deputado Luiz Tadeu Leite.

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, informando, em atenção ao Requerimento n° 889/99, do
Deputado Chico Rafael, que, no momento, a Secretaria não dispõe de
recursos para o asfaltamento da estrada que liga os Municípios de
Paraisópolis e Consolação.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, prestando
informações relativas a pedido contido no Requerimento n° 1.188/2000,
do Deputado Paulo Piau.

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF,
notificando a liberação de recursos financeiros, destinados à COPASA-
MG, referentes às parcelas dos contratos que menciona, assinados com
a referida instituição financeira, com recursos do FGTS. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)
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Do Sr. José Francisco Salies Lopes, Presidente da BELOTUR,

agradecendo o convite para o Fórum de Políticas Macroeconômicas
Alternativas.

Do Sr. Iraci de Assis Cunha, Presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, solicitando a colaboração
dos parlamentares na adoção de medidas que visem a impedir a prática
de atos de vandalismos nos jogos realizados na Capital. (- A Comissão
de Transporte.)

Do Sr. José Theodomiro de Araújo, Presidente do Comité Executivo
de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco -
CEEIVASF -, solicitando o acompanhamento das ações dos Ministérios
do Meio Ambiente e da Integração Nacional com vistas a comprovar o
atendimento aos itens constantes no documento Compromisso pela
Vida do São Francisco. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Valério Neves Campos, Chefe de Gabinete do Governador do
Distrito Federal, comunicando, em atenção ao Requerimento n°991/99,
do Deputado Rogério Correia, as providências tomadas em relação ao
confronto ocorrido entre policiais militares e funcionários da
NOVACAP, em 7/4/2000.

Do Ten.-Cel.-Av. José Pompeu dos Magalhães Brasil Filho, Chefe do
Terceiro Serviço Regional de Aviação Civil, informando, em atenção a
requerimento da CPI do Narcotráfico encaminhado pelo Oficio n°
690/2000/DLE, que não consta em seus arquivos informação a respeito
da chegada do Sr. Elber Machado Cordeiro, ex-Delegado de Polícia de
Montes Claros, a Montes Claros. (- A CPI do Narcotráfico.)

Da Sra. Elizabeth Maria de Carvalho Rocha e outras, representantes
dos Diretores das Superintendências Regionais de Ensino do Pólo
Mata, solicitando sejam envidados esforços para que o Sr. Carlos
Henrique Leal Porto volte à Subsecretaria de Administração do Sistema
de Ensino. (- A Comissão de Educação.)

Da Sra. Aparecida das Graças Mariano Katib, Diretora II da 32' SRE
de Pouso Alegre, agradecendo o voto de congratulações pelo
atendimento prestado por essa Superintendência aos cidadãos pouso-
alegrenses vítimas da enchente, formulado por esta Casa, a partir de
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requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

TELEGRAMA
Da Sra. Anna Maria Lopes Parcson, Diretora do Centro de Estudos

Século XXVIII, manifestando apoio à indicação do Sr. Hérzio Mansur
para dirigir a FAOP. (- Anexe-se à Mensagem n° 75/99.)

CARTOES
Dos Srs. Fernando Diniz, Deputado Federal (2); Carlos Patrício

Freitas Pereira, Secretário de Administração (2), e Maria das Dores da
Marta Castro, Presidente da Associação Municipal de Assistência
Social - AMAS - (2), agradecendo o convite para a reunião especial
comemorativa da chegada dos portugueses ao Brasil e a solenidade
comemorativa da Semana da Inconfidência.

Do Sr. Murílio de Aveilar Hingel, Secretário da Educação,
agradecendo o convite para a solenidade comemorativa da Semana da
Inconfidência.

Da Sra. Maria das Dores da Matta Castro, Presidente da Associação
Municipal de Assistência Social, agradecendo o convite para a
cerimônia de assinatura de convênio entre esta Assembléia e a TV
Universitária.

2' Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise)- 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° 1.015/2000
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Conselho de Desenvolvimento

Comunitário do Município de Buritizeiro o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Conselho de

Desenvolvimento Comunitário do Município de Buritizeiro o imóvel de
propriedade do Estado constituído de terreno com área de 4.000m2
(quatro mil metros quadrados), no quarteirão n°34, lotes 6 a 15, situado
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nesse município, matriculado sob o n° de ordem 14.347, às fis. 165,
v., e 166, do livro 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Pirapora.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
implantação da sede do Conselho de Desenvolvimento Comunitário do
Município de Buritizeiro.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

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 2000.
Arlen Santiago
Justificação: Conforme notas a fis. 13 1,v., do livro n° 38 do Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora, o imóvel em questão
foi doado pela Prefeitura Municipal de Buritizeiro ao Estado de Minas
Gerais, em 26/4/65, com o fim de nele se construir um posto de saúde.

Ocorre que, até o presente, não foi dada ao terreno nenhuma
destinação; por outro lado, o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário do Município de Buritizeiro manifestou o interesse de
utilizá-lo para instalação de sua sede, o que lhe possibilitará ampliar e
aprimorar os serviços prestados à comunidade.

Nada mais justo, portanto, que o imóvel seja doado ao Conselho, e,
sendo assim, conto com o indispensável apoio dos nobres pares desta
Casa à aprovação deste 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.

PROJETO DE LEI N° 1.01612000
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária incidente

sobre aguardentes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 0 art. 12 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa
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a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 12- ......................
§ 21 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos no regulamento, a reduzir a carga tributária para até
12% (doze por cento) nas operações internas com aguardentes de cana
ou de melaço".

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
execução desta lei no prazo de trinta dias contados da data de sua
publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos no primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A redução para 12% da carga tributária do ICMS nas

operações internas com aguardentes de cana ou de melaço encontra
amparo legal no art. 155, inciso VI, da Constituição da República, que
permite a redução da alíquota interna até o limite da interestadual. A
alíquota interestadual da Região Sudeste é de 12%, conforme fixado na
Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal. Daí a redução
pretendida, nos termos do citado dispositivo constitucional, poderá ser
adotada por meio de lei estadual, independentemente do Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, já que não ultrapassa o
limite de balizamento das alíquotas internas e interestaduais.

Tendo em vista que a redução da carga tributária contribuirá para o
fortalecimento do setor, que tem adquirido elevado conceito nos
mercados nacional e internacional, haja vista proposição do Governo
do Estado que estabelece o processo de produção da "Cachaça de
Minas", o que, em médio e longo prazos, resultará na geração de mais
empregos e aumento na receita tributária do setor em beneficio do
próprio Fisco Estadual, solicitamos o apoio de todos os Deputados à
aprovação do presente 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
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• Regimento Interno.	 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.017/2000
Estabelece condições para a realização de concurso público e dispõe

sobre o Curso de Formação Introdutória à Carreira de Servidor da
Assembléia Legislativa - CFAL.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O ingresso na carreira de servidor efetivo do Quadro de

Pessoal da Assembléia Legislativa será feito no nível e no padrão
iniciais do respectivo cargo, mediante prévia aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo, observada, no provimento, a ordem de
classificação.

Art. 2° - O concurso público será promovido pela Assembléia
Legislativa diretamente ou mediante contratação e reger-se-á pelo
respectivo edital.

Art. 3° - O concurso, uma vez aberto, será homologado no prazo de
noventa dias após a realização da última prova, observada a legislação
eleitoral vigente.

§ 1° - O intervalo entre duas provas consecutivas não poderá ser
superior a quarenta e cinco dias úteis.

§ 2° - Não se efetivando a homologação no prazo previsto neste
artigo, qualquer dos candidatos poderá representar à Mesa da
Assembléia, que determinará a apuração de responsabilidade.

Art. 4° - Se o concurso incluir prova de títulos, o valor desta não
? poderá ultrapassar 10% (dez por cento) da soma dos pontos distribuídos

nas demais provas.
Art. 5° - O prazo de validade do concurso público é de até dois anos,

prorrogável uma vez, por igual período.
Art. 6° - A aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas

esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação.
Parágrafo único - A nomeação será feita a critério da Mesa da

! Assembléia, quando julgar oportuno.
s

	

	Art. 7° - O servidor aprovado em concurso público e nomeado para
cargo de provimento efetivo submeter-se-á, tendo tomado posse, ao
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Curso de Formação Introdutória à Carreira de Servidor da
Assembléia Legislativa - CFAL -, a ser ministrado pela Escola do
Legislativo, nas condições estabelecidas por esta resolução.

Art. 8° - São objetivos do CFAL:
1 - preparar tecnicamente o servidor para o exercício qualificado das

atribuições de seu cargo;
II - compatibilizar a formação escolar e acadêmica do servidor com as

especificidades das funções técnico-legislativas;
III - instruir o servidor quanto à sua atuação e desenvolvimento na

carreira e quanto à organização da Assembléia Legislativa;
IV - promover a reflexão sobre questões históricas e contemporâneas

relacionadas com o Poder Legislativo;
V - estimular o interesse pela carreira de servidor público.
Art. 90 - O CFAL terá inicio um mês após a data da publicação do ato

de nomeação dos candidatos aprovados no concurso.
§ 1° - O servidor estará automaticamente inscrito no CFAL no ato de

sua posse.
§ 2° - No prazo de validade do concurso, havendo nomeação depois

de iniciado o CFAL ou após o seu término, o servidor fará as
disciplinas correspondentes ao curso em período e condições definidos
pela Escola do Legislativo.

Art. 10 - O programa do CFAL compreenderá disciplinas teóricas
ministradas em sala de aula e atividades extraclasse, na forma definida
em regulamento.

Parágrafo único - A composição da grade curricular do CFAL
observará:

1 - o caráter específico e interdisciplinar do conhecimento na área
legislativa;

II - a necessidade de formação específica para cada cargo, segundo
sua natureza e finalidade, sem prejuízo da composição de um núcleo
comum de disciplinas;

III - a necessidade de conciliar as fontes teóricas do conhecimento
com a experiência prática do trabalho parlamentar;

IV - a viabilidade administrativo-financeira da disciplina.
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Art. li - O CFAL terá a duração de no máximo um semestre, com

carga horária mínima de trezentas e sessenta horas e máxima de
setecentas e vinte horas, incluídas as atividades em sala de aula e as
extraclasse.

Parágrafo Único - O servidor participante do CFAL submeter-se-á ao
horário de atividades estabelecido pela Escola do Legislativo,
observadas as normas gerais da Secretaria da Assembléia.

Art. 12 - A coordenação geral do CFAL será exercida por colegiado e
se articulará com a coordenação pedagógica e a coordenação
administrativa, nos termos definidos em regulamento.

Art. 13 - A participação do servidor efetivo no CFAL é requisito para
o desenvolvimento na carreira.

Parágrafo único - O desempenho do servidor no CFAL será
instrumento para sua avaliação especial no estágio probatório, nos
termos de norma específica.

Art. 14 - O CFAL integrará o programa de formação permanente da
Escola do Legislativo.

Parágrafo Único - Os alunos do CFAL receberão certificado de
participação ao final do curso.

Art. 15 - O disposto nos arts. 7° e 13 não se aplica aos servidores
nomeados antes da data da promulgação desta resolução.

Art. 16 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 - Fica revogado o art. 5° da Resolução n° 5.179, de 23 de

dezembro de 1997.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon

Meio - Gil Pereira.
Justificação: A Assembléia Legislativa concretizou um avanço

importante na sua política de pessoal ao instituir, há três anos, o Curso
Preparatório de Admissão na Assembléia Legislativa - CPAL.

Após a nomeação da primeira turma de servidores submetidos a
extenso período de aulas e atividades de formação, o julgamento geral
da experiência há de ser positivo, tendo em vista a riqueza intelectual e
humana do procedimento, atestada por alunos e professores, e o alcance
final do curso, que premiou o esforço da Escola do Legislativo com a
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conclusão real do mais articulado investimento de introdução à
carreira já realizado pela Assembléia.

Se os benefícios do CPAL são claros, mais proveito ainda terá a
Assembléia se conseguir mapear as suas deficiências, a fim de
aperfeiçoá-lo e levar adiante e com seriedade a empreitada da formação
profissional. Excessos e desacertos percebidos no planejamento e
desenvolvimento do curso merecem revisão crítica e correção possível,
sem perder de vista que um projeto consistente de valorização da
carreira e do trabalho técnico no Legislativo supõe uma atuação política
coerente e continuada dos membros do Poder.

O projeto de resolução que aqui se apresenta, reconhecendo o rumo
saudável que propostas como a do CPAL indicam, dá o caráter de
norma às conquistas do curso, porém tentando impor mais equilíbrio à
sua estrutura.

Pretende-se, basicamente, dar melhor proporção à carga horária do
curso, que se reduz, e oferecer maior segurança para os alunos e
mobilidade de ação para a Assembléia, enquadrando o curso como
parte da formação do servidor já nomeado, o que afasta a idéia de
seleção competitiva. Recebe o curso, assim, o nome de Curso de
Formação Introdutória à Carreira do Servidor da Assembléia
Legislativa - CFAL.

Toma-se mais fácil, com essa medida, integrar o curso ao processo de
avaliação do estágio probatório, em fórmula que deverá ser definida no
instrumento adequado, e à estrutura de formação permanente da Escola
do Legislativo, que poderá aprimorar-se um pouco mais.

Aproveita ainda o projeto para instituir, sob a forma de resolução,
algumas normas gerais relativas à realização de concurso público para
cargos da Assembléia. Nesse ponto, as normas não contêm novidade,
mas servem para dar organicidade e rigidez aos pontos mais
importantes da matéria, tratada até então no âmbito deliberativo da
Mesa.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos
termos do art. 195, c/c O art. 79, inciso VIII, alínea "a", do Regimento
Interno.
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REQUERIMENTOS

N° 1.369/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Dr.
Aloysio Pessoa de Faria por sua brilhante atuação na Assessoria
Parlamentar da Secretaria da Fazenda junto ao Poder Legislativo.

N° 1.370/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que
se promova estudo de viabilidade técnica da transformação da
Delegacia Seccional do Município de Ouro Fino em Delegacia
Regional. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 1.371/2000, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando se
encaminhe ao Superintendente da SUDENOR, por meio da Secretaria
do Planejamento, pedido de informações sobre o atual estágio das
negociações junto ao Banco Mundial, visando à retomada do Programa
de Apoio ao Pequeno Produtor Rural. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.372/2000, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural e ao Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo
pela implantação do projeto Bolsa de Emprego para o Setor Rural no
município mencionado. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.373/2000, da Comissão de Saúde, solicitando seja encaminhado
ao Secretário da Saúde e à Coordenadoria de Apoio e Assistência à
Pessoa Deficiente pedido de informações sobre a regulamentação da
Lei n° 12.417, de 1996, que dispõe sobre o financiamento de
equipamentos conetivos para portadores de deficiência. (- A Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da CPI do
Narcotráfico e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do

Trabalho e de Turismo e do Deputado Bilac Pinto.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra Pinto.
• Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente, membros da Mesa,
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Srs. Deputados, assomo a esta tribuna apenas para deixar um voto
de protesto contra a anarquia generalizada em que está se tomando o
Brasil e, de maneira particular, o Estado de Minas Gerais.

Evidentemente, não podemos fazer coro com essa desordem que está
sendo implantada. Já não há mais respeito aos mandados judiciais.
Desde menino, quando comecei a estudar Direito, aprendi que o
Judiciário, quando manda, não é questionado, é obedecido. Mas
estamos numa Nação em que o Poder Judiciário está sendo
desacreditado totalmente. Há uma campanha elaborada em longo prazo
cuja finalidade é destituir toda autoridade constituída. A Polícia Militar
de Minas Gerais é uma entidade que, sem dúvida nenhuma, foi sempre
respeitada e sempre foi motivo de orgulho para os mineiros. Ela,
atualmente, está inteiramente acéfala: um Coronel que retruca ordens
policiais; um Governador que, em vez de cumprir o mandado judicial,
dá um prazo para se evacuar uma fazenda; uni Governador que entra e
passa por cima da autoridade de um Coronel, de um mandado judicial e
parlamentar de uma maneira completamente diferente. Não é possível
continuar assim. Vimos, há poucos dias, um Sargento ser assassinado.
Nunca vimos uma comissão de direitos humanos ir lá defender a viúva,
perguntar se ela está precisando de alguma coisa. Mas quero dizer à D.
Maria Madalena que as suas lágrimas não serão em vão. Já pedi à
minha assessoria que faça um estudo para elaborar um projeto para que
todo policial militar ou mesmo um civil policial que for morto durante
o exercício de sua função, ou ficar paraplégico e não puder exercer
outra atividade, receba o salário em dobro ou a viúva receba em dobro
por ele. Sei que já existe uma bonificação que parte de uma entidade
agregada à polícia. Mas estou dizendo que esse projeto que estou
estudando deverá ser transformado em lei, a partir do soldo do militar.
E se o sindicato ou congênere da Polícia Militar puder dar mais uma
vantagem, melhor ainda. E claro que lamentamos urna perda de vida,
lamentamos qualquer coisa que venha a impossibilitar um homem de
trabalhar. E depois de derramado o leite, não adianta chorar. O que
podemos fazer é tentar amenizar a dor e as dificuldades que essa
família vai passar sem o chefe da casa.
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Acho que chegou a hora de pensarmos mais seriamente no Brasil.

Se as coisas continuarem como estão, nossos filhos não terão onde
repousar a cabeça. E um desaforo. Esse movimento dos sem-terras é
coisa de malandro, é coisa de gente que não trabalha. Existe sem-terra
que tem ônibus, rádio, caminhão, condução, alimentação, assistência, e
tudo isso com dinheiro dos nossos impostos. Sou contra porque acho
que o dinheiro suado do povo não é para sustentar malandro e
vagabundo. E preciso um basta. Temos de respeitar a autoridade do
Brasil. Quero saber de alguns Deputados metidos a besta: se entrar
alguém na casa deles, tomar a metade da casa para morar, se eles irão
pedir ordem judicial para ter remissão de posse? Vai-se chamar a
polícia, e a polícia vai pedir ao Comandante, que vai pedir ao
Governador para autorizar a defesa dessa casa? Onde estamos com a
cabeça? Será possível que o Brasil está tão podre que corrompeu até a
inteligência do povo? Será que não há ninguém, nem Exército, nem
polícia, nem Marinha, nem Aeronáutica que possa defender um direito
que está sendo violentamente saqueado? Isso é parlamento ou circo?
Devemos parar um pouco e ter mais responsabilidade nas nossas
atitudes. Há muita gente no Brasil que vai na conversa desse povo, mas
ainda há muita gente que diz o que pensa, que sabe o que faz. Ou vocês
pensam que todos os brasileiros são burros ou idiotas? E preciso dar um
basta. Ou esta Assembléia cai em si e toma uma atitude digna, honrada
e ponderada, ou o circo vai pegar fogo. E podem fazer gracinha. A
Bíblia adverte que quem abre uma cova cai nela. E os que estão
permitindo a abertura dessa cova serão os primeiros a cair nela. Vocês
podem ter o rótulo que quiserem, a aparência que quiserem, mas, no
fundo, não são idiotas, sabem o que estão fazendo.

Temos de unir nossas forças, dar as mãos, ter espírito altruísta, para
consertar este Brasil. Todos sabemos que é necessária a reforma
agrária, mas deve ser construtiva. Vamos enviar as pessoas que querem
terra para suas cidades natais, para que os Prefeitos lhes dêem terra e
condições de plantar. Assim, serão vigiados por seus familiares e
parentes. Ao invés disso, as pessoas largam os lugares onde nasceram,
para se juntar a outras e fazer baderna. Se um indivíduo já tem o seu
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pedaço de terra, por que continua no movimento, fazendo visitas a
outros?

Queria solicitar ao Governador do Estado, ao Secretário da Segurança
Pública e ao Comandante das Forças Armadas que se fizesse um
levantamento legítimo e uma ficha cadastral de um por um dos
indivíduos sem terra. Vamos saber se alguns já receberam seus
quinhões, como estão sendo plantados, qual a produção feita. Houve
muita reclamação e exigência, e muita terra já foi dada, mas, até hoje,
não vi nenhum relatório a respeito do fruto dela. Onde está a produção?
Já se tem de ter produzido algo de útil, gerado lucro. Onde ele está?

Brasileiros, não faço questão de ganhar as eleições. Quem me elege é
meu Deus, a quem dou satisfação. Parlamentares, é Deus que lhes diz:
"Ai daquele que promulga lei injusta, que chama o errado de certo e o
certo de errado!". Cuidado! Podem escapar aqui do julgamento das
pessoas, ganhar governos e posições, mas não escaparão do justo Juízo
de toda a terra.

Temos que parar um pouco e refletir. Não estou acusando ninguém,
pois não sou melhor do que nenhum dos presentes. Não estou fazendo
campanha para ganhar votos, nem me preocupo em ser simpático ou
atrevido. Chega! Está tudo errado! Pedimos uma grande virada, e Deus
a concedeu, mas esta Casa está toda de pernas para o ar. Está na hora de
colocarmos ordem aqui. Não é possível continuarmos assim.

O Governo, em vez de administrar e educar o motorista, fez da multa
uma indústria. Hoje há a indústria da multa. E ainda haverá belo-
horizontinos que votarão no Dr. Célio de Castro. O povo esquece
facilmente. Na Av. Cristiano Machado, junto ao túnel, há um aparelho
escondido, perto das árvores, para filmar e multar. O que interessa é o
lucro. Chega! A finalidade da multa é a correção do motorista. A
situação chegou a tal ponto, que já tive informações de que a BHTrans,
ao final do dia, rasga muitas multas, pois, se forem computar todas,
parará o movimento do Estado. E um desplante que algumas vias de
acesso de Belo Horizonte tenham a velocidade-limite de 40km ou
60km. Não estamos no tempo da carroça, mas no do automóvel.

Temos de parar um pouco para consertar a situação. Está de mais.
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Não estamos vendo nenhuma ação séria, construtiva, visando ao
beneficio do povo, que já está saturado de impostos, e, agora, temos as
multas. Temos de parar com isso, a situação não pode continuar. Não é
possível que não estejam enxergando o problema. Plantamos aqui e
colhemos adiante. O que será de nossos filhos? Como nossos netos
poderão viver? Já não temos garantia de vida.

Já foi denunciado desta tribuna que uma arma presa foi utilizada em
outro assalto. Meu Deus, de quem é a responsabilidade? Deveríamos
levar a situação a sério e colocar uma pedra sobre o que passou. Vamos
começar algo direito e correto. Por que não criar uma comissão para o
recebimento de denúncias anônimas e a sua apuração? Se fizermos isso,
os próprios policiais honestos denunciarão os desonestos, havendo uma
limpeza natural na área.

Entretanto, esse não é o interesse de muitos, que querem fazer política
e estardalhaço na mídia. Graças a Deus, meu nome sai pouco na
imprensa, e, quando sai, o repórter usa meu nome como se lhe tivesse
dado uma entrevista Nem respondo pelo que sai. E, do jeito que está
saindo hoje, é melhor não sair, pois, pelo menos, não se desgasta a
nossa dignidade.

Meus amigos Deputados, faço um apelo para que se crie um campo
de decência e se formulem atos equilibrados.

O meu protesto contra esses desmandos continua firme e caloroso.
Não concordo com isso. Isso não significa apoiar ou não apoiar o
Governo, mas ser fiel à cidadania e à dignidade de cada um.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Obrigado, Deputado Glycon
Terra Pinto. Parabenizo-o pelo equilíbrio e pelo homem exemplar que
é. Tenho conhecimento disso desde a minha posse e durante as
conversas que tive com V. Exa.

O senhor citou o nome sagrado de Deus. Ao falarmos em Deus, nos
lembramos do Salvador, que é Cristo. Lembrando de Cristo, também
nos lembramos de Judas. O que está acontecendo em Minas Gerais é
que o povo é o Cristo e elegeu alguém pensando ser o segmento da
salvação, mas fez com que tivéssemos em Minas Gerais um governo
que começa a se caracterizar como Judas, traindo o próprio povo.
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Durante sua campanha, dizia que o funcionário estava em primeiro
lugar. Mas estamos vendo que o funcionário está até agora esperando
de boca aberta, alguns passando necessidades, não tendo o que comer,
outros sendo despejados, em virtude do salário medíocre que é pago no
Estado de Minas Gerais.

Além disso, está acontecendo também essa confusão do Governador
com a Assembléia Legislativa, tentando responsabilizar os Deputados
por aquilo que é de competência dele. Envia para esta Casa uma lei
delegada e uma proposta de emenda à Constituição. Depois, substitui
essa proposta, tentando jogar nas costas dos Deputados a
responsabilidade que é dele, pois foi sua promessa de campanha.

Deixo aqui - e a responsabilidade por essas palavras é minha - o meu
entendimento de que o povo é o Cristo, que é o Salvador, porque Cristo
realmente é o Salvador. Mas esse povo elegeu alguém pensando que
era um segmento de salvação, mas acabou elegendo um judas, que está
traindo Minas Gerais. Obrigado, Deputado Glycon Terra Pinto.

O Deputado Glycon Terra Pinto - Para encenar, deixo bem clara a
minha posição. Sou contra esse estado de coisas que está acontecendo.
Sou contra chamar bandido de herói e herói de bandido. Sou contra dar
dinheiro para malandro, tentando anarquizar a Nação brasileira.
Aqueles que deram a sua vida em favor dessa terra são menosprezados,
estão em segundo piano. A esquerda é muito boa, mas não essa que
existe. Essa é uma esquerda falsa, hipócrita, mentirosa, incoerente, pois
xinga o Fujimori, mas bate palmas para Fidel Castro. Quem tem caráter
e sabe pensar compreende perfeitamente o que estou dizendo. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Braga.
• Deputado José Braga* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, demais pessoas presentes, venho a esta tribuna, nesta tarde,
para fazer algumas considerações a propósito da retomada da discussão
sobre a transposição das águas do rio São Francisco. Esse assunto vem
merecendo a atenção do Governo Federal, da Câmara Federal, do
Governo do Estado, desta Assembléia Legislativa, dos órgãos ligados
ao meio ambiente e à gestão das águas e da imprensa em geral, e não
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poderia ser diferente, dada a sua amplitude e a sua importância para
Minas e para o País.

Em meu primeiro mandato como Deputado Estadual, mais
precisamente em 1992, tive a honra de participar de um trabalho que
considero um dos mais importantes na minha jornada parlamentar, que
foi a Comissão Interestadual de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco, a chamada CIPE São
Francisco.

Na época, o assunto da transposição das águas do São Francisco
estava, como agora, em discussão. E me lembro que em uma das
brilhantes explanações do Dr. José Theodomiro de Araújo, então
Presidente do CEEIVASF, foi levantada a preocupação com o fato de
que o projeto de transposição poderia ser levado adiante sem que se
tomassem medidas para a regularização fluvial do rio.

Repito aqui trecho de seu discurso: "Sabe-se que as águas do São
Francisco são insuficientes para atender ao próprio pessoal da bacia..., a
menos que sejam construídas barragens nos afluentes, as quais possam
elevar a vazão no período de escassez, trazendo a regularização
fluvial".

Sabe-se que Minas Gerais detém 70% das águas do São Francisco. A
partir de onde o rio deixa o território mineiro, percorre,
aproximadamente, 1.555km até a foz, recebendo pouca contribuição de
água, já que os seus afluentes, com exceção apenas do rio Grande, na
Bahia, são intermitentes e pouco volumosos, mesmo no período das
chuvas.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, pode-se dizer que Minas
não só é o berço do São Francisco, como também fornece o alimento
que garante sua jornada até desaguar no oceano.

Por tudo isso, é impossível discutir-se a transposição das águas do
São Francisco sem a participação dos mineiros. E a mim parece
impossível que Minas dê o seu aval a esse projeto, se nele não
constarem, prioritariamente, ações voltadas para a revitalização e a
regularização da vazão do rio.

Não estou aqui para condenar a proposta de socorro ao povo
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nordestino, que é o que se pretende com esse projeto de
transposição. O Nordeste do Brasil já foi condenado pela própria
natureza, e cabe aos governantes e a nós, parlamentares, imaginarmos,
juntamente com a sociedade brasileira, soluções para a remissão de
nossos compatriotas nordestinos. O rio São Francisco, ao contrário da
maioria das grandes bacias hidrográficas nacionais que segue para as
regiões ricas do Sul, subiu em direção ao semi-árido nordestino,
revelando sua vocação de levar alento às regiões mais secas.

Portanto, repito, não sou contra a idéia de transpor águas do São
Francisco para irrigar Estados nordestinos. O que me traz a esta tribuna
é a necessidade de levantar questões vitais para a revitalização do rio,
em sua própria bacia, antes de concretizar um projeto de transposição.

Os estudos acerca do rio São Francisco remontam ao Império. A
partir de 1879, já se verificava a diminuição de sua vazão. Entretanto,
nenhuma ação foi desenvolvida, nessa época, em favor do rio. Também
durante a Primeira República, o que se fez foi, apenas, traçar alguns
planos para a navegação. Somente com a redemocratização e a
Constituição de 1946, o São Francisco teve urna atenção real, quando,
no art. 29 das Disposições Transitórias desse documento, foram
destinados recursos da ordem de 1% da receita tributária da União para
a recuperação do São Francisco, no prazo de 20 anos.

A partir daí, o então Presidente Dutra, apresentou o Plano de
Aproveitamento do vale do São Francisco, em cuja mensagem dizia "...
quer examinemos os problemas do grande rio sob o ponto de vista dos
transportes, quer tomemos em consideração as necessidades da zona
seca que atravessa, quer nos voltemos para as necessidades energéticas
a que pode satisfazer, qualquer que seja o ângulo em que nos
coloquemos, verifica-se logo que a sua regularização é condição "sine
qua non" para a navegação, para a proteção contra enchentes, para
irrigação e para a geração de força elétrica".

Sabemos que esse plano foi executado apenas em pane, de maneira
incompleta, às vezes de forma demagógica ou politiqueira, e até mesmo
em proveito de determinados grupos. Foram levantados os recursos
potenciais da região, construiram-se algumas hidrelétricas - como Três
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Marias e Pandeiros, em Minas -, abriram-se estradas, construiram-se
aeroportos, como também cais de defesa das cidades, muitos dos quais,
além de não serem suficientes para conter as enchentes que houve e as
que ainda as cidades estão sujeitas, ficaram incompletos, como vimos
na cidade de São Romão, que tem metade desses cais. E iniciou-se a
pequena irrigação, entre outras ações. Entretanto, a principal
recomendação do piano do Presidente Dutra, que era a regularização do
rio, não foi concretizada. O prazo de execução do piano expirou em
1966, e, com ele, os recursos antes assegurados. A Comissão do Vale
do São Francisco, que havia sido criada para implementá-lo, foi
desfeita, surgindo em seu lugar a Superintendência do Vale do São
Francisco - SUVALE .-, que, mais tarde, deu lugar à atual
CODEVASF."

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Quero, inicialmente,
cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento, que é, na verdade, um
testemunho de tudo o que foi feito nesta Casa, há muitos anos. Essa
discussão não é recente, já vem sendo feita desde o primeiro mandato
de V. Exa.

E quero ainda dizer que, complementando esse trabalho, temos já
formada uma comissão especial - e V. Exa., inclusive, fará parte dela -
que irá fazer um estudo sobre a transposição das águas do São
Francisco, o qual culminará com um amplo seminário, no qual vamos
debater esse tema que é hoje prioridade do Governo Federal, de acordo
com a ótica do Governo Federal, e não com a de Minas Gerais.

Estamos preocupados exatamente com isso: queremos saber não o
que o Governo pensa ou o que o Governo quer. Ele quer imortalizar seu
nome numa grandiosa obra como essa, mas, na verdade, não leva em
consideração os interesses do Estado. Vamos fazer um amplo debate
nas cidades ribeirinhas. Inicialmente, o debate já foi marcado nas
cidades de Pirapora, Januária e Manga, para discutirmos com a
sociedade a degradação do rio, medidas para combater essa degradação,
a recuperação das matas ciliares e as formas de se evitar a poluição no
rio São Francisco. Mas o tema principal da discussão será a viabilidade
econômica da vinda para Minas Gerais dos pequenos projetos de
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irrigação. Para cada R$1,00 que se aplicar em pequenos projetos em
Minas Gerais, serão necessários R$10,00, levando-se em consideração
a transposição das águas do São Francisco para levar o mesmo projeto,
o mesmo beneficio para outros Estados nordestinos.

V. Exa. está de parabéns. Este é um tema que empolga. Graças a
Deus, temos pessoas conscientes e responsáveis como V. Exa., na
defesa dos nossos interesses. O rio São Francisco nasce em Minas
Gerais, é nosso; então temos que defender, em primeiro lugar, a
recuperação do rio e sua utilização sócio-econômica, levando-se em
consideração os benefícios ao nosso povo e às nossas cidades.

Aproveitando o aparte, quero, de antemão, convidar a população, os
Prefeitos, os Vereadores, as autoridades para que possamos discutir
essa transposição segundo a ótica do Estado.

O Deputado José Braga* - Agradeço o pronunciamento de V. Exa., o
qual, sem dúvida, enriquece minha participação na tribuna desta Casa.
Gostaria de prosseguir; depois concederei aparte ao Deputado João
Batista de Oliveira, que me pediu com antecedência.

Esses órgãos, sem os recursos anteriormente assegurados
constitucionalmente, passaram a buscar programas de aproveitamento
hidroagrícola. O rio passou a ser mais intensamente aproveitado para a
irrigação, porém sem a estocagem de água necessária para atender todo
o potencial detectado. Isso é bom para a produção agrícola, porém
maléfico para a saúde do rio.

E indiscutível a importância da geração de energia elétrica para o
desenvolvimento do Nordeste e, principalmente, para a exploração
agrícola do próprio vale, incluindo aí a irrigação e a industrialização da
produção.

Entretanto, o comprometimento da água com o setor elétrico entra em
conflito com o alto consumo de água para a irrigação. Esses dois
setores, por sua vez, conflitam com setores como a pesca, a piscicultura
e o transporte fluvial. Penso ser indiscutível que é preciso buscar
solução para esses conflitos existentes na bacia, antes de mover
qualquer ação concreta para a transposição das águas.

Durante a CIPE-São Francisco, o Presidente do CEEIVASF apontou
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a necessidade da criação de um piano diretor de desenvolvimento
integrado que tratasse da regularização do rio, de forma que as águas
possam servir harmoniosamente a irrigação, geração de energia elétrica,
pesca, transporte, ecologia e turismo. E é essa necessidade que volto a
levantar aqui. Antes de retirar água do São Francisco para o Nordeste, é
necessário aumentar a disponibilidade hídrica de seu leito.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Caro Deputado
José Braga, tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, na
Comissão de Agropecuária desta Casa, sobre o rio São Francisco e
gostaria de cumprimentá-lo pela sua posição.

Hoje, o rio São Francisco gera mais riquezas no Oeste baiano, em
Pernambuco, promovendo o desenvolvimento daquela região, porque
aqueles Estados têm uma política de desenvolvimento.

E preciso que o Governo do Estado se volte um pouco mais para
essas águas do São Francisco, para que elas gerem riquezas e empregos
para o nosso Estado. O Nordeste tem aproveitado muito mais as águas
desse rio do que Minas Gerais. E um direito que eles têm, mas o nosso
Estado tinha que se voltar para essa riqueza a fim de não perdê-la.

Para ser breve e para que o Deputado Paulo Piau possa fazer seu
aparte, gostaria mesmo é de cumprimentá-lo pela propriedade com que
traz esse assunto à tribuna. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Gostaria de cumprimentá-lo
pelo tema, que é importante, principalmente porque conheço o rio São
Francisco na sua nascente, no seu intermédio e na sua foz. Sei muito
bem como está o nosso rio: totalmente degradado, um rio em condições
de morbidade, um rio que está morrendo - essa é a grande verdade.
Acho que é necessário haver um movimento mineiro contra essa
transposição do rio até que ele seja resgatado, recuperado, porque, do
modo como vem agindo o Governo Federal, aprovando tudo no
Congresso que lhe interessa, podemos ser surpreendidos com essa
transposição como foi dito aqui, para fazer o nome de um Presidente -
quem sabe? -, perdendo Minas Gerais novamente nesse processo.

Fica aí a idéia - quem sabe? - de um movimento mineiro, e que o
plano de gerenciamento hídrico que começou no Governo passado seja
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terminado. Naquele piano estão todas as recomendações do que
deve ser feito com relação a esse rio.

Portanto, fica a sugestão e meus cumprimentos por sua fala.
O Deputado José Braga* - (- Lê:) Muito se tem falado sobre a

necessidade de recuperação das matas ciliares, do desassoreamento do
rio e da recuperação do rio das Velhas, cuja poluição intensa, originária
da descarga de dejetos humanos e rejeitos industriais da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, é despejada na barra do Guaicuí, no
São Francisco.

Todas essas ações são indiscutivelmente importantes e, portanto,
indispensáveis. Mas é fundamental, sobretudo, diminuir a grande
diferença constatada, hoje, na vazão do rio em período de chuvas e de
estiagem. Na época das cheias, o rio São Francisco joga grandes
excedentes de água no oceano. De fato, é inadmissível que isso
aconteça, enquanto o Nordeste vive em constante peregrinação, por
falta de água. Entretanto, nada, ou quase nada, foi feito no sentido de
controlar a vazão da calha principal e aproximar as vazões da época
seca com a das enchentes.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, cabe-nos a responsabilidade neste
instante de apoiar os movimentos que se iniciam nesta Casa, em toda
Minas Gerais e no Brasil, para buscar a recuperação e adaptação do São
Francisco ás necessidades da Nação e da economia brasileira. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, queríamos saudar, com carinho, o Dr. Márcio Barroso
Domingues, Secretário Adjunto da Segurança Pública, que hoje, nesta
Casa, representa o Sr. Secretário Mauro Lopes; Dr. Nilton Ribeiro,
Superintendente-Geral de Polícia Civil; Dr. Antônio Carlos de Faria,
Superintendente de Polícia Metropolitana; Dr. Victor Hugo, Presidente
da Associação dos Delegados de Carreira da Polícia Civil; Dr. Cícero
de Oliveira, Vice-Presidente da nossa associação; Dr. Nísio, assessor
jurídico, também da associação; Dr. Adaiclever, Chefe de Gabinete do
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Secretário da Segurança Pública; Dr. Ricardo Luís Peneira, da
METROPOL, demais colegas, companheiros, Delegados, Escrivães,
Detetives da nossa gloriosa Polícia Civil, hoje, estamos comemorando
o dia da Polícia Civil. Iniciamos nossas homenagens da melhor forma
possível, com missa celebrada na nossa capela.

Antes, vimos uma transparência no auditório da Superintendência
Administrativa. Queria pedir, por gentileza, à assessoria da Casa que
apresentasse essa transparência.

(- Apresentação de transparências.)
Sr. Presidente, acho que nada mais importante que ter trazido para

esta Casa toda essa reflexão, trazendo, sobretudo, a nossa mensagem de
fé, de coragem, mas também o nome dos nossos companheiros que
deram a sua vida pela instituição, e de uma forma muito especial.
Homenagear hoje todos que estão aí, dando a vida pela instituição
Polícia Civil, fazendo a segurança pública no Estado de Minas Gerais.

Ocupo a tribuna, no dia de hoje, consagrado pelo calendário oficial de
nosso Estado como o Dia da Polícia Civil, dia do aniversário da Polícia
Civil, instituição criada no Brasil aos 10/5/1808.

Para ser sincera, andei remoendo lembranças. Perguntando ao tempo,
argüindo a memória para saber o que falar neste importante espaço
aqui, desta Tribuna. E aqui estou para proferir minha oração, minha
prece de gratidão, de amor e esperança.

Anima-nos o objetivo de homenagear os antigos companheiros da
velha policia e também 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 polícia, não menos dela é
agora o meu tempo. Atendo, na medida do possível, a 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
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contas aos colegas policiais civis do que está acontecendo nesta
Casa do interesse da classe.

Informá-los das lutas que vamos enfrentando e também das vitórias
que iremos alcançando, neste labor de dia e noite pela melhoria e
prosperidade de nossa querida Polícia Civil.

Porque isso - vitórias - haveremos de ter. E grandes. Não assumi o
cargo de Deputada para me lamuriar nem para dizer aos meus colegas
das nossas dificuldades, porque para isso não precisava ser eleita.
Assumi para trabalhar. Para lutar pela melhoria da nossa classe e pela
sua grandeza e colocar mãos à obra, sem receios nem hesitações. O
resto há de vir, como 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 se propõe a segui-Ia são o estudo e o trabalho,
traduzidos na comunhão de um ideal de progresso e na identificação do
anseio de criar aquilo que beneficie a todos e engrandeça a profissão.
Esse ideal, esse anseio, é 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 Polícia Civil, realizada há muitos anos,
em 1958, no Rio de Janeiro. A variedade da ação policial mobiliza
apreciável contigente de homens e mulheres para as suas tarefas. E não
há como negar que têm sido, em todos os tempos, tão ásperas que
somente as verdadeiras vocações podem servi-Ias a contento. A polícia,
onde se manifesta a constante do estado emocional do alerta, não
acolhe, por isso mesmo, dentro dos seus muros, as sinecuras nem os
trabalhos ritmados, peculiares a tantos outros setores do serviço
público. Haverá, de fato, polícia amada do povo? Cremos que existem
as temidas e respeitadas pela segurança com que agem, pela justiça
com que reprimem e pela severidade com que investigam. E o temor
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não se compadece com o amor. A melhor polícia levará a seu
crédito apenas a que serve, precisamente porque ao seu conceito se liga
a idéia da coerção - o instrumento repressor dos 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, quando defende as
prerrogativas, a vida e o patrimônio de cada um quando se põe em
campo, no tumulto das ruas, para defesa da ordem ameaçada ou
perturbada. Porque a polícia não tem a alta função judicante. Seu poder
é de superficie, o mais extenso de quantos existem, embora o de menor
profundidade, dado que sua ação se resume em vigiar, guardar,
prevenir, obstar, aconselhar, preparar caminho para a ação de outros
órgãos de função específica. Ela está em toda parte, por se fazer
necessária a sua presença. As vezes, age com mão-de-feno, 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 cristais para dirimir pequenas desavenças,
prevenir antagonismos e aconselhar os desavindos, quase sempre
faltosos daquela 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, às vezes na brutalidade do
fato consumado, que ultrapassou o mundo jurídico marcado
inflexivelmente pelos códigos; uma polícia que realmente esteja apta a
prevenir muitos crimes e armada de meios para reprimir todos os
crimes.

0 papel da classe policial é tão relevante e imprescindível, que a
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subversão de sua estrutura acarretaria o caos social, e, por isso, é
organizada rigidamente, como imperativo do supremo interesse
público.

A par disso, é mister que o Estado (aqui tomado em sentido amplo)
não regateie garantias nem vantagens, sem as quais dificilmente se
encontraria o necessário estímulo para funções tão árduas e tão
delicadas, pelo risco de vida que oferecem.

O policial 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 lícito o desvio da atenção para atender a
interesses alheios.

Assim, repousando das lidas diárias, ou, de escala noturnas, ou
recreando o espírito num cinema, estará alerta, pronto ao primeiro
chamado, e só desse modo poderá atender à nossa sociedade.

Apesar do esforço de todos os integrantes da Polícia Civil de Minas
Gerais, que se tem revelado, historicamente, como a melhor polícia do
Brasil, estamos presenciando a criminalidade, em todos os matizes,
eclodindo em nosso Estado em progressão geométrica, às vezes
superando as medidas preventivas e repressivas implantadas pela
polícia.

Há uma consciência da necessidade inadiável de ajuste de nossos
organismos policiais de combate à criminalidade, para tomá-los
adequados às exigências desse aumento da violação à lei.

Somos, sem modéstia, uma das melhores polícias do Brasil, Minas
Gerais é o 3° colocado no "ranking" da economia interna do País, e os
salários dos policiais mineiros colocam-se na desconfortável posição de
170 lugar no contexto nacional. Estados como o Piauí, Sergipe, o Pará,
o Espírito Santo e outros pagam muito melhor aos seus policiais.

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.
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O salário, "ipso facto", dinheiro digno, deve ser o apanágio da

carreira policial.
Neste ano, em que se cumprirá o ritual eleitoral, em que serão eleitos

Vereadores e Prefeitos, a corporação policial representará um potencial
ponderável nas umas. E preciso que os futuros representantes populares
eleitos comunguem com as idéias de uma polícia eficiente e bem-
remunerada. A cidadania de um policial se completa com um salário
que mantenha a dignidade de sua função.

Por isso, colegas, roguemos a Deus que nossa classe seja abençoada,
esteja disposta à luta, que a inércia não encontre simpatizantes e que o
trabalho seja um hino que todos entoem. Que o trabalho seja o brasão
de nobreza e a capacidade de estudar, aperfeiçoar e produzir - bem - um
título de glória. Que ela seja grande como o céu da terra límpida,
imensa como o seu futuro, acolhedora e poderosa.

Nossas homenagens aos Delegados, aos Médicos-Legistas, aos
Detetives, aos Escrivães, aos Vistoriadores, aos Auxiliares de
Necropsia, aos Carcereiros e a nosso pessoal administrativo. Muito
obrigada, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
• Deputado Márcio Kangllssu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores visitantes, membros da imprensa, na semana passada e nesta,
vimos aqui várias manifestações, algumas de apoio e outras de censura,
com relação aos movimentos sociais: o MST, o MI-ST, o Grito da
Terra e todos os que lutam pela terra. Há um velho ditado que diz que a
necessidade faz o erro. E lógico que não apoiamos os excessos, a
violência, a desobediência civil e a quebra do estado de direito, até
porque, como legisladores, queremos o cumprimento das leis, que
ajudamos a elaborar. Entretanto, esse problema de uso e ocupação do
solo é antigo. Desde o descobrimento deste País, o produtor rural,
principalmente o pequeno, vive à margem do desenvolvimento. Em
Minas Gerais, havia um programa que se chamava PAPP, Programa de
Apoio ao Pequeno Produtor, que ajudou e muito o pequeno produtor
rural a modificar, para melhor, a sua vida no campo. Esse programa,
que conhecemos bem e que era implementado no Norte de Minas, nos
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vales do Jequitinhonha e no Mucuri, não teve continuidade.
Viajando pelo Jequitinhonha e pelo Mucuri, somos sempre cobrados
com relação ao retomo desse programa, mas jamais conseguimos dar
resposta satisfatória ao trabalhador rural e ao pequeno produtor rural
que vivem em regiões difíceis, onde o sistema agrário é complicado e
onde há a seca e várias outras mazelas que dificultam a vida do homem
do campo. Fui ao Banco Mundial buscar informações e procurei saber
o porquê da interrupção desse programa. Aí, veio o meu espanto e a
minha perplexidade, porque me disseram que basta o Governo do
Estado acionar o Banco para a liberação de R548.000.000,00 para o
retomo do PAPP. Então, conclamo principalmente os Deputados
votados no Norte de Minas, no Jequitinhonha e no Mucuri, para que
façamos uma mobilização, fazendo o Governo do Estado ver a urgência
e a necessidade do retorno desse programa. Estou enviando um
requerimento à Mesa da Assembléia, para que seja feito um pedido à
SEPLAN, já que fui informado de que o então Secretário Manoel
Costa, acompanhado de assessores, esteve com o Dr. Nacani, Diretor
do Banco, em Brasília, em janeiro último, ocasião em que começaram a
alinhavar o retomo desse programa. Na Secretaria, com o terceiro ou o
quarto Secretário, não dão maiores informações. Então, estou
encaminhando esse requerimento, porque este parlamento não pode
ficar omisso com relação a essa questão grave, que faz sofrer o
trabalhador rural e o pequeno produtor rural do Norte de Minas, do
Jequitinhonha e do Mucuri.

Vimos esses movimentos de ocupação de prédios, de terras, que
algumas pessoas condenam. O trabalhador rural, se não tiver uma
efetiva assistência por parte do Estado, irá se transformar em sem-terra
e engrossar fileiras desses que, por desespero, às vezes cometem
excesso, às vezes cometem até mesmo a desobediência civil.

Portanto, faço o meu apelo para que este parlamento, principalmente
a bancada votada no Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, tome
posição e que, agora, na hora da votação do orçamento e da LDO,
trabalhemos para obter recursos com vistas à retomada desse programa
tão importante para essa população sofrida.
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Gostaria também de alertar todos os parlamentares, principalmente

os votados nessa região, sobre o fato de que essa população de
trabalhadores e pequenos produtores rurais não irá nos perdoar, e com
muita razão, se não tomarmos alguma medida junto ao Governo do
Estado para a retomada desse programa.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Nobre Deputado Márcio
Kangussu, queria cumprimentá-lo pela discussão que V. Exa. traz a esta
Casa de tão grave problema, ou seja a necessidade do retomo de um
programa que conhecemos de perto, cuja importância para o pequeno
produtor tivemos a oportunidade de testemunhar. E por meios desses
programas que iremos, cada vez mais, fortalecer esses pequenos
agricultores no campo.

Gostaríamos, desde já, de prestar nossa solidariedade a V. Exa. e
dizer que estamos ao seu lado nessa caminhada. Não temos dúvida de
que nossos colegas envidarão todos os esforços para estar junto com V.
Exa. nessa missão tão importante para aquela região.

O Deputado Márcio Kangussu* - Muito obrigado, Deputado Fábio
Avelar, pela solidariedade. Não poderia ser outro o seu
pronunciamento, já que V. Exa. é comprometido com a vida e com a
vida do povo dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, onde V. Exa.
também é votado.

Gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar esse eminente
colega, Deputado Miguel Martini, que ontem deixou a Presidência da
UNALE, onde fez um extraordinário trabalho. A UNALE era uma
entidade até então obscura. O Deputado Miguel Martini conseguiu
colocá-la no seu devido lugar, como representante de todos os
parlamentos do Brasil. Ele fez um trabalho que deixa todos nós
honrados por sermos colegas de parlamento. Parabéns, Deputado
Miguel Martini. Saiba que, mais uma vez, V. Exa. colocou Minas no
lugar de destaque, no lugar que ela merece no cenário nacional.
Parabenizo também a Polícia Civil, na pessoa da Deputada Elaine
Matozinh%s, por hoje ser o Dia do Policial Civil.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Gostaria de agradecer as
palavras elogiosas de V. Exa. e dizer que hoje faríamos um
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pronunciamento, uma prestação de contas, mas o tempo não nos
permitirá. Na semana que vem, estaremos fazendo isso. Agradeço a V.
Exa., que pôde acompanhar por alguns momentos essa grande entidade,
que é a UNALE. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Kangussu* - Sem dúvida, Deputado Miguel
Martini, acompanhei, inclusive quando V. Exa. inaugurou a sede da
UNALE, em Brasília. Seu trabalho é reconhecido por todos.
Aguardaremos essa prestação de contas que V. Exa. fará neste Plenário,
para que todos nós possamos aplaudi-lo.

Também gostaria de comunicar que tramita nesta Casa um projeto de
nossa autoria - lembrando que hoje é o Dia do Policial Civil - em que
instituímos do Dia do Combate à Exploração Infantil e ao Trabalho
Infantil. Estamos pedindo que esse dia seja o dia 4 de outubro. Isso é
uma coisa que nos humilha muito.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Márcio
Kangussu. Quero saudar V. Exa., que sempre traz essa mensagem do
vale do Jequitinhonha, que amamos tanto e que V. Exa. representa tão
bem neste parlamento.

Gostaria de aproveitar a oportunidade para saudar, também, o
Deputado Miguel Martini, por seu trabalho efetivo à frente da UNALE.
Fez um trabalho fantástico de reestruturação.

Por fim, gostaria de saudar os policiais civis por seu dia, na pessoa de
um policial civil muito querido, meu pai, que serviu por tantos anos à
instituição, inicialmente como guarda civil e, depois, como detetive. E
a pessoa mais importante da minha vida. Ensinou-me muito,
incentivou-me e ajudou-me em minha carreira de atleta. Portanto,
queria saudar a todos os policiais civis na pessoa do Detetive Valdemar
Leite, meu pai, homem muito sério.

Deputado Márcio Kangussu, obrigado por essa oportunidade.
O Deputado Márcio Kangussu* - Já cumprimentei a Deputada Elaine

Matozinhos, e, agora, V. Exa., Deputado João Leite, dá-me a
oportunidade de cumprimentar os policiais civis aposentados, na pessoa
de seu pai, que tantos serviços prestou ao Estado. Além disso,
cumprimento o Sr. Valdemar Leite por nos ter dado um colega da
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estirpe de V. Exa. Orgulhamo-nos muito de ser seu colega e
aprendemos muito com as suas lições de vida e de ética, que, com
certeza, aprendeu com o policial Valdemar Leite.

Sr. Presidente, por último, gostaríamos de informar que estamos
propondo à Comissão de Política Agropecuária a realização de uma
audiência pública, para que possamos mobilizar todos os interessados,
principalmente os parlamentares, em favor do retomo urgente do
programa de apoio ao pequeno produtor. Tenho certeza, Sr. Presidente,
Deputado José Braga, de que V. Exa. nos apoiará, pois sabe da
extensão do programa e dos beneficios que trouxe para sua região, o
Norte de Minas.

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

l Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Esgotada a hora destinada a
esta parte, a Presidência passa à 2' Parte da reunião, com a P 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que a Mesa da Assembléia, na

totalidade dos seus membros e no uso da atribuição que lhe confere o
inciso 1 do art. 79 do Regimento Interno, decide designar os Deputados
Mauri Torres, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise, Olinto Godinho,
Agostinho Silveira, Eduardo Brandão e Djalma Diniz para formarem
grupo de trabalho para estudar a adequação da Assembléia Legislativa
aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 37/2000,
da Deputada Elaine Matozinhos e outros, que acrescenta o § 4° ao art.
140 da Constituição do Estado. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Luiz
Tadeu Leite; suplente - Deputado Ronaldo Canabrava; pelo PSDB:
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efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Antônio
Carlos Andrada; pelo PTB: efetivo - Deputado Cristiano Canêdo;
suplente - Deputado Ambrósio Pinto; pelo PL: efetivo - Deputado
Sargento Rodrigues; suplente - Deputado Cabo Morais; pelo PPB:
efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto; suplente - Deputado Elmo
Braz. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na
32a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 841/2000, do Deputado
Dílzon Meio; e dos Requerimentos n°s 1.286, 1.308 e 1.322/2000, da
Deputada Maria Olivia; 1.288/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
1.289, 1.290, 1.291 e 1.292/2000, do Deputado Márcio Cunha; e do
Trabalho - aprovação, na 36' Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei
n°s 737/99, do Deputado Anderson Adauto; 784/99, do Deputado
Pastor George; 810, 826 e 827/2000, do Deputado Chico Rafael; 813 e
842/2000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 815/2000, do
Deputado Ambrósio Pinto; 823/2000, do Deputado Dilzon Meio;
829/2000, do Deputado Durval Angelo; 835/2000, do Deputado
Eduardo Brandão; e 836/2000, do Deputado José Henrique; e dos
Requerimentos n°s 1.281 e 1.282/2000, do Deputado Ronaldo
Canabrava; 1.284 e 1.285/2000, da Deputada Maria Olivia; e
1.298/2000, dessa Comissão ( Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 970/2000, de
sua autoria. O projeto se encontra na Comissão de Justiça aguardando
parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Parlamentar de

Inquérito do Narcotráfico solicitando a prorrogação dos seus trabalhos
pelo prazo de 60 dias. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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Requerimento n° 1.107/2000, do Deputado Pastor George,

solicitando ao Secretário da Indústria e Comércio os levantamentos
realizados sobre os danos causados pelas chuvas no Sul de Minas, no
início de ano, nas indústrias do segmento eletrônico e sobre os planos e
as estratégias de recuperação. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 1.107/2000 com a Emenda n° 1.
Oficie-se.

Requerimento n° 1.108/2000, do Deputado Pastor George, pedindo
informações ao Secretário da Educação sobre a possibilidade da
realização de concurso público para o provimento de cargo de
Professor do quadro do magistério estadual. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n° 1.108/2000 com
a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.131/2000, do Deputado Amilcar Martins, em que
pede informações ao Diretor-Geral do DER-MG sobre a relação dos
municípios atingidos pelas enchentes e sobre quais receberão
atendimentos prioritários, além de outras sobre assunto que menciona.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.132/2000, do Deputado Amilcar Martins, em que
solicita informações ao Secretário da Casa Civil sobre a relação dos
municípios do Estado atingidos pelas enchentes e os que serão
atendidos prioritariamente, além de outros que especifica. A Mesa da
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Assembléia opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1,
que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento n° 1.132/2000 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento a° 1.145/2000, do Deputado Sebastião Costa,
solicitando transcrição nos anais da Casa do artigo "Mílton, ontem e
hoje", publicado no jornal "Estado de Minas" na data que menciona,
em comemoração ao centenário de Mílton Campos. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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

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

Palavras da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da presente

reunião o Veto à Proposição de Lei n° 14.309, os Projetos de Lei n°s
427, 11, 37, 42, 479, 29, e 142/99, apreciados na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã, e os Projetos de Lei n°s 224, 303, 332, 445,
493, 502, 587, 596, 627 e 12/99, que receberam emendas na referida
reunião e foram devolvidos às comissões. Fez retirar, ainda, desta
reunião o Projeto de Lei n° 67/99, que teve sua discussão adiada por
cinco dias.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião, por 15

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

Rebertura da Reunião
O Sr. Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estão reabertos

os nossos trabalhos.
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Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio
Kangussu, em que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que
o Projeto de Lei n° 283/2000 seja apreciado em primeiro lugar. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1" turno, do Projeto de Lei n° 283/99, do Deputado
Márcio Kangussu, que autoriza o DER-MG a doar ao Município de
Jequitinhonha os imóveis que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n° 283/99 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" qualificado
para a votação de propostas de emenda à Constituição, mas que o há
para a apreciação das demais matérias da pauta.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 88/99, do Deputado Hely
Tarqüínio, que institui o parcelamento de multas em atraso decorrentes
de infrações de trânsito no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão da
Administração Pública opinou por sua aprovação com as Emendas de
nos 1 a 3, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela aprovação o projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela rejeição da Emenda n° 4 e do
Substitutivo n° 2. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas, que
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a
aprovação do Substitutivo n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 2 e o
Substitutivo n° 2. Em votação, as Emendas n

o
s 1 e 3, que receberam

parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n°
4, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 88/99 na forma do
Substitutivo n° 1 com as Emendas n

o
s 1 e 3. A Comissão de

Fiscalização Financeira.
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 112/99, do Deputado

Antônio Carlos Andrada, que altera a composição do Conselho
Estadual de Assistência Social. A Comissão de Justiça e de
Administração Pública perderam prazo para emitir parecer. A
Comissão do Trabalho opina pela rejeição do projeto. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 148/99, do Deputado
Antônio Carlos Andrada, que dispõe sobre a publicação de matérias no
"Minas Gerais", órgão oficial dos Poderes do Estado. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação. Em votação, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 157/99, do Deputado
Ermano Batista, que dispõe sobre o pagamento da remuneração dos
servidores públicos e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Em votação,
o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontras». (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 157/99 com a Emenda n° 1.
A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 160/99, da Deputada
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Maria Olivia, que concede passe livre no transporte coletivo
intermunicipal do Estado aos Oficiais de Justiça e aos Comissários de
Menores e dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir parecer. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do
projeto com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos
1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 160/99 com as
Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de Transporte.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei no 162/99, do Deputado
Ronaldo Canabrava, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do
IPVA, pelo Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 162/99 com a Emenda n° 1.
A. Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n o 167/99, da Deputada
Elaine Matozinhos, que institui normas para o atendimento pelo SUS
nos casos que menciona e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1,
que apresenta. A Comissão de Saúde opina por sua aprovação com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e com a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1 , que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
perdeu prazo para emitir parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda
e subemenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que
recebeu parecer pela aprovação, salvo subemenda. Os Deputados que a
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Subemenda ri0 1 à Emenda n° 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno,
o Projeto de Lei n' 167/99 com a Emenda n° 1 e com a Subemenda n° 1
à Emenda n° 1. A Comissão de Saúde.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 180/99, da Deputada
Maria Olivia, que institui a meia-entrada para doadores regulares de
sangue em locais que menciona e dá outras providências. A Comissão
de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Saúde
opina pela rejeição do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa) Rejeitado.
Arquive-se.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 185/99, do Deputado
Ermano Batista, que reduz a alíquota do ICMS em operações internas
destinadas ao comércio. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Turismo opina por sua
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela rejeição do projeto. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Carlos Pimenta - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs.

Deputados que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 35 Deputados que, somados aos 2

que se encontram nas Comissões, perfazem um total de 37 Deputados.
Não há "quorum" para a votação. A Presidência a toma sem efeito.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Temos comissões instaladas e seria o

caso de verificar a presença de Deputados nelas para conseguirmos o
"quorum" regimental para consolidar a votação.

O Sr. Presidente - A assessoria já verificou. Há 2 Deputados nas
Comissões.
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O Deputado Durval Angelo - O painel indica o funcionamento de

seis comissões.
O Sr. Presidente - A Presidência não pode fabricar Deputados nas

comissões, Sr. Deputado.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Gostaria de dizer que meu voto não

foi computado e desejo a renovação da votação.
• Sr. Presidente - Isso será feito Sr. Deputado.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, temos 14 Deputados nas

comissões.
• Sr. Presidente - A assessoria não os encontrou, Sr. Deputado.
• Deputado Alberto Bejani - Eu mesmo fui verificar, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Gostaria que tivéssemos 14 Deputados nas

comissões. A Presidência vai solicitar à assessoria da Casa que volte
até aos Plenarinhos para verificar a presença dos Srs. Deputados nas
referidas comissões. A Presidência vai renovar a votação. Em votação,
o processo, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- ?•) Aprovado.

• Deputado Durval Angelo - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
• Deputado Miguel Martini - Matéria vencida, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados; votaram "não" 17

Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 46 votos. Está,
portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas. Em
votação, as Emendas n°s 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação.
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de
Lei n° 185/99 com as Emendas n°s 1 e 2 . A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em I turno, do Projeto de Lei n° 191/99, da Deputada
Maria Olívia, que dispõe sobre a concessão de incentivo às empresas
que possuam empregados com idade igual ou superior a 40 anos. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
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Comissões do Trabalho e de Fiscalização Financeira opinam por sua
aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão do
Trabalho.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 193/99, do Governador do
Estado, que cria o Instituto Mineiro do Café. A Comissão de Política
Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. As Comissões de Justiça, de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer. Em
votação, o Substitutivo n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°
193/99 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Administração
Pública.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 202/99, da Deputada
Maria Olívia, que dispõe sobre reserva de recursos públicos destinados
à habitação, em beneficio da mulher sustentáculo de família, e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão do Trabalho opina por sua aprovação com as
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2,
da Comissão do Trabalho. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que receberam parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno,
o Projeto de Lei n° 202/99 com as Emendas n°s 1 e 2. A Comissão do
Trabalho.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 298/99, do Deputado
Mauro Lobo, que cria processo seletivo simplificado para os casos de
contratação por tempo determinado para exercício de função pública,
sob a forma de contrato de direito administrativo. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública
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opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão
de Justiça, com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Em votação,
o Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1, que recebeu parecer, também, pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°
298799 com a Emenda n° 1 . A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 362/99, do Deputado
Alencar da Silveira Júnior, que autoriza o Estado a assumir a gestão e a
manutenção dos trechos rodoviários que menciona. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° i, que apresenta. A Comissão de Transporte opina por
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça,
com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n°
2, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 2. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a
aprovação do Substitutivo n° 2, ficam prejudicados o Substitutivo n° 1 e
a Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei
n° 362/99 na forma do Substitutivo n° 2. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 365/99, do Deputado
Pastor George, que dispõe sobre a associação do Poder Executivo a
entidades civis sem fins lucrativos para conceder créditos a
empreendedores e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo
n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de
Lei n° 365/99 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
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Fiscalização Financeira.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei no 372/99, da Deputada
Maria Tereza Lara, que dispõe sobre os direitos dos usuários dos
serviços e das ações de saúde no Estado e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas n°s 1 a 10, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n°5 1 a 6 e 9 e 10, da Comissão
de Justiça, e li a 17, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 7 e
8, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 6 e 9 e 10, da
Comissão de Justiça, e 11 a 17, da Comissão de Saúde, e, ainda, com as
Emendas n°s 18 a 24, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 7
e 8, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 6, 9 a 24, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com •a aprovação das
Emendas n°s 15 e 16, ficam prejudicadas as Emendas n°s 7 e S. Fica,
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei 0 372/99 com as
Emendas n° 1 a 6 e 9 a 24. A Comissão de Saúde.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 389/99, do Deputado
Pastor George, que cria a Ouvidoria do Sistema Penitenciário do
Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Direitos
Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n°
2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1. Em votação, o
Substitutivo n° 2. Os Deputados que o aprovam permaneçam com se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.Com a aprovação do Substitutivo n° 2,
fica prejudicado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 389/99 na forma do Substitutivo n° 2. A
Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 393/99, do Deputado



oo
-c

621

Sargento Rodrigues, que acrescenta disposições à Lei n° 11.404, que
contém normas de execução penal.

A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A
Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto com
as Emendas n°5 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n o 1, que
apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de
Direitos Humanos. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas n°s 1 a 4. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 393/99 na forma do
Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 a 4. A Comissão de Direitos
Humanos.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 402/99, do Deputado
Pastor George, que estabelece condição para empresas de transporte
coletivo intermunicipais. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Márcio Kangussu, solicitando o adiamento da votação do projeto. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 411/99, do Deputado
Eduardo Brandão, que determina a obrigatoriedade de se dar ampla
publicidade aos editais de concurso e de designação de professores e
servidores de escolas estaduais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. As
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira
opinam por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n° 411/99 com a
Emenda n° 1. A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 482/99, do Deputado

a
o1



622
Eduardo Hemieto, que altera os arts. 3° e 4 1 da Lei n° 11.396, de
6/1/94, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Sócio-
Econômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 482/99 com a
Emenda n° 1 . A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 513/99, dos Deputados
João Paulo, Elaine Matozinhos e Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe
sobre a fiscalização do envasilhamento, comercialização e distribuição
de gás liquefeito de petróleo. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação.
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Defesa do
Consumidor.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 520/99, do Deputado
Ermano Batista, que toma obrigatória a inserção da matéria Noções de
Direitos Humanos em concursos públicos e cursos internos de órgãos
da administração do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública
opina por sua aprovação com as Emendas no

s 1 e 2, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas n

o
s 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n°
520/99 com as Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de Administração

Pública.
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Votação, em l' turno, do Projeto de Lei n° 530/99, da Deputada

Maria Oljvia, que autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga
tributária incidente sobre o óleo diesel. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua rejeição. Em votação, o projeto. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 531/99, do Deputado
Paulo Piau, que modifica dispositivos da Lei n° 12.989, de 30/7/98,
alterada pela Lei n° 13.243, de 23/6/99, que trata do parcelamento de
crédito tributário em cooperativas. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Política Agropecuária
opina por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em
1° turno, o Projeto de Lei n° 531/99 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 536/99, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que autoriza a UEMG a receber a Escola Superior
de Agronomia e Ciências de Machado como unidade associada.Vem à
Mesa requerimento do Deputado Gil Pereira, solicitando o adiamento
de votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1° rumo, do Projeto de Lei n° 538/99, da Deputada Elbe
Brandão, que dispõe sobre a inclusão de estudos referentes à estrutura e
ao funcionamento dos Poderes do Estado nas escolas de ensino
fundamental. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Educação opina por sua aprovação. Em
votação. Os Deputados que 9 aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Educação.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 592/99, do Deputado
Mauro Lobo, que dispõe sobre a reopção de candidatos classificados no
concurso público de Professor Nível 1 - Grau A, do Quadro do
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Magistério da rede estadual de ensino. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em
votação, o Substitutivo if 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em
1° turno, o Projeto de Lei n° 592/99 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 593/99, do Deputado
Miguel Martini, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela rejeição
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini* - Estou encaminhando no sentido de
que derrotemos o Substitutivo n° 1, para que fique valendo o original.
Portanto, peço aos nobres pares desta Casa que, neste momento, façam
a gentileza de derrotarem o Substitutivo n° 1, a fim de que o projeto
original seja resgatado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, da Comissão de

Justiça, que recebeu, da Comissão de Fiscalização Financeira, parecer
pela rejeição. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o projeto. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 593/99 na
forma original. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 603/99, do Deputado
Chico Rafael, que estabelece normas básicas para a realização do censo
dos portadores de deficiência e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s
1 e 2, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do
projeto com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça, e 3, que
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apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e 3, da Comissão do Trabalho. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 3,
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 603/99 com as Emendas n°s
1 a 3 . A Comissão do Trabalho.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 606/99, do Deputado
Agostinho Silveira, que dispõe sobre informações acerca da data de
vencimento da Carteira Nacional de Habilitação a ser liberada pelo
DETRAN-MG. A Comissão de Justiça opina pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Administração Pública.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 775/99, da Deputada
Elaine Matozinhos, que acrescenta dispositivos à Lei n° 12.666, de
4/11/97, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho opina por sua
aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 775/99 com a Emenda n° 1
A Comissão do Trabalho.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 800/2000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que incentiva a instrução e a educação escoteira
nas escolas públicas estaduais, por meio do projeto Escotismo Escola.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Educação
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opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 800/2000 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Educação.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 40/99, do Deputado
Doutor Viana, que autoriza a negociação do valor de parcelas
remuneratórias dos servidores a que se refere a Lei n° 10.470, de
15/4/91. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n°
40/99 na forma do vencido em 1" turno. A Comissão de Educação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 916/2000, da
Comissão de Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição
para elaborar leis delegadas dispondo sobre a revisão da remuneração
dos servidores públicos estaduais e a reestruturação de carreiras e de
quadros de pessoal da administração direta e indireta do Poder
Executivo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça, e com a Emenda n° 2, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça, ficando prejudicada a Emenda n° 2, da Comissão
de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

estamos encaminhando a votação do Projeto de Resolução n°916/2000.
Particularmente, sou contrário a que a Assembléia Legislativa abra mão
de suas prerrogativas para permitir que o Governador resolva,
momentaneamente, os seus problemas. As prerrogativas do parlamento
estadual estão excessivamente reduzidas, no meu entender. Porém,
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dando uma demonstração de sua maturidade, dada a gravidade deste
momento - entendendo inclusive as declarações contraditórias do
próprio Governo, que em alguns momentos escuda-se na lei federal e
num outro momento defende-se com ela -, e como o Líder do Governo,
que é o seu porta-voz, afirmou à sociedade que o Governo está com um
superávit mensal de arrecadação de R$124.000.000,00 e tem a intenção
d.e conceder um excelente reajuste, chegando até 50%, em alguns casos,
considerando que há grande distorção no plano de cargos e salários do
funcionalismo, este Poder, demonstrando que não age
sentimentalmente, mas com seriedade e responsabilidade, entende que
até dezembro deste ano - não como o Governador queria, para ter
durante três ou quatro anos a lei delegada - é o prazo suficiente para
que o Governador corrija as injustiças sociais do funcionalismo. Isso
está de acordo com a aspiração do funcionalismo, e esta Casa acredita
que o Governador cumprirá sua palavra, corrigindo todas as
desigualdades, principalmente implantando o plano de cargos e salários
tão almejado.

Assim sendo, o nosso encaminhamento é a favor de se conceder essa
delegação legislativa até dezembro de 2000, e tenho a certeza, pelas
declarações do ex-Secretário de Administração e Líder do Governo
nesta Casa, de que o Governador Itamar Franco dará um extraordinário
reajuste para os servidores públicos. O Governador concederá um
excelente reajuste, uma vez que, segundo declaração do ex-Secretário,
agora Líder, há um excesso de arrecadação de R$124.000.000,00. E é
provável que haja mesmo, uma vez que o combustível aumentou, a
energia elétrica aumentou, o que faz crescer, significativamente, a
receita do Estado. Além disso, há as taxas que esta Assembléia aprovou
no final do ano passado, o aumento na cobrança das microempresas, a
anistia fiscal dada no ano passado, o empréstimo da CEMIG - é muito
dinheiro para um governo só. Certamente, com essa lei delegada,
ganhará a sociedade. Os militares certamente terão os reajustes que
merecem, assim como a Polícia Civil, a educação e a saúde terão os
reajustes que merecem. E esse o voto de confiança que esta Casa,
agora, está dando ao Sr. Governador. Ele, que não costuma muito
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assumir suas responsabilidades, pois tem transferido para esta Casa
as responsabilidades maiores. Aceitamos agora dar um voto de
confiança, diante dessas declarações, na certeza de que ele fará aquilo
que o funcionalismo está a exigir. Não poderá nunca mais dizer que é a
Assembléia Legislativa a culpada por não serem dados reajustes. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis
• Deputado Marco Régis* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a

Bancada do PPS vai votar favoravelmente a esse projeto de lei porque,
ao contrário do que entende o Deputado Miguel Martini, o aumento de
salários é prerrogativa do Poder Executivo. Nós, do Legislativo, temos
que estar atentos, mas compete ao Poder Executivo cumprir a Lei Rita
Camata, cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, e não compete aos
Deputados entrar no mérito dos aumentos salariais dos servidores
públicos do Estado. Por isso, o PPS, através da sua bancada - que tem
passagem pelo Poder Executivo, sendo todos os seus componentes ex-
Prefeitos ou funcionários do Poder Executivo, como o Deputado Fábio
Avelar, da COPASA -, entende que essa prerrogativa é do Poder
Executivo. Por isso, estamos encaminhando favoravelmente ao projeto.
Sabemos que essa lei delegada, autorizada hoje pela Assembléia
Legislativa, irá para o Executivo e voltará a esta Casa, onde teremos o
poder de apreciá-la em bloco e de cassar alguma irregularidade
colocada pelo Executivo que possa exorbitar da delegação de poderes
que estamos concedendo.

Sr. Presidente, poderia continuar falando aqui, para assegurar o
tempo, mas minhas considerações estão encerradas.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia, vejam
a situação em que se encontra o Plenário da Assembléia Legislativa,
pressionado para delegar ao Governador a concessão de aumentos ao
funcionalismo. Depois de tanto tempo de governo, temos que, a toque
de caixa, votar para o Governador conceder aumento - esse Governador
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que, há tanto tempo administrando o Estado, já está no quarto
Secretário do Planejamento, com todas as dificuldades que temos
acompanhado neste Governo. Com tudo isso, não é possível que este
Governo não tenha tido condições de enviar, para análise da
Assembléia Legislativa, com tempo, o aumento que seria concedido ao
funcionalismo.

Vejam, Srs. e Sras. Deputadas, a situação em que nos encontramos:
os servidores precisando do aumento - é justo que recebam o aumento -

e o Governo querendo essa delegação, mas não sabemos quando
acontecerá o aumento dos servidores.

Por princípio, consideramos que é fundamental que a Assembléia
Legislativa permaneça com sua autonomia em relação à apreciação dos
índices do aumento que deve ser concedido ao funcionalismo público -
e agora nos encontramos nesta situação.

Temos novidades, pois, hoje, vemos silenciados aqueles que outrora
gritavam, aqui mesmo nesta tribuna, contra as famigeradas leis
delegadas. Hoje, alguns silenciaram, e outros estão trabalhando para
que, imediatamente, a Assembléia Legislativa delegue ao Governador a
possibilidade de conceder aumentos de vencimentos sem apreciação
pela Assembléia Legislativa.

Será que este Governo não sabia, mesmo antes de tomar posse, na
transição ou na campanha, quanto recebem os servidores públicos do
Estado? Este Governo não teve tempo para fazer um estudo e
encaminhá-lo, com tempo, para que a Assembléia Legislativa o
apreciasse? Será que o Governador, seus assessores e Secretários não
conheciam essa realidade? Será que as Lideranças não trabalharam para
que o Governo pudesse enviar à Assembléia Legislativa, com tempo, os
índices dos aumentos para os servidores públicos do Estado de Minas
Gerais?

Agora, é esta a situação que estamos vivendo: a Assembléia, os
Deputados da Assembléia Legislativa são os culpados e têm de, talvez
em 6 ou 24 horas, dar um cheque em branco para o Governo do Estado
tratar dos vencimentos dos servidores públicos estaduais. E retirada da
Assembléia Legislativa, dos Deputados, representantes do povo de
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Minas Gerais, a possibilidade de apreciar os vencimentos, de saber
quanto receberão os servidores do Estado de Minas Gerais.

Essa é uma das prerrogativas do Poder Legislativo que vamos passar
para o Executivo, e ainda vemos o Governador chamando a atenção da
sociedade: "Cobrem da Assembléia Legislativa". Queremos dizer para
todos: "Cobrem do Governador do Estado, pois, depois de tanto tempo,
não há ainda o índice de aumento dos servidores públicos do Estado". E
essa a situação em que se encontra a Assembléia Legislativa.

Sabemos que o povo de Minas Gerais e o servidor público do Estado
estão atentos a essas questões, que estão também na cabeça deste
Deputado. Este Governo não tem planejamento, não teve tempo para
apreciar os problemas do Estado.

Aqueles que outrora gritavam contra as leis delegadas as estão
defendendo aqui, hoje, demonstrando o que o povo de Minas Gerais
reconhece: incoerência. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em

mais de 20 anos de vida pública como parlamentar, nunca vi o Poder
Legislativo numa situação tão dificil, tão complicada como esta agora.
Estamos para apreciar um projeto de lei do Governador, que solicita
delegação de poderes para que ele, o Governador, possa fazer o plano
de cargos e salários dos funcionários do Estado de Minas Gerais e -
mais do que isso - promover reajustes salariais diferenciados.

Até então poderia ser uma matéria altaneira, digna de ser discutida,
mas os atropelamentos que aconteceram de ontem para hoje colocam
em xeque a soberania deste Poder Legislativo. Na verdade, o que
acontece é a tentativa de se colocar a faca no pescoço do Poder
Legislativo. O Governador, em sua declaração de hoje de manhã, disse
que só depende do Poder Legislativo, da Assembléia, o reajuste salarial
dos funcionários do Estado.

Quero chamar a atenção, mesmo com o atropelamento, com a pressa
do Governo, com a ansiedade dos funcionários, para o fato de não estar
presente aqui nenhuma representação sindical dos funcionários do
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Estado de Minas Gerais. Eles, que disseram que iriam lotar essas
galerias, pressionar os Deputados, pedir ao Poder Legislativo para que
possamos dar a nossa contribuição, ausentam-se das galerias da
Assembléia Legislativa, sem uma discussão mais ampla, mais
aprofundada.

O pior é que o Governador acaba de retirar as duas propostas de
emenda à Constituição, a n° 34 e a n° 35, que tocam profundamente na
alma do funcionalismo deste Estado, e envia uma outra proposta de
emenda resumida, apenas para adequar o pedido de delegação que está
para ser votado.

Fico preocupado, porque é muita responsabilidade sobre os 77
Deputados, sem que possamos conhecer profundamente a palavra final,
o posicionamento do funcionário do Estado de Minas Gerais.

Tenho em mãos cópias de declarações de Deputados do PT, que, em
1997, declararam-se frontalmente contra o pedido de delegação para
promover alterações profundas em legislação que dizia respeito ao
funcionalismo do Estado, mostrando exatamente a preocupação do
partido de oposição à época.

Nós, do PSDB, muitas vezes, não pela pressão do funcionalismo, mas
pela pressão da própria sociedade pelo momento difícil por que passa,
somos obrigados a resolver uma questão tão importante em tão pouco
tempo. Vamos votar a delegação, sim, mas é importante que, para a
votação do 2° turno, para a votação da nova proposta de emenda que,
hoje, dá entrada na Casa, possamos sentar à mesma mesa,
independentemente de partidos, e ouvir, escutar o funcionário deste
Estado.

Sabemos do vínculo profundo que existe entre as representações
sindicais no Estado de Minas Gerais e o Governador Itamar Franco. E
um direito que têm, pois defenderam a candidatura e a campanha do Sr.
Itamar Franco em praça pública e em palanque, fazendo parte até
mesmo do programa eleitoral.

Mas essa vinculação deles com o Governador não pode e não deve ser
mais importante que a missão imperiosa e grave de representar mais de
400 mil funcionários no nosso Estado. Faço um apelo aos Srs.
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Deputados para que votemos em 1° turno, ainda hoje, essa
solicitação de delegação. Mas queremos votar a proposta, em 2° turno,
após uma declaração oficial do funcionalismo, para que possamos
entender se S. Exa., o Governador, fez bem ou não em retirar as duas
propostas de emenda à Constituição e se interessa, de fato, ao
funcionário do nosso Estado a referida delegação. Assim, teremos,
além da consciência tranqüila, cumprido o nosso papel de defender a
Constituição deste Estado e os legítimos interesses de mais de 400 mil
funcionários que, na verdade, fazem o dia-a-dia e a história de Minas
Gerais.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Marfins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é

importante o momento que vivemos na Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Com irresponsabilidade e demagogia, o
Governador Itamar Franco, mais uma vez, isenta-se de seus
compromissos com a população e o funcionalismo público do Estado,
manipulando informações e dizendo à imprensa que o aumento do
funcionalismo depende única e exclusivamente do comportamento e da
postura dos Deputados desta Casa. Isso, rigorosamente, não é verdade,
e os funcionários, assim como o povo de Minas Gerais, sabem disso.
Mas, ainda assim, esta Casa, na sua totalidade, independente de
questões partidárias, tem maturidade para dar uma resposta pronta a
esse Governador que vive de criar factóides políticos, que vive em cima
de um palanque eleitoral, que não desceu de um e já subiu no outro,
para dizer-lhe que vamos, através dessa resolução da Assembléia,
delegar a ele os poderes que pede para dar aumento ao funcionalismo,
mas que cumpra a palavra, empenhada pelo seu Líder nesta Casa, o
Deputado Sávio Souza Cruz. Sabemos que, por causa do aumento dos
combustíveis, da gasolina, do óleo diesel, etc., do aumento das tarifas
de energia, esse Governo, sem mover uma palha, teve um aumento de
arrecadação mensal da ordem de R$170.000.000,00, além de outras
medidas, votadas nesta Casa, que aumentaram sua receita. Por essa
razão, e apenas por essa razão, o próprio Líder reconhece que existe,
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hoje, uma folga no Tesouro de Minas para dar um aumento
substancial ao funcionalismo, que bem o merece.

Conhecemos o empenho, a dedicação e a seriedade dos policiais
militares e civis, dos professores, dos tabalhadores da área de saúde,
dos trabalhadores na área de cultura, dos trabalhadores de todos os
setores da administração pública de Minas. Estamos dispostos a delegar
ao Governador esse poder, mas esperamos que cumpra e honre as
palavras do seu Líder nesta Casa. E um aumento da ordem de 50%, o
que foi dito publicamente. O Governador, agora, terá a
responsabilidade moral perante os funcionários e a população mineira
de, uma vez a ele delegados, por esta Casa, os poderes para conceder
aumento, que o faça imediatamente.

Ele está tergiversando, ganhando tempo. Já mandou duas propostas
de emenda à Constituição para cá, agora substituiu por uma nova e,
com isso, vai ganhando tempo. Queremos que seja dado aumento, e já.
Queremos mais: que seja dado aumento retroativo, já que o Governo de
Minas está com grande folga no caixa, graças ao aumento do preço do
combustível e da energia elétrica, já que o Líder do Governo reconhece
que tem dezenas de milhões de reais para repassar para o
funcionalismo. Exigimos que o Governador Itamar Franco cumpra seus
compromissos de campanha, honre sua palavra e a do seu Líder nesta
Casa e dê o aumento devido.

Em relação às mudanças no plano de cargos e salários, a Assembléia
quer ter a prerrogativa de rever o que o Governador pretende fazer.
Portanto, defendemos que a parte da nossa delegação, que diz respeito
ao aumento de salário, seja via sem retomo. Se quer uma delegação de
poderes, que tenha competência para isso, mas, no que diz respeito à
revisão do plano de carreira, queremos que essa parte seja explicitada
no nosso projeto de resolução e que isso volte para a Assembléia
Legislativa, para o exame dos Deputados e das lideranças do
movimento do funcionalismo. Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Andrada.
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O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, prezados assistentes das galerias, prezados telespectadores
da TV Assembléia, gostaria apenas de destacar um aspecto muito
importante do projeto que está sendo discutido: a lei delegada, que é
muito curtinha, mas tem uma repercussão muito grande. O Governador
pede autorização à Assembléia para fazer a revisão da remuneração dos
servidores públicos estaduais do Poder Executivo e, também, a
autorização para fazer a reestruturação da carreira e do quadro de
pessoal das administrações direta e indireta. São duas delegações num
projeto só: a questão do aumento e a da reestruturação das carreiras. O
projeto prevê que, depois de feito isso, a Assembléia faria uma revisão.
Alguns argumentam que, retomando o projeto à Assembléia, a questão
do aumento fica um tanto quanto prejudicada, porque o Governador dá
o aumento, mas a Assembléia tem que fazer a revisão. Então,
entendemos que é preciso modificar o texto, no seguinte sentido: com
relação ao aumento dos servidores, a Assembléia deve dar, o quanto
antes, sem que tenha que haver revisão, a delegação, mesmo porque a
revisão da Assembléia é muito restrita. Se o Governador concede 20%
de aumento, a Assembléia só poderá dizer se concorda ou se "cassa" os
20%, não pode fazer mais do que isso. Então, a Assembléia não deve se
preocupar com a revisão com relação ao Governo. Mas, com relação à
reestruturação das carreiras e aos quadros de pessoal, a Assembléia
deve manter o poder de revisão, porque vai-se alterar toda a estrutura
de pessoal do Estado, e, se o serviço não for bem feito, a Assembléia
vai abrir mão do direito de rever possíveis erros e injustiças, e disso o
Poder Legislativo não pode abrir mão, é nosso dever estarmos
vigilantes e acompanhando. E preciso defender a apresentação de uma
emenda que crie aqui uma diferenciação. O Governo passa a ter, desde
já, delegação para dar o aumento que quiser ao funcionário público,
sem que a Assembléia tenha que se pronunciar sobre o assunto. Mas,
com relação à reestruturação das carreiras e dos quadros de pessoal,
não, O Governo, depois de exercer a delegação dada para a Assembléia,
terá que remeter seu trabalho para que a Assembléia faça a revisão. E
essa revisão é muito simples, porque a Assembléia não pode modificar
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texto do Governo, pode apenas dizer se concorda ou não. E pode
destacar artigos e itens, concordando com alguns e derrubando e
vetando outros. Entendemos que é preciso que se mantenha esse poder
de revisão da Assembléia Legislativa, para que o Poder Legislativo
possa, em sintonia com os servidores, com o funcionalismo, avaliar,
num segundo momento, o que foi feito pelo Poder Executivo.

Simplesmente entregando uma delegação, sem limites e sem o poder
revisional da Assembléia, estamos dando um poder excessivo e
extraordinário ao Governador, próprio dos ditadores, que fazem o que
querem. Caso o Governo, porventura, em seu projeto e no exercício da
sua delegação, cometa injustiças, e caso a Assembléia abra mão de
revê-Ias, o servidor só terá a opção de recorrer ao Poder Judiciário, que
é moroso, e a lei entra em vigor imediatamente. Caso a Assembléia
faça a exigência de uma revisão, após o exercício da lei delegada ela
não entrará em vigor, só vigorará após o pronunciamento desta Casa. E
preciso preservar este Poder, que não pode abrir mão da revisão no que
diz respeito às carreiras e ao quadro de pessoal.

Com referência ao aumento, entendemos que tenha de ser dado já,
sem que a Assembléia tenha de fazer qualquer revisão. Agindo assim, a
Assembléia estará dando ao Governador todas as condições para que
cumpra as suas promessas e para que coloque no papel tudo o que
assumiu com o funcionalismo público. Assim, não poderá, amanhã,
dizer que a Assembléia prejudicou ou atrasou o seu trabalho, com
relação ao cumprimento das suas promessas. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.
• Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaríamos de fazer uma avaliação do projeto de resolução que veio a
esta Casa através de mensagem do Governador, pedindo lei delegada.
O Governador Itamar Franco permanece com seu espírito imperial,
usando o argumento do tempo. Quer jogar o ônus para a Assembléia.
Que ânus? O ónus de não ter avaliado o projeto sob a forma de projeto
de lei, mas sim de ter delegado, ou seja, entregue um cheque em branco
para fazer o aumento de vencimento de remuneração e pagamento
diferenciado, realizando ao mesmo tempo, uma verdadeira reforma,
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com implantação de cargos e salários.

No que tange à lei delegada, relativa ao aumento salarial, à
remuneração e ao pagamento diferenciado a determinados funcionários,
a Assembléia não poderia abrir mão da sua prerrogativa de mediadora
dos interesses do funcionalismo público e deixar isso ao bel-prazer do
Sr. Governador. Hoje, em entrevistas, ele está jogando a culpa na
Assembléia, dizendo que ainda não deu o aumento salarial diferenciado
para os funcionários públicos, ou seja, a remuneração desejada e
compatível com os anseios do funcionalismo, porque esta Casa está
fazendo obstrução, ou seja, a Oposição está obstruindo, deixando aqui
apenas os seus dois Vice-Líderes e o Líder. A base de Governo já não
acredita nisso também, mas estamos no Poder Legislativo com a
responsabilidade de fazer com que isso tramite de forma urgente. Então
estamos desdobrando o projeto em duas partes. Uma, autorizando que
dê o aumento que achar conveniente, a remuneração que decidir, e
diferenciar da maneira que quiser. Com relação ao plano de cargos e
salários, assim como os reajustes, o Poder Legislativo, estabelecerá até
dezembro de 2000.

Os partidos de esquerda sempre lhe deram apoio e sempre gostaram
do diálogo com a sociedade: discutir com os sindicatos, com a
coordenação sindical. Mas, agora, até a coordenação sindical já pediu
urgência. Então, a Oposição, nesta Casa, vai dar a delegação para
promover os aumentos salariais que o Governador achar que deve até
dezembro deste ano. Repito, mais uma vez, que, em relação ao plano de
cargos e salários, a Assembléia o quer, estabelecendo limites; depois de
confeccionada a lei, pelo Governo, que ela volte a esta Casa,
imediatamente, para que possamos corrigir as deformidades, com o
poder de vetar ou não. Queremos fazer uma fiscalização, "a priori",
porque, se isso acontecer sem esse art. 3° (que manda que, depois de
confeccionada a lei, esta retome a esta Casa), o Governador
estabelecerá o plano de cargos e salários, começará a fazer os
pagamentos, e a Assembléia terá, "a posteriori", a capacidade de caçar
o procedimento do Sr. Governador. Mas aí as coisas serão muito mais
difíceis. Por isso mesmo, nós da Oposição fizemos a opção de votar o
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projeto no 1° turno, da forma como está, e fazer as correções
necessárias no 2° turno, nas comissões, para que ele venha pronto e
acabado.

Alguns da esquerda querem a fiscalização do Poder Legislativo, "a
priori", e não querem delegar a lei. Mas, como o Governador usa o
argumento do tempo, jogando para a Assembléia o ônus com relação ao
aumento do salário, esta Casa vai votar agora, no 1° turno,
favoravelmente. Os partidos de Oposição, que são o PFL e o PSDB,
irão votar favoravelmente. Já houve um acordo para se votar dessa
forma. O Poder Legislativo está atento aos interesses do funcionalismo;
a Oposição está aberta para conversar no 2° turno, quando o projeto
estiver tramitando nas comissões, para que ele venha pronto e acabado,
atendendo aos interesses do conjunto do funcionalismo público. São
essas as nossas palavras. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero encaminhar

favoravelmente a votação da solicitação do Sr. Governador do Estado,
de autorização para, até o prazo de dezembro deste ano, estabelecido
posteriormente na Comissão de Fiscalização Financeira, poder, por
meio de decreto, a partir da aprovação dessa lei delegada, estabelecer
reajuste e plano de carreira.

Ao mesmo tempo, o Governo anunciou, hoje, a retirada de duas
emendas à Constituição, que tramitavam nesta Casa desde março deste
ano. Com relação a essas emendas, houve diversas polêmicas,
acrescentando-se a elas reivindicações, artigos, inclusive com a
Assembléia Legislativa deliberando em realizar reuniões também no
interior do Estado para essas propostas de emendas.

O Governador está - e já disse isso hoje - extremamente preocupado
com a questão do reajuste do servidor público em Minas Gerais, o qual,
há muito, não ocorre. Não era prática do Governo passado, assim como
não é do Governo Federal, conceder reajustes ao servidor. O Presidente
não fez isso durante seu primeiro mandato, não fez até agora, em seu
segundo mandato, e jamais fará enquanto estiver na Presidência da
República, porque o Fundo Monetário Internacional não permite que
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isso aconteça e exige, através da Lei de Responsabilidade Fiscal,
que impeça os Estados e os municípios de o fazerem. Essa é a triste
realidade com que o FMI dita as normas ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que simplesmente as acata.

Ao contrário disso, o Governador pretende dar esse reajuste.
Entretanto, para isso, é necessária a autorização da Assembléia, por
meio de lei delegada, para o estabelecimento do índice de reajuste no
Estado e, por meio de emenda constitucional, para a possibilidade de o
reajuste ser diferenciado entre civis e militares e conforme as faixas
salariais. De pouco adiantaria o mesmo reajuste para salários de
R$8.000,00 ou R$10.000,00 e de R$200,00 ou RS300,00, pois, para os
últimos, um índice de 50%, 30% ou 20% pouco representaria, enquanto
o mesmo não seria válido para os primeiros.

O Governador pede essas duas autorizações, por meio da lei delegada
e da proposta de emenda à Constituição, que foram remetidas hoje, da
maneira mais simplificada, permitindo que se continue o restante da
discussão, para acomodar à nossa Constituição as Emendas n°s 18 e 19,
aprovadas pelo Congresso Nacional. Portanto, peço aos Deputados que
tomem esse reajuste uma realidade, pois é um desejo do Governador e,
principalmente, do servidor público, civil e militar.

Os Deputados, em negociação, através da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, reduziram o prazo pedido pelo Governador
de final do ano 2000 prorrogável por mais um ano para apenas o ano
2000. Portanto, solicitaria aos Deputados que déssemos essa delegação
ao Governador, e não meia delegação, pois, do contrário, todos os
projetos deveriam retomar à Assembléia Legislativa, conforme propõe
o art. 3° da resolução da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, o que dificultaria ainda mais e atrasaria o reajuste de que
o funcionalismo de Minas Gerais tanto necessita e que tanto reclama.
Muito obrigado.

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

Sras. Deputadas, público presente, gostaríamos de reafirmar as palavras
de nosso Vice-Líder, Deputado Rogério Correia, que já fez um belo
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encaminhamento e urna excelente explanação sobre a necessidade e
urgência da aprovação dessa lei delegada.

Mas, Deputado Rogério Correia, gostaria de alertar o parlamento
mineiro sobre o fato de já termos vivido um momento como este.
Temos certeza de que os Deputados querem votar o mais rápido
possível tanto a lei delegada como a nova proposta de emenda à
Constituição que está sendo encaminhada a esta Casa pelo Exmo. Sr.
Governador do Estado. Em 1997, vivemos um momento semelhante e,
naquele momento, a Polícia Militar, a Polícia Civil e os Agentes
Penitenciários dependiam de uma delegação desta Assembléia para que
o Governador concedesse o aumento salarial.

A expectativa do funcionalismo público civil e militar é imensa.
Sabemos analisar de forma muito precisa que tipo de inquietação estão
vivendo, neste momento, os policiais civis, militares e os demais
servidores. Portanto, pedimos encarecidamente aos nobres pares desta
Casa que votem o mais rápido possível a lei delegada e essa nova
proposta de emenda à Constituição, que o Governador estará
encaminhando. Vou ler um trecho da mensagem enviada pelo
Governador a esta Casa. (- Lê:)

"Solicito, por seu caráter de urgência, a apreciação célere desta
emenda, que, em conjunto com a delegação de poderes que também
solicitei ao Legislativo mineiro, constitui minha última tentativa de pôr
em prática, através de reajustes diferenciados, o início de recomposição
de perdas salariais infelizmente acumuladas nos últimos anos.

Reafirmo a necessidade imperativa de privilegiar, com índices mais
generosos, os servidores que menos recebem e que, ao longo dos anos,
por razões diversas, acumularam perdas mais agudas. Isto, porque não
pode o Estado, a quem cabe zelar pela justiça social, continuar
reproduzindo, e até exacerbando, disparidades salariais aberrantes e que
afrontam nossa consciência.

Renovo a V. Exa., nesta oportunidade, as expressões de meu elevado
apreço. Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."

Deixo claro aos nobres pares que também farei questão de cobrar do
Governador Itamar Franco essa posição, pois afirma que os servidores
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cujos salários são mais baixos terão um índice maior de reajuste.
Isso, do ponto de vista social, é mais do que justo. Portanto, estaremos
cobrando, desta tribuna, que o Governador, após aprovadas a lei
delegada e a proposta de emenda à Constituição que está sendo enviada
nesta data, possa conceder um reajuste mais generoso aos funcionários
públicos que ganham menor salário. Estaremos cobrando do
Governador o cumprimento fiel dessa mensagem. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Vem à Mesa requerimento
do Deputado Rogério Correia, Vice-Líder do Governo, solicitando a
votação destacada do art. 3° do Substitutivo no 1 ao Projeto de
Resolução n° 916/2000. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em
votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas e destaque. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Com a aprovação do Substitutivo ri 0 i, fica prejudicada a Emenda n°2.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a leitura do art.

3°.
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário para

proceder à leitura do art. Y.
O Sr. Secretário (Deputado Eduardo Brandão) - Art. 3° do

Substitutivo no i ao Projeto de Resolução n° 916/2000: "Os projetos de
lei decorrentes desta delegação serão apreciados pela Assembléia
Legislativa, nos termos do art. 72, § 3° 1 da Constituição do Estado".

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

depois de muito discutir, tomamos uma decisão que considero sábia.
Esse projeto está ainda em 1° turno, e há uma dúvida se os Deputados
devem apreciar aquilo que a lei delegada autoriza o Governador a fazer
ou não. O nosso encaminhamento é no sentido de que mantenhamos o
art. 3°, que votemos favorável a esse artigo, para que tenhamos mais
tempo para avaliá-lo, porque, em 20 turno, será possível alterarmos
aquilo que considerarmos necessário. Hoje não há segurança naquilo
que se vai fazer. Há, inclusive, um encaminhamento ao qual somos
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favoráveis, no sentido de que, para conceder o reajuste, o
Governador teria autonomia total, mas o piano de cargos e salários
deveria ser submetido a esta Assembléia Legislativa para uma melhor
análise daquilo que se fizer.

Então, estamos encaminhando para mantermos o art. 3°, votarmos
favoráveis a ele, porque estamos ainda em 1° turno e no 2° turno
teríamos tempo até para alterá-lo. Se o derrotarmos agora, não poderá
voltar no 2° turno; então, o mais prudente, o mais sensato, o mais
coerente neste momento é a manutenção do art. 3°, da forma como está.
No 2° turno, teremos condições perfeitas de alterá-lo. Se o fizermos
agora, o faremos com insegurança. E o que percebemos é que muitos
Deputados estão mudando de posição de um momento para o outro, de
acordo com as novidades que vão surgindo. Eu mesmo havia feito esse
destaque, e o retirei, porque entendo agora que deve ser aprovado
conforme está no art. 30, mas no 2° turno faremos as alterações. Tenho
a certeza de que os nobres pares desta Casa, sensíveis a isso, vão
entender e votarão pela manutenção do art. 3°.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaria de encaminhar contra a inclusão desse art. 3 1, que veio no
substitutivo da Comissão de Fiscalização Financeira.

Em primeiro lugar, essa seria uma meia delegação. Delegaríamos ao
Governador o poder de estabelecer o índice de aumento e os planos de
carreira, mas, ao mesmo tempo, cada índice de aumento dependeria de
retornar à Assembléia Legislativa para ela dizer "sim" ou "não". Cada
plano de carreira, idem. Portanto, seria apenas uma meia delegação,
porque retomaria à Assembléia Legislativa.

Chamaria a atenção dos nobres Deputados, porque fizemos, há cerca
de 2 horas, uma reunião de Lideranças aqui mesmo, no Salão
Vermelho, e houve um consenso entre os Líderes de que deveríamos,
de fato, delegar poderes ao Governador para estabelecer esses índices.
Fazendo isso, já estaríamos cumprindo a nossa parte no que concerne
ao reajuste que o Governador está querendo dar aos servidores
públicos. Entretanto, não sei por qual motivo, há uma alteração agora,
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exatamente depois da reunião que há pouco fizemos com o Colégio
de Líderes. Isso, depois de votarmos uma série de outros projetos,
exatamente para agilizar a votação, conforme entendimento que
tivemos, nós, que estamos hoje na Vice-Liderança de Governo, de que
o fundamental seria a lei delegada.

Então, não há motivos para que voltemos atrás no que decidimos na
reunião do Colégio de Líderes. Peço aos Deputados que deleguemos,
de vez, esse poder ao Governador, para que fique com ele a
responsabilidade de chegar a um acordo dos valores desse índice e do
plano de carreira, ou seja, a Assembléia Legislativa cumpriu a sua parte
e não será empecilho para que isso aconteça. Caso contrário, o
funcionalismo público poderá ter o seu índice ainda mais atrasado no
processo, porque dependeria ainda de votação, na Assembléia
Legislativa, do projeto de lei de plano de carreira ou do projeto de lei
de reajuste.

Portanto, solicito que façamos essa delegação integral e não
atrasemos ainda mais o processo de anos e anos sem reajuste que o
funcionalismo público civil e militar vem vivendo. Conto com os
Deputados para que já no 1° turno aprovemos essa lei delegada,
conforme o que tínhamos combinado na reunião de Líderes, pouco
antes desta. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados

que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 17 Deputados; votaram "não" 26

Deputados. Fica, portanto, ratificada a rejeição do art. Y. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 1.

O Sr. Secretário - Emenda n° 1 ao Projeto de Resolução n° 916/2000:
"Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 'Art. 1° - Fica concedida ao
Governador do Estado a atribuição para proceder à revisão da
remuneração dos servidores públicos da administração direta e indireta
do Poder Executivo.'.". E esta a emenda, Sr. Presidente.

0 Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1, da Comissão de
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Justiça, que recebeu da Comissão de Fiscalização Financeira parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno,
o Projeto de Resolução n° 916/2000 na forma do Substitutivo n o 1,
exceto o art. Y. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência, nos

termos do art. 21 do Regimento Interno, vai prorrogar a reunião por
mais 1h46min, a partir das 18h14 mm.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência concederá a palavra, para declaração

de voto, a todos os Deputados. O desejo desta Presidência talvez seja
de ter feito uso da palavra antes do processo de votação. Mas a
Presidência deseja esclarecer o que foi votado.

Existe diferença entre ter e não ter o § 30, qual seja, em qualquer
hipótese - é importante que os Deputados saibam -, o Poder Legislativo
pode naturalmente avaliar, analisar, votar e não aceitar aquilo que for
feito, caso o Executivo pratique algum ato que não devesse ser
praticado.

A diferença elementar e essencial, no que se refere ao art. 30, que foi
destacado e é objeto de controvérsia neste Plenário, é que, se o art. 30
tivesse permanecido, o Governador, no momento em que definiu o que
quer fazer mediante a lei delegada definida pelo Poder Legislativo,
deveria remeter para o Poder Legislativo, que avaliaria antes da decisão
do Executivo entrar em prática.

A partir do momento em que não existe mais o art. 3° na lei delegada,
por decisão soberana do Plenário desta Casa, que o Poder Legislativo
está concedendo ao Chefe do Executivo, esta Presidência deseja apenas
esclarecer aos Deputados que não analisaremos antes, mas que
podemos, perfeitamente, analisar após.

Quero também dizer, acho que é importante, que o Plenário votou
neste momento a delegação da forma como votou o Governador do
Estado. Esta Presidência poderia ter lido antes, mas preferiu não ler
para que não influenciasse os Deputados.
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Mas, depois que foi votada, esta Presidência deseja dar

conhecimento ao Plenário desta Casa e a Minas Gerais que, num
determinado momento, nos 16 anos de mandato no Senado, exatamente
no ano de 1987, o Governador apresentou a Emenda n° 75, que diz o
seguinte: "A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de
resolução do Congresso Nacional, especificando o seu conteúdo e os
termos do respectivo exercício, determinando, em qualquer hipótese, a
apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, que o fará em votação
única".

Por entender o momento que estamos vivendo, esta Presidência não
quis dar conhecimento ao Plenário dessa emenda apresentada pelo
Governador no Senado. Alguns Deputados julgaram por bem que
deveria ser mantido, no projeto de resolução, o art. 3 0, exatamente
porque comungam com o pensamento, as ações e o voto do Governador
há alguns anos, quando ainda era Senador da República.

A Presidência conversou com alguns Líderes sobre a importância de
esse artigo fazer parte do projeto de resolução, porque, amanhã, entre o
1" e o 2° turno, se houvesse uma decisão de que deveria continuar
fazendo parte, ficaria; se os Deputados entendessem que, por razões
políticas, deveria estar fora, esse artigo poderia perfeitamente, por uma
emenda supressiva, sair do projeto na votação de 2° turno.

Declaração de Voto
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, nesta confusão toda,

gostaria que constasse em ata que votei de forma equivocada; meu voto
foi "sim", pela permanência do art. Y. Como a base do Governo -
apesar de o Governo não querer ter base - derrotou esse art. 30, a
Oposição sente-se completamente descompromissada com todas as
ações que o Governo possa ter em relação ao plano de cargos e salários.

Achávamos que a medida correta seria estabelecer que, em termos
salariais, a Assembléia não poderia mexer. Então, que o Governador
tenha delegação plena para dar o reajuste que quiser, de acordo com o
que achar justo e o que o caixa suportar.

Agora, em relação ao plano de cargos e salários, a Assembléia
Legislativa dará carta-branca; ela será responsável por extinções de
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cargos, de beneficios, por uma série de coisas contra o servidor
público, até mesmo, possivelmente, demissões, e ela não poderá fazer
nada. Nessa questão, a Oposição tem a consciência tranqüila de que
tentou fazer o melhor. No meu encaminhamento, disse que, em 2°
turno, poderíamos efetuar alterações. Agora, não podemos mais alterar.

Queremos deixar claro que votamos pela permanência do art. 30,

porque faríamos uma emenda em 2 0 turno e obrigaríamos o Governo a
remeter para esta Casa o piano de cargos e salários dos servidores. E
muito perigoso que venhamos a dar essa delegação de poderes para o
Governador fazer o plano de cargos e salários do jeito que ele quer.

Essa tentativa do Governador - que fique muito claro aqui - é porque
ele não quer dar reajuste salarial para os servidores e tenta postergar ao
máximo, mas esta Casa está agindo com rapidez. Estamos fazendo
nosso papel. Só que temos de ter responsabilidade, porque, se vamos
dar delegação para que conceda o reajuste, ele pode fazê-lo no dia
seguinte àquele em que essa lei sair desta Casa. Agora, quanto à
reestruturação de cargos, temos um prazo maior para avaliá-la.

Minha declaração de voto é porque, apesar de o mostrador ter saído
ao contrário, votei "sim" e peço que conste em ata. E digo aqui que é
uma responsabilidade muito grande daqueles que votaram
contrariamente a esse art. 3°. Muito obrigado.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, lamento também e quero
dizer que votamos pela manutenção do art. 3b, que é a expressão do
Poder Legislativo nesse projeto de resolução, já que foi elaborado pela
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que é plural, pois
representa as principais bancadas desta Casa e o conjunto dos
Deputados.

Neste momento, o Poder Legislativo diminuiu e começou a ficar de
joelhos novamente, porque começaram a atuar os Líderes que, antes,
gostavam de diálogo, procuravam o conjunto do funcionalismo público
para saber de que lado estavam e quais eram as suas reivindicações.
Agora, os Vice-Líderes do Governo - porque o Líder, infelizmente, não
comparece - estão trabalhando, trabalharam e venceram num primeiro
momento.
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Mas ainda temos uma chance de expressar a força do Poder

Legislativo no 2° turno, nas comissões. Podemos repristinar esse artigo
e dividi-lo em dois, mantendo, sim, a capacidade deste Poder para
permitir, num momento de urgência, a conciliação entre os interesses
do conjunto do funcionalismo público, os interesses do Governo e a
responsabilidade desta Casa, autorizando o aumento imediatamente.

Quanto ao plano de cargos e salários, este, sim, vamos manter, se
tivermos juízo para expressar a força do Poder Legislativo e mostrar ao
Governador que não é da maneira que ele quer, mas da maneira que o
povo quer e pela qual nós, mediadores dos interesses do povo, devemos
trabalhar. Devemos manter esse artigo, para que o plano de cargos e
salários, depois de consubstanciado num projeto de lei do Governador,
possa voltar a esta Casa e receber os vetos, as correções desejadas pelo
funcionalismo público.

Queria dizer que ainda é tempo de o Poder Legislativo não
permanecer de joelhos, e, sim, promover a interdependência dos
Poderes, pois votar contra esse projeto, votar pela eliminação do art. 3°
é votar contra nós mesmos. Estamos retirando o nosso poder de mediar
o plano de cargos e salários. Como há urgência de se dar aumento ao
funcionalismo público até dezembro, porque depois haverá outros
projetos com esse fim, estaríamos nos comportando com coerência,
com responsabilidade. Aqui fica o meu protesto ao dizer que, hoje, os
partidos de oposição apoiaram o Governo, sendo que anteriormente
promoviam o diálogo. Hoje não querem o diálogo com a sociedade.
Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria de
dizer que a Assembléia Legislativa acaba de cometer um grande
equívoco. A lei delegada, como o próprio nome já diz, é uma delegação
de poderes. O Legislativo está delegando ao Executivo aquilo que é de
sua competência. Na hora de delegar, queríamos fazê-lo com critério.

A Oposição desta Casa apoiou todo o processo de delegação para que
o Governo do Estado tivesse agilidade, sobretudo com relação ao
aumento. Mas, com relação à reestruturação do funcionalismo, do
quadro de pessoal, das carreiras, a Assembléia deu uma delegação
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indevida por ser sem volta. A Assembléia não terá condições de
avaliar o que será feito pelo Governador. E preciso que isso fique claro.
A iniciativa desse tipo de lei é da competência do Poder Executivo.
Mas é competência do Legislativo legislar e transformar essa iniciativa
em lei. Estamos, aqui, abrindo mão disso. Estamos dando poder ao
Executivo como se pudesse resolver a questão do funcionalismo por
decreto. O Poder Legislativo não mais poderá tratar do assunto. Daqui
para a frente é preciso saber que, quanto à questão das carreiras, do
quadro de pessoal, foi dado ao Governador poder total, um cheque em
branco. E quem deu esse poder foi a bancada do Governo, que acaba de
retirar a obrigatoriedade de essa questão voltar. A bancada do Governo
assume o ônus. Se o Governador fizer, até dezembro, um trabalho bem
feito, parabéns. Mas, se não o fizer e se o funcionalismo quiser
reclamar, reivindicar, a Assembléia estará de mãos atadas e nada
poderá fazer. Isso porque não quiseram dar à Assembléia o importante
poder de revisão. Nossa posição era a de dar a delegação para o
aumento de imediato, sem revisão; mas dar a delegação para a
reestruturação do funcionalismo com o poder de revisão da
Assembléia, já que são centenas, milhares de servidores que ficaram à
mercê da vontade de um homem só, quando o sistema democrático
requer, sobretudo, a abertura do debate e a importância do Poder
Legislativo no processo.

A Deputada Maria Tereza Lara - Discordo da opinião de ter esta
Assembléia se equivocado ao retirar o art. 3° dessa lei, por dois
motivos: sabemos que jamais o Governador Itamar Franco, em pessoa
ou através de seus Secretários, faria uma legislação referente a cargos e
salários sem a efetiva participação dos funcionários. Já existe uma
comissão, com a participação de sindicatos e dos funcionários, que há
meses está discutindo a questão do plano de cargos e salários. Sabemos
que isso será feito com a efetiva participação dos funcionários, dos
sindicatos, das entidades que representam aqueles e nas quais
confiamos.

Em segundo lugar, como S. Exa. o Presidente desta Casa disse, se
houvesse um absurdo na resolução, esta Casa poderia cassá-la, mas
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creio que isso não acontecerá. Caso 80% dos funcionários ficassem
insatisfeitos, a própria Casa poderia ter essa iniciativa. Quero deixar
isso registrado e falar em defesa desta Assembléia Legislativa, pela
postura que teve hoje.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Quero cumprimentar esta Casa, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, pelas decisões desta tarde. Decisões
democráticas - algumas delas ainda em 1° turno -, e não houve, da
nossa parte, tempo para um aprofundamento maior na análise de alguns
projetos. Percebemos que alguns projetos que estão até fora da
realidade foram aprovados sem maiores contestações, mas, no 2° turno,
teremos oportunidade de revê-los.

Em relação à lei delegada, entendemos que o Governador recebeu um
voto de confiança desta Casa para realizar, com independência e
tranqüilidade, a reforma que visa melhorar a situação salarial dos
nossos funcionários. As emendas que surgiram de última hora são,
como sempre, cascas de banana que a Oposição costuma jogar, com o
intuito de dificultar as ações do Executivo. Sempre ouvi dizer que esta
Casa tem a tradição de fazer acordos de Lideranças e cumpri-los no
Plenário. Hoje, o que vimos foi que, na reunião das Lideranças, a
poucos metros deste local, ficou esclarecido que essa emenda aposta
pela Comissão que apreciou a matéria nesta manhã não seria aceita; no
entanto, a Oposição pretendeu aprovar aqui essa emenda, para cuja
derrubada havia uma combinação. Estranho isso, porque, ao que me
parecia, esta Casa combina e cumpre acordos como esse. Mas, enfim, a
emenda foi derrubada, e isso demonstra que a Casa pretende manter
esses acordos, o que deixa o Governador Itamar Franco à vontade,
livre, com a confiança de que necessita para realizar a melhoria salarial,
para entrar na questão dos funcionários públicos estaduais, inclusive na
questão dos planos de carreira. Estamos tratando com um Governador
sério, que não vai extrapolar o direito que recebe, a autorização que
recebe desta Casa. Um Governador que está vivendo um grave
momento, o que deveria estar sendo partilhado por todas as forças neste
Estado, nas áreas política e empresarial, para evitar um cataclisma
maior, uma situação mais grave. Neste momento, temos que nos
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empenhar para que haja governabilidade, para que o Governo possa
transpor as dificuldades e realizar seu intento. Nesse ponto, acredito
que a Assembléia votou por maioria, corretamente, numa linha de dar
ao Governador a oportunidade de realizar aquilo que deseja, em relação
ao seu funcionalismo.

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria
de deixar bem claro para o Vice-Líder do Governo, nosso nobre amigo
Deputado Luiz Tadeu Leite, que não houve, em momento algum, o
compromisso de não votar ou de votar; o que houve foi a liberdade de
os Deputados votarem aquilo que é do interesse de Minas Gerais. E até
me surpreendo quando o Vice-Líder do Governo diz que este é um
Governo democrático. Que democracia é essa, quando o próprio
Governador disse, há poucas horas, que governou Juiz de Fora, quando
lá foi Prefeito, com apenas três Vereadores; que agora tem dois
Deputados na Assembléia e que governará Minas sem a participação
dos Deputados? Não vejo nenhum ato democrático. A democracia diz
que os Poderes são independentes e que têm que se respeitar.
Naturalmente que há o respeito - sentimos, nesta Casa - ao Executivo.
Falta, sim, o respeito do Executivo para com esta Casa. Portanto,
quanto a esta posição de hoje, pela qual o Plenário dá um cheque em
branco para o Sr. Governador, fica aqui a posição deste Deputado e,
tenho certeza, de parte da Oposição desta Casa.

Tomara que estejamos errados, mas não acreditamos que o
Governador tenha a intenção de fazer o melhor para o funcionário
público estadual. Ele está criando uma situação de terrorismo para os
funcionários contratados, que estão dormindo empregados e não sabem
se acordarão desempregados. Essa é a posição do Estado de Minas
Gerais. Tenho todo o plano de governo do Itamar Franco, da época de
sua candidatura. Ali estão palavras garantindo ao servidor o direito de
trabalhar e de receber com dignidade. Até agora, não vi absolutamente
nada a esse respeito. Não tenho nada pessoal contra o Dr. Itamar
Franco. Muito pelo contrário, penso que seja um homem muito
simpático, mas, em termos de administração, está-lhe faltando pulso,
determinação e conhecimento. Obrigado.
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente e Srs. Deputados, talvez

não apenas a Oposição tenha sido derrotada no Plenário, nesta tarde,
pois sabemos que outros Deputados, por coerência, votaram pela
manutenção da autonomia do Poder Legislativo. Esse cheque em
branco dado pela Assembléia Legislativa, ou seja, pelos Deputados que
votaram favoravelmente, para que o Governador possa mexer nos
cargos e salários da maneira que quiser, sem dúvida, é algo que fere de
morte o Poder Legislativo. E impressionante vermos a mudança de
discurso, até no próprio documento trazido pelo Presidente da
Assembléia. Vimos, também, vários Deputados que, anteriormente,
eram tão duros, na tribuna desta Casa, contra as leis delegadas e, agora,
mudaram totalmente de lado. A idéia é a de que o Governo não erra,
mas estamos vendo o Governo retirar duas propostas de emenda à
Constituição que a Assembléia havia começado a discutir, assim como
há outros projetos que mostraremos, os quais o Governo enviou e que
ele próprio não reconhece. Então, o voto de confiança da população de
Minas Gerais foi dado aos Deputados. Espero que cumpram o mandato
e não abram mão daquilo que é inerente ao Poder Legislativo. Por isso,
temos de lamentar e de dizer que acordo para que tenhamos número de
Deputados para votar em Plenário não quer dizer acordo com relação à
maneira como os Deputados votarão.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, gostaria de registrar a minha
posição pessoal e a da Bancada do PT. O Governo já demonstrou em
diversos momentos a disposição de fazer uma política salarial, mesmo
condicionado à Lei de Responsabilidade Fiscal e a toda a legislação que
dificulta uma série de ações com relação à política salarial. E bom
registrar que não é a primeira vez que isso ocorre na relação entre o
Poder Executivo e o Legislativo. Deixamos claro que, em outras
circunstâncias, os Deputados do PSDB estavam defendendo,
exaustivamente, a delegação de poderes, sem questionar.

Estamos vendo disposição ao diálogo com o servidor e um esforço do
Governo com vistas à melhoria da arrecadação, para proporcionar um
plano de carreira e reajustes aos servidores. Fica este registro, para que
não percamos a memória de outras épocas em que a situação acontecia
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com Deputados tomando posições completamente opostas. Muito
obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência verifica, de

plano, a inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20
horas, e convocando os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 11,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
é a publicada na edição anterior.) Levanta-se a reunião.

ATA DA r REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
ESPECIAL PARA A INDICAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DO

DEOP
Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de março de dois mil,

comparecem na Saia das Comissões os Deputados Aílton Vilela,
Antônio Andrade, Cabo Morais e Arlen Santiago, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Aílton Vilela, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Arlen Santiago, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente registra
á presença do ex-Deputado Federal Felipe Néri e dos Deputados
Miguel Martini, Agostinho Silveira, Mauro Lobo e Paulo Pettersen. A
seguir, informa que a reunião se destina a proceder a argüição pública
do Sr. Nélzio de Assis, indicado para Diretor-Geral do Departamento
de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP -, e, se possível,
apreciar o parecer do relator. O Presidente convida o Sr. Nélzio de
Assis a tomar assento à mesa e lembra aos presentes que a argüição
pública se faz necessária conforme o disposto no art. 62, inciso XXIII,
alínea "d", da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada
pela Emenda à Constituição n° 26. A seguir, a Presidência passa a
palavra aos Deputados presentes que procedem à sabatina do Sr. Nélzio
de Assis, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
agradece a presença do convidado e suspende a reunião por 3 minutos,

rÀ
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para os cumprimentos formais. Reabertos os trabalhos, o Presidente
indaga do relator, Deputado Cabo Morais, se está em condições de
emitir seu parecer. Este conclui pela aprovação da indicação do Sr.
Nélzio de Assis para o cargo de Diretor-Geral do Departamento de
Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Presidente suspende os
trabalhos por 5 minutos, para a lavratura da ata da reunião. Reabertos
os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Antônio Andrade que
proceda à leitura desta ata, que 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.

Sala das Comissões, 16 de março de 2000.
Aílton Vilela, Presidente - Arlen Santiago - Cabo Morais - Antônio

Andrade.
ATA DA I a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO
DIRETOR DO IPEM-MG

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de março de
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton
Vilela, Márcio Kangussu e Marcelo Gonçalves, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Aílton Vilela, 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 registra a presença
do Deputado Márcio Cunha e, a seguir, informa que a reunião se
destina a proceder a argüição pública do Sr. Wilton Braga de Oliveira,
indicado para Diretor-Geral do IPEM-MG, e, se possível, a apreciar o
parecer do relator. O Deputado Aílton Vilela convida o Sr. Wilton
Braga de Oliveira a tomar assento à mesa e lembra aos presentes que a
argüição pública se faz necessária conforme o disposto no art. 62,
inciso XXIII, alínea "d", da Constituição do Estado, de acordo com a
redação dada pela Emenda à Constituição n° 26. A seguir, a Presidência
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passa a palavra ao relator, Deputado Márcio Kangussu, que inicia a
argüição do Sr. Wilton Braga de Oliveira. Os demais Deputados
também fazem perguntas ao candidato, conforme consta nas notas
taquigráficas. A presidência agradece a presença do convidado e
suspende a reunião por 3 minutos, para os cumprimentos formais.
Reabertos os trabalhos, o Presidente indaga ao relator, Deputado
Márcio Kangussu, se está em condições de emitir seu parecer. Este
responde afirmativamente e procede à leitura do parecer mediante o
qual conclui pela aprovação da indicação do Sr. Wilton Braga de
Oliveira para o cargo de Diretor-Geral do IPEM-MG. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Presidente suspende os
trabalhos por 5 minutos, para a lavratura da ata desta reunião.
Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Márcio
Kangussu que proceda à leitura desta ata, que é dada por aprovada e
subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2000.
Aílton Vilela, Presidente Márcio Kangussu - Marcelo Gonçalves.

ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO

Às quinze horas do dia treze de abril de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Elmo Braz, Djalma Diniz, Marco Régis e
Maria Olivia, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma
Diniz, 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 informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e distribui ao Deputado Marco Régis os Projetos de
Lei n°s 132, 198, 288, 631 a 663, 671, 687, 688, 697, 704, 707 a 709 e
7 13/99; à Deputada Maria Olivia, os Projetos de Lei n°s 714, 715, 717,
720, 724, 726, 727, 729, 732 a 734, 738, 740, 747 a 749/99; ao
Deputado Djalma Diniz, os Projetos de Lei n°s 750, 752, 758 a 764,
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766 a 768, 770, 778 e 780/99. Encenada a i" Parte dos trabalhos,
passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
pareceres sobre matérias de deliberação conclusiva das comissões.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 132, 198, 288, 631, 632, 663,
671, 687, 688, 697, 704, 707 a 709 e 713 (relator: Deputado Marco
Régis); 714, 715, 717, 720, 724, 726, 727, 729, 732 a 734, 738, 740 e
747 a 749 (relatora: Deputada Maria Olivia); 750, 752, 758 a 764, 766
a 768, 770, 778 e 780 (relator: Deputado Djalma Diniz). 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, 11 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz - Marco Régis.

ATA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA
AÇÃO SOCIAL

As dez horas e quinze minutos do dia dezoito de abril de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Canabrava
e Luiz Menezes, membros da supracitada Comissão. O Deputado Luiz
Menezes deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum".

Sala das Comissões, 18 de abril de 2000.
Ronaldo Canabrava - Luiz Menezes.

ATA DA 1V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

Às dez horas do dia dezenove de abril de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Luiz Menezes e Aílton
Vilela (substituindo este ao Deputado Amilcar Martins, por indicação
da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, 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 procede à leitura de oficios dos Srs. Francisco Domelies,
Ministro do Trabalho e Emprego; Mário Bulgarelli, Presidente da
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Câmara Municipal de Manha, e da Deputada Maria Olivia,
publicados no "Diário do Legislativo" de 6/4/2000; das Sras. Maria
Lúcia Cardoso, Deputada Federal, comunicando ao Presidente da
Comissão a realização do Seminário Internacional sobre o Futuro do
Emprego; e Thereza de Lamare Franco Netto, Presidente do Conselho
Estadual de Assistência Social, solicitando à Comissão que informe o
referido Conselho sobre as discussões das matérias relativas a
assistência social. O Presidente designa para relatores das seguintes
matérias os Deputados a seguir citados: Projetos de Lei n°s 757/99, 859
e 882/2000, Deputado Luiz Menezes; 847, 861, 862, 863, 864, 865,
874, 875, 876 e 877/2000, Deputado Ronaldo Canabrava; 849 e
867/2000, Deputado Agostinho Silveira; 853 e 878/2000, Deputado
Amilcar Martins. Após, redistribui o Projeto de Lei n° 702/99 ao
Deputado Aílton Vilela, tendo em vista a ausência do relator
anteriormente designado. Passa-se à l a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Ailton Vilela emite
parecer sobre o Projeto de Lei n° 702/99, no 1° turno, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, que apresenta.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Neste
momento, o Deputado Ivo José transfere a Presidência ao Deputado
Aílton Vilela, em virtude de a matéria a ser apreciada ser de sua
autoria. O Deputado Luiz Menezes emite parecer sobre o Projeto de Lei
n° 703/99, no 1° turno, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Reassumindo a Presidência, o Deputado
Ivo José passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação
de proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O
Presidente submete a discussão e votação, em turno único, os Projetos
de Lei n°s 779/99 (relator: Deputado Luiz Menezes); 781/99 com a
Emenda n° 1 e 814/2000 (relator: Deputado Agostinho Silveira);
793/2000 (relator: Deputado Amilcar Martins); 807 e 809/2000
(relator: Deputado Ronaldo Canabrava) e 808/2000 com a Emenda n° 1
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(relator: Deputado Ivo José), que são aprovados. Passa-se à ? Fase
da Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições da
Comissão. O Deputado Ivo José transfere a Presidência ao Deputado
Aílton Vilela e apresenta requerimentos em que solicita seja realizado
debate público com as Comissões de Meio Ambiente e Recursos
Naturais e de Política Agropecuária e Agroindustrial para se discutir o
Programa Nacional do Álcool e do Leite - PRONAL - e o lançamento
de revista sobre o referido Programa; seja enviado oficio ao Secretário
da Segurança Pública pedindo que realize estudos visando à redução da
taxa cobrada para emissão da segunda via da carteira de identidade;
sejam pedidas ao Superintendente do INSS informações sobre
solicitação feita pela Sra. Ednalva Alves Paiva, no Centro de
Atendimento ao Cidadão desta Assembléia; e seja enviado oficio à Sra.
Nelcy Carvalho Mendonça, sugerindo-lhe o encaminhamento do menor
Alex Alberto dos Santos ao sindicato representativo de sua categoria,
para receber orientação jurídica. Colocados em votação, cada um por
sua vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Ivo José submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n° s 132, 198, 663, 671, 687, 688,
697, 704, 707 a 709, 713 a 715, 717, 720, 724, 726, 732 a 734, 738,
740, 747 a 750, 752, 761, 762, 764, 766 e 770/99, que são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2000.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava - Amilcar Martins -

Agostinho Silveira.	-
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA

FINANCEIRO EM 19/4/2000
Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia dezenove de abril de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo
Canabrava e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. O
Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, deixa de abrir a reunião por
falta de "quorum".
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Sala das Comissões, 19 de abril de 2000.
Ronaldo Canabrava, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA
AÇÃO SOCIAL

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de abril de dois
mil, comparece na Sala das Comissões o Deputado Ronaldo Canabrava,
membro da supracitada Comissão, o qual informa que a reunião deixa
de ser aberta, por falta de "quorum".

Sala das Comissões, 25 de abril de 2000.
Ronaldo Canabrava

ATA DA 37- REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas do dia vinte e seis de abril de dois mil, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Bilac Pinto,
Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Dinis Pinheiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e dá ciência do recebimento de ofícios dos Srs.
Itamar Franco, Governador do Estado; Carlos Patrício Freitas Pereira,
Secretário de Administração; Geraldo Rezende, Secretário de Indústria

E e Comércio; Adelmo Carneiro Leão, Secretário da Saúde; Márcio
o Barroso Domingues, Secretário Adjunto da Segurança Pública; Alex

Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas; José
Carlos Laender Castro, assessor técnico de cooperativas habitacionais;
Roberto José de Oliveira, Presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais; Humberto Celso
Habbema de Maia, Secretário de Transportes Terrestres do Ministério
dos Transportes; e da Sra. Lanuza Carmona da Silva, Chefe da
Assessoria para Assuntos Parlamentares do Ministério dos Transportes.
Passa-se á 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
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Assembléia. Submetidos a votação, em turno único, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos n°s 1.271/2000, do Deputado Gil
Pereira, e 1.275/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Ato contínuo,
são submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 288/99 (relator:
Deputado Ermano Batista); 631 e 632/99 (relator: Deputado Mauri
Torres), os quais são aprovados. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. O
Deputado Alvaro Antônio transfere a Presidência ao Deputado Ivair
Nogueira e apresenta requerimentos em que solicita sejam convidados
o Sr. José Elcio Santos Montese, Chefe do 6° DRF/DNER, e o Cel.
Ivon Borges Martins para prestar esclarecimentos sobre as condições
operacionais das rodovias federais delegadas e não delegadas, em
especial, a BR-040, e seja feita, pela Comissão, avaliação técnica nos
trechos das rodovias federais delegadas situadas na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os requerimentos. O Deputado Ivair Nogueira
retoma a Presidência ao Deputado Alvaro Antônio. 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 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro - Ivair

Nogueira.	 -	 -
ATA DA 41 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia três de maio de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Glycon
Terra Pinto, Luiz Tadeu Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza
Lara, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e João Batista de Oliveira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
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é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente procede à leitura da seguinte correspondência:
oficio do Sr. José Francisco da Silva, Secretário Adjunto de Direitos
Humanos, informando que o Requerimento no 1.138/2000, relacionado
com denúncias de detentos, foi encaminhado ao Ministério Público da
Comarca de Peçanha para as providências cabíveis; carta do Vereador
Welinton José dos Santos, "Helinho", de Carapicuíba, São Paulo,
relatando que no dia 26 de fevereiro último, na Rodovia MG-050, nas
proximidades de São Sebastião do Paraíso, foi abordado de forma
truculenta pelo Delegado Ronaldo da 48 D.P.R. desse município e
pedindo providências, conforme publicado no "Diário do Legislativo",
em 20 de abril último; convite do Fórum Mineiro de Saúde Mental para
a reunião mensal realizada no dia 29 de abril último; convite do Centro
de Documentação Eloy Ferreira da Silva para o Seminário 500 Anos de
Resistência Indígena, a se realizar no dia 5 de maio próximo; carta da
Sra. Alice dos Santos Freitas, mãe do detento Glauco Tadeu de Freitas,
informando que seu filho cumpre pena na Casa de Detenção Dutra
Ladeira sob constante ameaça de morte e solicitando providências da
Comissão; carta anônima de moradores do Município de Prata
denunciando o envolvimento do Promotor de Justiça, Sr. Norton Batista
Pereira, com prostituição de menores nessa cidade; carta do detento
José Caetano da Silva informando que se encontra sob ameaça de morte
e pedindo providências; material da Mineradora São Jerônimo sobre os
trabalhos de pesquisa e prospecção que vem desenvolvendo na cidade
de São João del-Rei; carta do Sr. João Manoel de Carvalho Neto,
Diretor de Recursos Humanos e Administração da Acesita, informando
sobre a demissão de pessoas com suspeita de doenças profissionais e
sobre a segurança da empresa; carta do Conselho Municipal de
Assistência Social de Divinópolis solicitando apoio da Comissão para
agilizar, junto ao Executivo Estadual, o repasse de verbas de subvenção
social aos conselhos municipais de assistência social através do
Conselho Estadual de Assitência Social; carta do Delegado João
Simões de Almeida Júnior, de Muzambinho, esclarecendo sobre
episódio ocorrido nessa cidade, a respeito de doação que o Deputado
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Marco Régis teria feito para a construção de uma delegacia de
polícia civil e a devolução posterior da quantia, tendo em vista
acusações que o Deputado teria feito contra o Delegado. A Presidência
determina que essa correspondência seja encaminhada à CPI do
Narcotráfico, para conhecimento, e informa que a reunião se destina a
discutir o Projeto de Lei n° 797/2000, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que institui atendimento especial a deficiente visual em
instituições bancárias, e a obter esclarecimentos sobre as dificuldades
por que passa a Associação de Pais e Amigos dos Portadores de
Deficiências Visuais - APADV. Passa-se à fase de discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n°5 1.283, 1.295 a 1.297, 1.299 a 1.301, 1.303 e
1.305/2000. A seguir, passa-se à fase de discussão e votação de
proposições da Comissão. O Deputado João Leite passa a Presidência
ao Deputado Luiz Tadeu Leite, em virtude de apreciação de matéria de
sua autoria. E aprovado requerimento dos Deputados João Leite e
Maria Tereza Lara, em que solicitam seja enviado ao Comandante-
Geral da Polícia Militar pedido de informações sobre a operação da
PMMG no acampamento Tangará, em Uberlândia, abordando os
seguintes aspectos: o procedimento adotado para a notificação de
desocupação da fazenda; o número de policiais envolvidos na operação;
as armas e os equipamentos utilizados; o motivo da participação do
GATE e de cães adestrados; e o envio de cópia da fita de vídeo feita
pela PMMG no local. O Deputado Luiz Tadeu Leite retoma a
Presidência ao Deputado João Leite. Em seguida, são aprovados os
seguintes requerimentos: da Deputada Maria Tereza Lara, solicitando
seja enviada correspondência da Comissão manifestando solidariedade
aos acampados na Fazenda Tangará e às entidades signatárias da Carta
Aberta à População, às Autoridades e aos órgãos de Comunicação de
Uberlândia, divulgada em 2 de maio do corrente, em apoio a esses
trabalhadores sem terra; seja enviado oficio ao Juiz da 2 Vara Criminal
de Uberlândia, Joenilson Donizete Lopes, informando-lhe o fato
relacionado com a prisão preventiva de coordenadores do Movimento
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Libertação dos Sem-Terra e mostrando, conforme fita de vídeo, que
a alegada arma utilizada pelos referidos coordenadores seria uma
imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, a palavra é
concedida à Deputada Maria Tereza Lara, que procede à leitura de
relatório de visita da Comissão à cidade de Uberlândia, para apurar os
fatos ocorridos no acampamento do Movimento de Libertação dos
Trabalhadores Sem-Terra. Ato contínuo, a Presidência convida a tomar
assento à mesa as seguinte pessoas: Sr. Edmundo Pereira Rodrigues,
Assessor e Coordenador de Oftalmologia Social, representando o Sr.
Mozart de Oliveira Júnior, Secretário Adjunto de Saúde; Vereador
Arnaldo Godói, de Belo Horizonte; Sra. Angela Maria Barbosa Brini,
Coordenadora do Serviço de Prevenção, Recuperação e Habilitação-
Reabilitação de Cegos e Amblíopes; Sr. Crisolon Berto Vilas Boas,
Técnico em Informática; Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto,
representando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE-BH. Registra-se a presença do Sr. Daniel Augusto dos Reis,
Superintendente da Coordenação de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente. A palavra, então, é concedida aos componentes da mesa e
ao público presente na reunião, que se manifestam sobre o assunto em
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2000.
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves - Glycon Terra Pinto -

Maria Tereza Lara.
ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas do dia três de maio de dois mil, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor Viana,
Agostinho Patrús, Arlen Santiago, Chico Rafael, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Antônio
Júlio, Cristiano Canêdo e Rêmolo Aloise. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Agostinho Patrús, 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 ia Fase da Ordem do Dia,
compreeendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Registram-se dois requerimentos: no primeiro, de autoria do Deputado
Chico Rafael, solicita-se que seja retirado de pauta o Projeto de Lei
Complementar n° 1 7/99; no segundo, de autoria do Deputado Doutor
Viana, solicita-se que seja retirado de pauta o Projeto de Lei n°
805/2000, ambos no V' turno. Colocados em votação, são os
requerimentos aprovados. A seguir, o Presidente passa a palavra ao
Deputado Agostinho Patrús, relator, no 1° turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 22/2000, de autoria do Deputado Pastor George, o
qual emite seu parecer pela aprovação da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado
Doutor Viana, relator, no l turno, do Projeto de Lei Complementar n°
23/2000, de autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, emite seu
parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Na ausência do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, relator, no 1° turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 24/2000, de autoria do Governador do Estado, o
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Doutor Viana, que emite
seu parecer pela aprovação da proposição na forma apresentada.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo,
o Deputado Arlen Santiago, relator, no 1° turno, do Projeto de Lei n°
806/2000, de autoria do Deputado Rogério Correia, emite seu parecer
pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Na ausência do Deputado Sargento Rodrigues, relator, no 1°
turno, do Projeto de Lei n° 819/2000, de autoria das Deputadas Maria
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Tereza Lara e Elaine Matozinhos, o Presidente redistribui a matéria
ao Deputado Chico Rafael, que emite seu parecer pela aprovação da
proposição com as Emendas nos i a 7, da Comissão de Constituição e
Justiça. Nesse momento, o Deputado Cristiano Canêdo substitui o
Deputado Arlen Santiago, por indicação da Liderança do PTB.
Colocado o parecer em discussão e votação, é ele 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, 10 de maio de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Cristiano Canêdo - Doutor

Viana - Agostinho Patrús - Alberto Bejani.
ATA DA 35- REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às dez horas do dia três de maio de dois mil, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Ailton Vilela, João Batista
de Oliveira e Márcio Kangussu, 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 Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
Encontram-se presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e Luiz
Tadeu Leite. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o
futuro do Mercado Livre do Produtor - MLP -, do CEASA-MG, e a
apreciar matérias de autoria da Comissão. O Presidente registra a
presença do Sr. Lindomar Antônio Lopes, Assessor do Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em seguida, o Deputado Dimas
Rodrigues, autor do requerimento que deu origem à reunião, tece seus
comentários iniciais sobre o tema e passa a palavra ao Sr. Lindomar
Antônio Lopes. Na ausência de autoridades do CEASA-MO
convidadas para discutir o assunto em questão, a Presidência passa à V
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições da
Comissão. O Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento,
subscrito também pelo Deputado Aílton Vilela, em que pleiteia seja
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solicitada ao Superintendente do INCRA a liberação do laudo da
Fazenda Tangará, em Uberlândia, a fim de agilizar o processo de
regularização dos que lá estão assentados. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. O Deputado Dimas Rodrigues passa a
Presidência ao Deputado Aílton Vilela e apresenta requerimento em
que pleiteia sejam solicitadas ao Presidente da FAEMG informações
sobre a pauta do boi nas diversas regiões do Estado, a fim de que a
Comissão tome conhecimento dos preços praticados no mercado
interno e das exigências para o comércio, com vistas a encontrar
soluções para o incremento da produção do gado de corte e do gado
leiteiro; e seja debatido na Comissão o Programa de Desenvolvimento
da Cultura da Mamona na Área da SUDENE. Colocados em votação,
cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a
Presidência, o Deputado Dimas Rodrigues agradece a presença dos
parlamentares e do convidado, 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 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Márcio Kangussu - João Batista de

Oliveira - Aílton Vilela.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO FUNDO SOMMA
Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de maio de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, Ivo
José, João Paulo e Luiz Fernando Faria, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,
informa que a reunião se destina a discutir assuntos da Comissão. Os
Deputados presentes agendam a viagem a ser realizada pela Comissão.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Rêmolo Aloise, Presidente - Márcio Cunha - João Paulo - Ivo José.

ATA DA 41 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia quatro de maio de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Ermano Batista, Agostinho Silveira, Bené
Guedes e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 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°s
960, 963, 967 e 968/2000 (Deputado Emano Batista); 961, 975, 977 e
978/2000 (Deputado Antônio Júlio); 955, 958, 964 e 976/2000 -
Deputado Agostinho Silveira; 962, 965, 969 e 974/2000 (Deputado
Bené Guedes); 957, 959 e 970/2000 (Deputado Antônio Genaro); 953,
954, 966 e 973/2000 (Deputado Paulo Piau); 956, 971 e 972/2000
(Deputada Maria Tereza Lara). 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 do Projeto de Lei Complementar n°
25/2000 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Paulo Piau) e
dos Projçtos de Lei n°s 650199 (relator: Deputado Adelmo Carneiro
Leão); 830/2000 com as Emendas n°s 1 a 3 e 930/2000 com as
Emendas n°s 1 a 3 (relator: Deputado Ermano Batista); 892 e 923/2000
(relator: Deputado Paulo Piau); 894/2000 na forma do Substitutivo n° 1,
899, 914 e 92112000 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 901/2000
(relator: Deputado Bené Guedes). Os Projetos de Lei n°s 628/99 e
917/2000 deixam de ser apreciados em virtude da aprovação de
requerimentos solicitando sua retirada de pauta. O Projeto de Lei n°
818/2000 deixa de ser apreciado em virtude de pedido de prazo
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formulado pela relatora, Deputada Maria Tereza Lara, que não pode
estar presente em virtude de estar participando de outra reunião. O
parecer sobre o Projeto de Lei n° 90312000, em que o relator, Deputado
Paulo Piau, conclui por sua inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, tem sua discussão adiada em virtude de pedido de
vista deferido pela Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação
de pareceres sobre proposições que dispensam a 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°s 792/2000
(relator: Deputado Ermano Batista); 905/2000 (relator: Deputado Bené
Guedes) e 934/2000 (relator: Deputado Paulo Piau). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, no dia 9/5/2000, terça-feira, às 15 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa - Agostinho Silveira -

Maria Tereza Lara - Doutor Viana.
ATA DA 2 I a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As quinze horas do dia nove de maio de dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Antônio Júlio,
Agostinho Silveira, Doutor Viana; Maria Tereza Lara e Sebastião
Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e passa à fase de discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
que concluem pela inconstitucionlidade, pela ilegalidade e pela
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antijuridicidade dos Projetos de Lei n°s 903/2000 (relator: Deputado
Paulo Piau) e 917/2000 (relator: Deputado Sebastião Costa). Os
Projetos de Lei n°s 818 e 879/2000 não foram apreciados em virtude de
aprovação de requerimentos para sua retirada de pauta. Passa-se à fase
de discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Ermano Batista, em
que solicita sejam convidados os Secretários da Fazenda e da Educação
a participar de reunião da Comissão, com a finalidade de fornecer
subsídios para a discussão do Projeto de Lei n° 879/2000, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar
empréstimo com a União para o fim e na forma que menciona. Nos
termos regimentais, a Presidência determina o envio dos Projetos de
Lei n°s 903 e 917/2000 ao Plenário, para inclusão dos pareceres em
ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, dia 16/5/2000, às 15 horas, na Sala das
Comissões, com a finalidade de se colherem subsídios para a discussão
do Projeto de Lei n° 87912000, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes - Paulo Piau - Antônio

Genaro.
ATA DA 3 I a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia dez de maio de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha,
Mauro Lobo, Maria José Haueisen, Miguel Martini e Olinto Godinho,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente,
Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e acusa o recebimento dos oficios dos Srs.
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Marcelo de Castro Viana, Coordenador em Exercício da Defesa
Civil (2), e César Claudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento
de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social. O Presidente
distribui os Projetos de Lei Complementar n°5 22 e 23/2000, ao
Deputado Rogério Correia; o Projeto de Lei n° 545/2000, ao Deputado
Rêmolo Aloise; o Projeto de Lei n° 80612000 ao Deputado Olinto
Godinho; o Projeto de Lei n° 819/2000, ao Deputado Eduardo Heimeto;
o Projeto de Lei n° 838/2000, ao Deputado Mauro Lobo; e o Projeto de
Resolução ri 0 916/2000, ao Deputado Olinto Godinho. Passa-se a i'
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 10 turno,
do Projeto de Resolução ri° 916/2000, da Comissão de Constituição e
Justiça, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, e pela prejudicialidade da Emenda n° 2, da
Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Olinto
Godinho). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia - Rêmolo Aloise - Mauro

Lobo.
ATA DA 422 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas do dia onze de maio de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Ermano Batista, Antônio Genaro, Bené
Guedes, Ivo José e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
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matéria constante na pauta e acusa o recebimento das proposições a
seguir relacionadas, para as quais designou os seguintes relatores:
Projetos de Lei n°5 980, 982 e 986/2000 e Projeto de Lei Complementar
n° 26/2000 - Deputado Ermano Batista; Projetos de Lei n°s 979, 981,
993 e 1.001/2000 - Deputado Antônio Júlio; 985, 987 e 997/2000 -
Deputado Agostinho Silveira; 983, 984 e 996/2000 - Deputado Bené
Guedes; 991, 995 e 1.000/2000 - Deputado Antônio Genaro; 988, 990,
999, 1.002 e 1.003/2000 - Deputado Paulo Piau; 989, 992, 994 e
998/2000 - Maria Terza Lara. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei n°s 818 e 937/2000 (relator: redistribuídos ao Deputado
Ivo José); 932 e 945/2000 (relator: Deputado Bené Gudes); 938/2000
(relator: redistribuído ao Deputado Antônio Genaro); e 952/2000 com
as Emendas n°5 1 a 3 (relator: redistribuído ao Deputado Paulo Piau) e
o parecer que conclui pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade do Projeto de Lei n° 970/2000 (relator: Deputado
Antônio Genaro). Os Projetos de Lei n°s 926 e 939/2000, que
receberam pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
na forma de Substitutivos n° 1, tiveram sua discussão adiada em virtude
de pedidos de vista deferidos pela Presidência. O Projeto de Lei n°
936/2000 foi baixado em diligência, por determinação da Presidência.
Nos termos regimentais, a Presidência determina o envio do Projeto de
Lei n° 970/2000 ao Plenário, para inclusão do parecer em ordem do dia.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento de todos, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, hoje, às 14h30min, com a finalidade de
se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n° 91512000, do Deputado
Durval Ângelo, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara - Paulo Piau - Bené

Guedes - Antônio Genaro - Agostinho Silveira.
ATA DA 1 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA
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LOTERIA MINEIRA

Às dez horas e trinta minutos do dia onze de maio de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José
Haueisen, Ailton Vilela, Alberto Bejani, João Batista de Oliveira e José
Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Maria José Haueisen,
declara aberta a reunião e informa que ela se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Aílton Vilela para atuar como escrutinador. Em seguida, o Deputado
Ailton Vilela informa que, feita a contagem dos votos, foram
registradas 5 cédulas de votação, tendo o Deputado João Batista de
Oliveira obtido 5 votos para Presidente e o Deputado Aílton Vilela, 5
votos para Vice-Presidente. Ato continuo, a Presidência proclama o
resultado da eleição e declara empossado como Presidente o Deputado
João Batista de Oliveira, passando-lhe a condução dos trabalhos. O
Deputado João Batista de Oliveira agradece a confiança nele
depositada, declara empossado como Vice-Presidente o Deputado
Aílton Vilela e designa para atuar como relator o Deputado Alberto
Bejani. A Presidência informa que a Comissão terá o prazo de
funcionamento de 60 dias, com término previsto para 26/6/2000, e
indaga aos membros da Comissão se gostariam de apresentar sugestões
para a definição de dia e horário das reuniões ordinárias. A Deputada
Maria José Haueisen sugere, então, que a Comissão se reúna
ordinariamente às quintas-feiras, às 9h30min, o que é acatado pelos
demais parlamentares e ratificado pela Presidência. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a l' Reunião
Extraordinária, a realizar-se em 11/5/2000, às 1 lh4smin, com a
finalidade de se apreciarem requerimentos, e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, li de maio de 2000.
João Batista de Oliveira, Presidente - Maria José Haueisen - Aílton

Vilela - Alberto Bejani - José Henrique.



rs

671
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO
- O Sr. Presidente designou, em 11/5/2000, Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 38/2000,
do Governador do Estado, que altera a redação do § 3° do art. 24, dos
arts. 32 e 38 e do § 11 do art. 39 da Constituição do Estado, revoga o
art. 273 do mesmo Diploma Legal e dá outras providências.

Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado
Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauro Lobo;
suplente - Deputado Hely Tarqüínio; pelo PFL: efetivo - Deputado
Alberto Bejani; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PPS: efetivo
- Deputado Márcio Kangussu; suplente - Deputado Wanderley Ávila;
pelo PT: efetivo - Deputada Ma Tereza Lara; suplente - Deputado
Rogério Correia. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO
DE LEI N°812/00
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Consórcio Inteimunicipal de Saúde da
Microrregião de Viçosa - CIS-MIV -, com sede nesse município.

Após a sua publicação, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua jui-idicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade descrita no relatório é formada pela união dos municípios

integrantes da Micronegião de Viçosa e tem como objetivo planejar;
adotar e executar programas e medidas destinadas a promover a saúde
dos habitantes da região.

Para tal fim, solicita, quando necessário, a assistência técnico-
administrativa da Secretaria Estadual de Saúde, através de suas
diretorias regionais, de universidades, de outras entidades e órgãos
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afins.

Entre as suas atividades relacionadas com a saúde, promove o estudo
dos diversos fatores que determinam a freqüência e a distribuição de
um processo ou doença infecciosa que venha a atingir as comunidades
da área em que atua.

Diante de tais considerações, oportuna se toma a outorga do título de
utilidade pública que se pleiteia.

Conclusão
Mediante o aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

812/2000 com a Emenda a° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2000.
Pastor George, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 10/5/2000, a seguinte comunicação:
Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.

José Mendes Honório, ocorrido em 24/4/2000. nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE MAIO DE 2000

ATAS

ATA DA 1372 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11/5/2000
Presidência dos Deputados Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e Dalmo

Ribeiro Silva
Sumari... Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 1 2 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Oficios, telegramas e cartões - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n°s 1.018 a 1.021/2000 - Requerimentos n°s 1.374 a 1.382/2000 -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração
Pública, de Direitos Humanos, de Política Agropecuária, de Transporte
e de Meio Ambiente e dos Deputados Pastor George, Adelino de
Carvalho e Paulo Pettersen - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Márcio Cunha, Hely Tarqüínio, Fábio Avelar e Luiz Tadeu
Leite - 2 Parte (Ordem do Dia): i 2 Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 38/2000 - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento contido na
Mensagem n° 116/2000, do Governador do Estado; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 786 e 787/2000 e 29/99; aprovação - 22 Fase:
Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Inexistência
de "quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à
Constituição - Votação, em 1" turno, do Projeto de Lei n° 536/99;
aprovação na forma do Substitutivo ti0 1 - Discussão, em i° turno, do
Projeto de Lei n0 168/99; emissão de parecer pelo relator; encerramento
da discussão; votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovação;
prejudicialidade da Emenda n° 1 - Discussão, em 10 turno, do Projeto
de Lei n° 328/99; emissão de parecer pelo relator; requerimento do
Deputado Luiz Tadeu Leite; rejeição do requerimento; verificação de
votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação;
questões de ordem; chamada para recomposição do número regimental;
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inexistência de "quorum" para votação; prejudicialidade do
requerimento; discurso do Deputado Mauro Lobo; apresentação e não
recebimento de substitutivo do Deputado Mauro Lobo; encerramento
da discussão; questão de ordem; chamada para recomposição de
"quounn"; inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos -
Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio - Adelino de Carvalho -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Daimo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio -
Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João
Paulo - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Wanderley Ávila.

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

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

P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Márcio Kangussu, 2°- Secretário "ad hoc", procede à
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leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada S sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado, agradecendo
convite para a cerimônia de assinatura de convênio entre a Assembléia
e a TV Universitária.

Do Sr. Paulo Roberto de Paula, Presidente da MGI - Minas Gerais
Participações S.A., encaminhando a documentação solicitada pela CPI
do Sistema Financeiro em requerimento encaminhado pelo Oficio n°
404/2000/DLE. (- A CPI do Sistema Financeiro.)

Do Sr. Victor Morta, Coordenador-Geral do Sistema FIEMG,
agradecendo convite para a reunião especial para entrega do título de
Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Hortz-Heinz Biller.

Dos Srs. David Márcio Santos Rodrigues. Diretor-Geral do Instituto
de Geociências Aplicadas - IGA -, e Naftale Katz, Presidente em
exercício da FAPEMIO, encaminhando a documentação solicitada pela
CPI das Licitações em requerimento encaminhado pelo Oficio n°
726/2000,DLE. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Vítor dos Santos Martins Ferreira, Juiz de Direito da 2 Vara
de Família da Comarca de Juiz de Fora, solicitando a intervenção dos
parlamentares para que os exames gratuitos de DNA sejam realizados
com mais rapidez. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Misac Lacerda Mendonça, Vereador à Câmara Municipal de
Uberlândia, solicitando providências dos parlamentares com vistas a
que os benefícios da Lei n° 14.889, de 1989, do Município de
Uberlândia, sejam estendidos a todo o Estado. (- A Comissão do
Trabalho.)

Da Sra. Dalva Maria Thomaz Rocha e outros Diretores de SREs no
Estado, manifestando indignação pelo afastamento do Sr. Carlos
Henrique Leal Porto da Subsecretaria de Administração do Sistema de
Ensino. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Roberto Rafael Guidgli Filho, Diretor de Operações da
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Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte - URBEL -,
agradecendo o convite para participar de evento realizado nesta Casa.

Da Comissão de ex-funcionários da MinasCaixa, solicitando o
empenho dos parlamentares para a aprovação do Projeto de Lei no
40/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 40/99.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Fabrício Fernandino, Coordenador do Festival de Inverno da

UFMG. Anna Amélia Lopes, Presidente da Sociedade dos Amigos da
F.A.O.P., e Sara Ávila, da Diretoria da Escola Guignard, manifestando
contrariedade pela não-aprovação do Sr. Hérzio Mansur para exercer a
Presidência da F.A.O.P. (- Anexem-se à Mensagem n°75/99.)

CARTOES
Do Gen. Bda. Carlos Roberto Reis de Moraes, Comandante da 4

Brigada de Infantaria Motorizada de Juiz de Fora, agradecendo o
convite para a reunião especial de entrega do título de Cidadão
Honorário do Estado ao Dr. Hortz-Heinz Biller, Diretor da
Mannesmann S.A. no Brasil.

Do Sr. Carlos Volpe de Paiva, Presidente da COHAB-MG (2),
agradecendo o convite para participar da reunião comemorativa da
chegada dos portugueses no Brasil e da cerimônia de assinatura de
convênio entre esta Assembléia e a TV Universitária.

Do Sr. José Luciano Pereira, Subsecretário da Casa Civil,
agradecendo o convite para a abertura conjunta do II Encontro Anual
da Rede URB - AL - A Democracia na Cidade; do IV Encontro do
Corpo Consular; da II Feira de Intercâmbio Cultural de Belo Horizonte;
do V Encontro Internacional de Zoológicos e do XXIV Congresso da
SZB.

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Vice-Reitor da
UNIMONTES, agradecendo a indicação de seu nome para a outorga da
Medalha de Honra da Inconfidência.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

c
0
c
o
oc
0
0
o

PROJETO DE LEI N° 1.018/2000
Veda ao Executivo a retenção de pagamentos devidos relativos a

direitos pecuniários do servidor público.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica vedada ao Executivo a retenção de pagamentos devidos

relativos a direitos pecuniários constitucionais e legais do servidor
público estadual.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua
publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2000.
João Batista de Oliveira
Justificação: A retenção de pagamentos relativos a direitos

pecuniários constitucionais e legais dos servidores públicos é um claro
desrespeito à Constituição do Estado, uma afronta à nossa Lei Maior.
Prática antiga, herdada de administrações anteriores, a retenção do
pagamento de direitos pecuniários conspira contra a premissa
constitucional de valorização do servidor e de seu trabalho e provoca o
desestímulo ao exercício de suas funções.

Esse desestímulo é claramente justificado, pois o servidor
arbitrariamente privado do recebimento de seus direitos fica em
situação embaraçosa e, muitas vezes, forçado à inadimplência em
relação a compromissos anteriormente assumidos ou impedido de
realizar projetos há muito tempo acalentados.

Com essa retenção indevida, o servidor se vê na incômoda situação de
ter de recorrer a Deputados para a liberação dos recursos que lhe são
devidos. E de se submeter à humilhação de não poder dispor desses
recursos segundo o seu livre-arbítrio, já que o Poder Executivo, quando
os libera, o faz parcialmente e quando se alega que eles são necessários
para tratamento de saúde e pagamento de contas.

0 projeto de lei vem impedir a retenção de recursos relativos a
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direitos do servidor. Ao se propor tal objetivo, fica evidenciada a
intenção de não permitir o desrespeito a uma categoria de trabalhadores
que, contra todas as dificuldades, faz sempre o melhor para prestar bons
serviços à população.

O momento é oportuno para a apresentação deste projeto, já que o
próprio Poder Executivo reconhece aumento expressivo da arrecadação,
que poderá ser mais significativo ainda num futuro que já se pode
vislumbrar.

Não se pretende aqui criar nenhuma situação embaraçosa para a
administração pública estadual. O art. 2° da proposição estabelece um
prazo de 180 dias para que o disposto no projeto de lei comece a surtir
efeito - tempo mais que suficiente para que o Executivo possa se
organizar para poder observar o disposto na lei que certamente se
originará desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.019/2000
Acrescenta inciso ao art. 3° da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de

1997, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Acrescente-se ao art. 3° da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro

de 1997, o seguinte inciso XVIII:
"Art. 30_
XVIII - veículos destinados à formação de condutores.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2000.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto destina-se a fazer justiça à categoria dos

profissionais que utilizam veículos automotores para a formação dos
condutores que estarão transitando pelas vias de nosso Estado.
Abrange, pois, os veículos de que trata o art. 154 da Lei Federal n°
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9.503, de 23/9/97 - Código Nacional de Trânsito -, os quais são
usados pelos instrutores credenciados para a fornïação de condutores no
processo de aprendizagem por que passam as pessoas que têm interesse
em se habilitar como motoristas.

Analisando a legislação instituidorà do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores, verificamos uma nítida intenção do
legislador de beneficiar determinadas categorias profissionais que usam
o automóvel como principal instrumento de trabalho. E o caso dos
carros pertencentes a motoristas profissionais autônomos (táxis), dos
relativos ao comércio de carros e dos motoristas que realizam
transporte escolar rural. Também é o caso de entidades de utilidade
pública ou de automóveis de valor histórico.

A situação dos veículos usados para a formação de condutores
beneficiará uma categoria específica, para a qual o veículo não é apenas
um instrumento de trabalho, mas é o próprio meio de trabalhar. E uma
classe de profissionais que não ostenta riqueza e que, a duras penas,
arca com o peso do pagamento do IPVA.

Ressalte-se, por outro lado, que isentos do IPVA os centros de
formação de condutores poderão investir em outros equipamentos e
material didático, proporcionando melhor prestação de serviços e, por
conseguinte, instrução mais eficiente dos motoristas que trafegarão nas
vias públicas mineiras, reduzindo, assim, os riscos de uma formação
precária, inadequada ou insuficiente.

Assim sendo, conto com a sensibilidade dos nobres pares para com o
presente projeto de lei, certo de sua relevância para o aperfeiçoamento
da legislação que cuida da imposição fiscal no Estado.

- 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° 1.020/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Padre

Paraíso - ASCOPP -, com sede no Município de Padre Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
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Comunitária de Padre Paraíso - ASCOPP -, com sede no Município
de Padre Paraíso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Maria José Haueisen
Justificação: A referida Associação, fundada em 14/3/89, tem como

finalidade o desenvolvimento de programas de proteção à maternidade,
à infância e à velhice, principalmente no que se refere à área de saúde.

E relevante mencionar que ela coordena as obras e reivindicações dos
moradores do Bairro Pantanal, desenvolvendo ações de alcance social,
econômico e educacional.

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela
solidariedade humana, espero contar com o apoio dos nobres pares
nesta Casa para que ela seja declarada de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.021/2000
Autoriza o Governo do Estado a substituir o CEASA e a CASEMG

pelo Mineirão e pelo Mineirinho, nas negociações com o Governo
Federal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Governo do Estado autorizado a ceder, em

substituição ao Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. -
CEASA - e à Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas
Gerais S.A. - CASEMG -, o Estádio Governador Magalhães Pinto -
Mineirão e o Ginásio Jornalista Felipe Henriot Drummond -
Mineirinho, nas negociações entabuladas com o Governo Federal para
autorização da conta gráfica.

Art. 2° - As edificações a serem propostas em substituição, erguidas
em terreno de propriedade da autarquia Universidade Federal de Minas
Gerais, mediante contrato de comodato, serão previamente avaliadas e
ofertadas pelo valor da avaliação.
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2000.
João Paulo
Justificação: A presença do Estado no setor de distribuição de

alimentos é de vital importância para a política agrícola estadual. Trata-
se de um setor estratégico que cumpre uma função social de extrema
valia para o consumidor, principalmente o de baixa renda. Por outro
lado, as atividades desenvolvidas pelo Mineirão e pelo Mineirinho
poderão ser significativamente otimizadas com a prívatização que se
seguiria à operação aqui proposta, levando em conta a enorme
capacidade ociosa que hoje possuem. Isso sem se falar nas grandes
dificuldades que o Estado tem tido para administrar esses dois centros
esportivos.

Outrossim, ao estabelecermos uma hierarquia da importância da
presença do Estado nos vários setores da vida de uma sociedade,
concluiríamos obrigatoriamnete, que a agricultura e o abastecimento
devem ter precedência sobre o esporte e o lazer, notadamente num
Governo de forte cunho social.

Finalmente, as terras em que se encontram edificados os galpões do
CEASA têm sido objeto de questionamento e demandas judiciais, ao
passo que o Mineirão e o Mineirinho estão edificados em terras de uma
autarquia federal, o que pode funcionar como agente facilitador.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.374/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Associação dos Amigos do Hospital Mário Pena por seus 30 anos de
fundação. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.375/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os Policiais
Civis, na pessoa do Secretário da Segurança Pública, pela passagem do
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Dia do Policial Civil, em 10 de maio. (- À Comissão de
Administração Pública.)

N° 1.376/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sistema
FIEMG, na pessoa de seu Presidente, pela passagem do Dia da
Indústria. (- A Comissão de Turismo.)

N° 1.377/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a enfermeira
Silma Maria Cunha Pinheiro pela conquista do Prêmio Jovem Cientista.
(- A Comissão de Educação.)

N° 1.378/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado à Secretaria Adjunta de Recursos Humanos, para
providências legais cabíveis, o pedido de transferência do detento
Rivaldo Leite Lopes, que atualmente cumpre pena na Delegacia de
Furtos e Roubos, para a Delegacia de Divinópolis.

N° 1.379/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário da Justiça denúncia apresentada a esta Casa
pela Sra. leda Fonseca, esposa do detento Wagner Alves Morais.

N° 1.380/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Defensoria Pública denúncia apresentada a esta Casa
pelo detento Célio Inácio.

N° 1.381/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública denúncia apresentada
a esta Casa pelo advogado Geraldo Eugênio Faria dos Santos.

N° 1.382/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
aumentado o efetivo das Polícias Civil e Militar na região dos Bairros
Palmital, Conjunto Cristina, São Benedito e São Cosme, em Santa
Luzia. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Direitos Humanos, de Política
Agropecuária, de Transporte e de Meio Ambiente e dos Deputados
Pastor George, Adelino de Carvalho e Paulo Pettersen.
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Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, alguns assuntos me trazem à tribuna no dia de hoje. Um
deles, sem dúvida, está na ordem do dia de todos nós, brasileiros. Esta
Casa não poderia deixar de se manifestar. Tenho a certeza de que
falarei em nome de muitos dos Deputadosque gostariam, neste
momento, de se pronunciar a respeito desse salário mínimo
vergonhoso, aprovado ontem pelo Congresso Nacional, numa
demonstração vergonhosa de que, infelizmente, no nosso País, as coisas
ainda são tratadas na forma de barganha, o que é vergonhoso e, sem
dúvida, não traz crescimento para o parlamento nem para o Governo
brasileiro.

Mas, infelizmente, os fatos aí estão, e temos que nos manifestar. Fiz
questão de trazer esse depoimento por escrito, para que fique gravada
hoje, nos anais desta Casa, a insatisfação, que não é só minha, mas de
muitos de nós, desta Casa.

Salário mínimo, uma vergonha nacional:
A votação da medida provisória do salário mínimo, no Congresso

Nacional, mostrou que o Governo Federal e a sua base no Legislativo
realmente estão contra o povo brasileiro.

Os argumentos para um salário mínimo de R$15 1,00, em detrimento
da proposta de R$177,00, uma diferença de R$26,00, mostra o descaso,
a indiferença e a falta de sensibilidade de um Governo que,
decididamente, não está a serviço da sociedade. Pelo contrário, tudo
que o Governo Fernando Henrique faz tem uma marca bem nítida de
um estilo de fazer política: a política do "é dando que se recebe". Uma
troca, simples barganha de interesses pessoais em detrimento da
necessidade de sobrevivência digna de mais de 20 milhões de
brasileiros, inclusive dos nossos aposentados.

Assistimos, com muita tristeza, às cenas que mostraram claramente
que o Governo Fernando Henrique quis transformar o Congresso
Nacional em uma casa subserviente, um verdadeiro balcão de negócios.
Através de ameaças e de pressão, Fernando Henrique acabou
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conseguindo o que queria: aprovou o famigerado salário mínimo de
R515 1,00, por 305 votos a favor e 184 contra.

Faço questão de trazer esses números porque quero, aqui, fazer a
defesa dos valorosos companheiros do meu partido, o PMDB, que
integra o chamado MDB - Movimento Democrático de Base -, do qual
faz parte a maioria da bancada mineira do PMDB, que votou em bloco
pelo salário mínimo de R$177,00.

O MDB, do qual tenho a honra de participar, vem crescendo a cada
dia, pela insatisfação com o rumo que o PMDB nacional vem dando
para o nosso partido, que tem uma história de dignidade a ser
preservada. Outro dia mesmo falei sobre isso, desta tribuna,
enaltecendo esse movimento do qual faço parte, o MDB, dentro do
PMDB, como movimento que busca integrar os valorosos
companheiros do antigo MDB, mostrando que no partido MDB existem
pessoas sérias e comprometidas, sem dúvida alguma, com os anseios da
nossa população.

Ontem, na votação do salário mínimo, ficou claro que é urgente uma
mudança no jeito de fazer política no Brasil: a classe política tem que
entender que o seu papel é estar a serviço da sociedade civil, da
comunidade, e não em busca de interesses pessoais, na maioria escusos.

No mesmo dia da votação do salário mínimo, aconteceu outra
vergonha nacional. Foi aprovado, na Comissão que analisava o novo
Código Florestal Brasileiro, um parecer que permite o desmatamento
de 50% da Floresta Amazônica imediatamente, para chegar, daqui a 3
anos, a 80%.

A aprovação desse parecer coloca em risco a nossa última grande
reserva, considerada o "pulmão do mundo". Mais uma vez, prevaleceu
a insensatez, numa relação promíscua entre madeireiros e Deputados
fazendeiros, em que os interesses pessoais foram mais fortes do que a
defesa do verdadeiro patrimônio nacional, que é a nossa Amazônia. E o
Governo FHC deixou o assunto correr solto para não prejudicar a
votação do salário mínimo. O que mais nos revolta é que os dois
assuntos têm a ver com a sobrevivência do cidadão. Um salário mínimo
digno garante o dia-a-dia do trabalhador. A preservação da Amazônia,
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garante o vida fatura de boa parte do mundo. Mas eles não estão
nem aí. Querem entregar, o mais rápido possível, o que resta do Brasil.
E muito triste assistir a tudo isso sem poder fazer nada. Parece que a
sina do brasileiro é a luta permanente contra um governo que nunca
está a favor do povo e da sociedade civil, porque está sempre a favor e
em defesa do capital internacional, do FMI, e de seus interesses
imediatos.

A nossa esperança e a esperança do MDB é de uma mudança radical.
Não podemos aceitar tudo isso sem lutar. E preciso ter, acima de tudo,
esperança e vontade de mudar.

Então, Sr. Presidente, esse é o desabafo que faço no que diz respeito
ao salário mínimo, não apenas em meu nome, mas também em nome da
maioria dos parlamentares desta Casa, que, sem dúvida alguma, estão
constrangidos e tristes com aquele episódio ocorrido, ontem, no
Congresso Nacional.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado
Márcio Cunha. Este debate com relação ao salário mínimo é, talvez, o
de maior importância no País, por dois motivos. Primeiro, porque
R$151,00 é muito pouco, como salário deste País, cuja situação é
realmente triste, já que não se vê um compromisso com a população. O
Brasil é um dos países com a maior concentração de renda do mundo.
Uma forma de distribuição de renda e de combate às injustiças sociais
passa pelo valor do salário mínimo. Nesse sentido, Deputado Márcio
Cunha, o Brasil continua apontando o caminho da elite brasileira. O
que interessa a ela? O aumento da concentração de renda. Isso não traz
justiça social. Sem ela, não conseguiremos avançar democraticamente e
no campo do desenvolvimento sócio-econômico. A redistribuição de
renda faz circular a moeda, melhora a condição de vida das pessoas e
promove o avanço sócio-econômico.

Deputado, precisamos discutir não o desenvolvimento econômico,
mas o desenvolvimento humano. Temos de saber como as pessoas
estão vivendo. O que significa o avanço econômico do País sem a
redistribuição de renda e sem a justiça social. Isso não significa
desenvolvimento humano. A proposta do teto de R$177,00, que é ainda
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muito pouco, aumentaria somente RS4.000.000.000,00 para o País, e
beneficiaria milhões de pessoas. O Governo considerou esse aumento
muito grande, mas dispôs de R$1 1.000.000.000,00 para emprestar à
Prefeitura de São Paulo, que sabemos é corrupta.

O Governo optou. Preferiu dar R$1 1.000.000,00 à Prefeitura de São
Paulo a dar um salário que o povo merece, a redistribuir
R$4.000.000.000,00 para a população brasileira.

Acho muito importante a sua fala, Deputado, e, diante da situação
devemos clamar por justiça, porque estamos indignados com essa
decisão. O Congresso Nacional não refletiu a vontade da população
brasileira. Isso é lastimável. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Cunha - Muito obrigado, Deputado Edson
Rezende.

Gostaria também de anunciar que hoje à noite, às 19 horas, na sede do
nosso partido, que fica na Av. Afonso Pena, 2.881, os presidentes das
zonas eleitorais, que são 14, estarão reunidos com a executiva do
partido e com a nossa candidata a Prefeita, Deputada Federal Maria
Elvira, para fazer uma análise do momento atual e discutir questões
inerentes ao lançamento dessa candidatura, numa demonstração
inequívoca, inconteste e irreversível de que o PMDB de Belo Horizonte
lançará o nome da Deputada Federal Maria Elvira como candidata à
Prefeitura de Belo Horizonte.

Nesse sentido, gostaria de fazer um apelo para que os peemedebistas
de Belo Horizonte lá estejam, para discutirmos juntos a política
municipal e o lançamento da candidatura da nossa querida Deputada
Maria Elvira.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)- Muito obrigado, Deputado
Márcio Cunha. Quero parabenizá-lo por esse ano e meio de legislatura,
em que V. Exa. vem desenvolvendo um trabalho que nos causa
orgulho, por ser pessoa séria e equilibrada.

Gostaria de aproveitar palavras de V. Exa. em relação ao salário
mínimo e dizer que está absolutamente certo. Salário mínimo é aquele
que se calcula para a compra apenas do arroz com batata, sem pensar
que o cidadão tem que pagar aluguel, comprar medicamentos, tem
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conta de água e luz e uma série de obrigações de chefe de família.
Aí digo que Fernando Henrique está completamente enganado quando
força a barra para que o salário seja de R$151,00. Ao mesmo tempo,
fica um alerta para o nosso Governador, que o mínimo neste Estado
tem de ser de R5400.00, porque isso é o mínimo para um cidadão pagar
as suas despesas e viver mal, com dificuldades, com um orçamento
muito apertado. Então fica o alerta, não só para o Presidente Fernando
Henrique, mas também para o Governador Itamar Franco: que tenha a
decência de dar o mínimo de R$400,00 para o funcionário público do
Estado. Isso é o mínimo. E claro que a Polícia Militar quer RS1.000,00,
a Polícia Civil quer R$1.500,00, enfim, há uma série de movimentos
reivindicando melhores salários. Na próxima semana estaremos
entregando ao Governador essas reivindicações. Quero dizer ao
Governador que a coisa que mais se usa para dar resposta a algumas
atitudes que acha inadequadas não é o tiro, mas a ação administrativa.
Muito obrigado.

O Deputado Márcio Cunha - Gostaria de aproveitar o ensejo para
comunicar que na próxima segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui
entregando o título de cidadão honorário ao Presidente da
Mannesmann, e gostaria de contar com a presença prestigiosa dos
companheiros Deputados.

Gostaria também de anunciar que, numa solicitação do Presidente da
Comissão de Turismo, estarei, também nesta segunda-feira, na cidade
do Rio de Janeiro, representando a nossa Comissão num seminário
sobre turismo que acontecerá naquela cidade.

Combinei com o Presidente da Comissão de Turismo que estarei, na
segunda-feira, representando nossa Comissão no Rio de Janeiro. Na
terça-feira, estará o Deputado Alberto Bejani.

Eram essas as minhas considerações. Muito obrigado pela atenção
dos colegas Deputados.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.
• Deputado Hely Tarqüínio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaria apenas de fazer algumas considerações, entre elas ler um artigo
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publicado no "Estado de Minas", do dia 10 de maio, intitulado
"Novas Invasões". (- Lê:)

"Dias atrás, acompanhando um Oficial de Justiça que iria entregar a
um grupo de sem-terras uma liminar de reintegração de posse
concedida pelo Juiz Aramando Ferro, de Uberlândia, a Polícia Militar
não só foi expulsa do local como teve uma de suas viaturas incendiadas
pelos integrantes do MST. O próprio Governador Itamar Franco
determinou que a PM nada fizesse para o cumprimento da ordem
judicial, o que gerou protestos veementes dos magistrados mineiros.

Agora, o caso repete-se em Belo Horizonte, em terrenos invadidos
por sem-casas. Cinco liminares de reintegração de posse, concedidas
por diferentes Juizes, também deixaram de ser cumpridas. Os Oficiais
de Justiça, encarregados de executar os mandados, são claros em suas
explicações aos magistrados: o Comando-Geral da Polícia Militar
informa que a 'PM não poderá intervir sem ordem expressa do Cel.
Mauro Lúcio Gontijo, que, por sua vez, obedece ordens do Governador
do Estado".

A grande discussão é até onde a postura política pode estar acima de
decisões legais. O positivismo do direito brasileiro não comporta meio
termo. Por isso, é tão comum se ouvir que ordem judicial não se
discute, cumpre-se. Não é o que vem acontecendo era O
Governador Itamar Franco tem razão ao se preocupar com a violência,
com a possibilidade de confronto, em buscar o caminho da conciliação
e do diálogo. Mas não pode furtar-se - inclusive sob pena de sofrer ele
próprio os rigores da lei - a cumprir determinações da justiça. E já é
alvo de um pedido de intervenção no Estado.

Como não se trata mais de um caso isolado, é preciso resolver a
situação. Em virtude da decisão da PM, em Uberlândia, de não intervir,
nova invasão já houve na região, em fazenda desocupada, por acordo,
cerca de um mês atrás. A situação em BH é tão grave que nem a
liminar concedida à Prefeitura foi cumprida, por falta de apoio policial.
A lei deve ser igual para todos em todos os sentidos. Não é por ligações
políticas e ideológicas com a esquerda e partidos de oposição a
Fernando Henrique que sem-teto, sem-casa e outros poderão ficar
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imunes ao cumprimento da lei, apenas porque esse é o desejo do
Governador. Pois governar é, antes de mais nada, o exercício de
administrar as discordâncias em nome do interesse público, que, no
caso, exige imediata obediência às decisões judiciais.

E lógico que já há correções. O Governador sensibilizou-se. Parece-
me que em Belo Horizonte a coisa já se resolveu, ou seja, a
desocupação de cinco glebas de terra, inclusive de uma empresa que vai
construir no distrito industrial. Parece-me que o terreno lá também já
está sendo desocupado, além de quatro outros particulares. O
Governador decidiu, se não me engano, acatar o mandado judicial.

Mas o conflito ainda persiste em Uberlândia. O Estado é um ser
eregido sob duas égides de leis: as leis políticas e a lei da propriedade
privada, que está sendo violada em nome de uma conciliação
protelatória. O Governador, em nome de uma conciliação, quer o
confronto com o Governo Federal. A ordem judicial emitida pela
Justiça não foi cumprida. O Governador entrou como intermediário,
como bonzinho, e, em nome da conciliação, do não-derramamento de
sangue, impediu o confronto direto dos sem-terras com a polícia. Mas
apenas para provocar o Governo Federal. Sabemos que a questão
agrária compete ao Governo Federal. Hoje, temos um intermediário, o
nosso ex-colega, Marcos Helênio, que, junto com o Governador e
outras autoridades, poderia procurar uma solução. Em que pesem às
alegações do INCRA de que os laudos são contraditórios, a fazenda é
ou não produtiva.

Neste momento, o que estamos discutindo é uma solução dentro dos
rigores da lei, porque parece que estamos em um País sem lei. O
Governador, durante entrevista concedida ontem, disse que qualquer
coisa que parta de Fernando Henrique não tem orquestração política. O
Presidente não tem tempo para discutir picuinhas, pois está com um
problema mais sério, um verdadeiro dragão comendo os países
subdesenvolvidos, que é a globalização. Ele tem de preocupar-se com
os problemas de todos os Estados brasileiros e das relações
internacionais do Brasil no contexto desse panorama triste, ou seja, a
globalização. Não acreditamos que esteja preocupado em perturbar
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Minas Gerais. O Governador disse textualmente: eu o recebo à bala,
vou para a frente, em qualquer intervenção. E um homem provocador,
não tem serenidade. O Governador funciona para todos nós, que
moramos em Minas Gerais, como um pai de família e, como tal, deve
ser sereno, tem de ter juízo, competência. Como foi muito bem
lembrado, jamais concedeu qualquer lei delegada. No Senado, era
defensor da soberania do Legislativo. Mas chega aqui e impõe uma lei
delegada. A Assembléia ficará até de joelhos - como ficou ontem,
durante a primeira votação - para ceder aos mandos de um homem que,
na minha opinião, é como se fosse um pai, sob o ponto de vista
temporal, administrativo. Como filhos, devemos dizer: precisamos
levar o papai ao médico, porque não está bem.

Portanto, o nosso Governador não está respeitando o Poder Judiciário.
Montesquieu, para ele, está enterrado há mil anos, pois quer somente
um Poder, que é o Executivo. Temos de ter uma pessoa que conduza os
destinos de Minas Gerais de forma serena, pensando que Fernando
Henrique tem 27 Estados para cuidar e, portanto, precisa cooperar. Mas
o Governador está incitando o povo, o seu movimento é com os sem-
terras, sem-tetos, sem obediência à lei, a fim de contestar e conturbar a
situação. Por exemplo, o salário mínimo está sendo criticado. O salário
mínimo tem de ser interpretado como componente de renda familiar.

Todos sabem que é hipocrisia falar que salário mínimo tem de dar
para cesta básica, para educar as pessoas de uma família, para atender
os indicadores sociais fundamentais. Isso é hipocrisia. O salário de
R$177,00 também não vai resolver nada, mas vai causar um rombo no
equilíbrio das contas. E a justificativa do momento. E a justificativa
histórica para um Presidente da República que quer fazer uma equação
algébrica, social, econômica, dentro de um espírito de equilíbrio, de
ajuste de contas, para provocar, depois, um desenvolvimento, ainda que
lento, que faça com que o País possa se desenvolver no cenário
internacional e possa ser respeitado.

Ninguém aqui, em sã consciência, pode pensar que um Presidente da
República eleito duas vezes, ainda que seja questionada a forma como
foi eleito, esteja preocupado em prejudicar os brasileiros. Isso é
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argumento primário. Ele deve ter feito todas as contas, assim como a
sua assessoria, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda.
Lá existe diálogo. Sempre existiu uma briga entre a posição dos
técnicos e a posição política. Tenho a certeza de que o Presidente da
República pesou, nesse momento, todos esses itens, obedecendo a duas
balanças: o lado político e o técnico. E agora a Oposição ao Fernando
Henrique faz uma análise. Análise tem de ser histórica. Não se pode
congelar um momento.

Historicamente. Sr. Rogério Correia, vamos aprender a fazer uma
análise, uma análise não congelada, uma análise histórica de como o
salário foi analisado ao longo do tempo. Pergunto: no Rio Grande do
Sul, que historicamente tem governo do PT, o salário mínimo regional
será de quanto? Essa é a nossa pergunta. O nosso Governador está
procurando o confronto. Será que vai dar um complemento bem maior
do que os R$15 1,00?

Meus caros companheiros de parlamento, apenas peço que a mesma
vênia, a mesma dedicação, a mesma paciência que estamos tendo com
o nosso Governador, tenhamos com o Presidente da República também.
A sua missão é tão importante quanto a do Governador.

Com relação às propostas de emendas à Constituição, gostaria,
apenas, de mostrar a contradição da Procuradora do Governo, que
mandou essas propostas para cá e, depois de retiradas, lamenta. Ficou
até triste, como está no jornal. Ela usa de uma figura literária que se
chama tautologia. A tautologia é quando a pessoa, a partir de um erro
lógico, usa figuras de linguagem, vícios de linguagem, das mais
diversas formas: fantasiosas, para falar a mesma coisa. Tanto a
Proposta de Emenda à Constituição n° 33 quanto a n° 34 vieram apenas
como produto da análise do Congresso Nacional, com algumas
vantagens que lá não estão consagradas, como, por exemplo, o
problema da estabilidade da função pública. E nessa outra ela ficou
triste, porque não dá mais a estabilidade, embora para os militares tenha
melhorado muito a proposta de emenda à Constituição que veio
resumindo as outras duas. Para os militares, muda pouco.

Esses argumentos do Governo são apenas eleitoreiros. No ftmdo, sem
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hipocrisia, os técnicos sabem disso e os políticos também: a partir da
hora em que houver a reforma administrativa, o Estado tem que acatá-
la com pequenas modificações. A função pública jamais terá
estabilidade, a não ser que o Governo faça um exercício, ou tenha um
expediente bastante diferente - fora da lei -, para consagrar, na prática,
essa estabilidade desejada pela função pública, que teve várias
deturpações nos governos anteriores, dando-lhe estabilidade, mas falsa.
A função pública surgiu de expedientes eleitoreiros. Todos sabem disso
em Minas Gerais.

Queremos falar para os funcionários públicos que a Assembléia
Legislativa está apenas modificando dispositivos da reforma e
adaptando-os o mínimo possível, mas dentro da forma da lei, para que
o Governador possa dar os seus reajustes, estabelecer o seu plano de
cargo e salário, sem mentiras.

A Oposição quer ser transparente para o funcionalismo. Não
queremos nos colocar hipocritamente, falando que estamos mudando
muita coisa para favorecer o funcionalismo. Se não favoreceu, foi a
reforma que colocou as coisas - não sei se no lugar - e teve uma
definição para o País se adaptar a essa situação difícil, em que o
Governo Federal tem procurado a sobrevivência de todos nós.

O salário mínimo foi muito bem estudado, a justiça social vai
continuar injusta por muito tempo, porque dependemos de um
mecanismo básico, a educação do povo, que é um processo demorado.

A garantia de emprego dos servidores estaduais nunca existiu.
Gostaria de prosseguir, mas meu tempo se encerrou. Agradeço a
tolerância do ilustre Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar - Exmo. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados; jornalistas presentes, minhas senhoras e meus
senhores; ocupo a tribuna nesta oportunidade para comunicar aos
mineiros a apresentação de um projeto de lei, de minha autoria, da mais
alta importância para as regiões metropolitanas do Estado.

0 projeto tem por finalidade estabelecer diretrizes para a política de
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saneamento básico em regiões metropolitanas, haja vista que a
Constituição Federal, no seu art. 30, inciso 1, define de forma clara a
competência do município, para exercer o poder concedente nos
serviços de interesse estritamente local. Entretanto, até o presente
momento, não se tem uma nítida definição quanto à titularidade dos
serviços que abrangem dois, três ou mais municípios.

Além da falta da definição mencionada, existe grande vácuo na
legislação no que se refere à integração e complementaridade das ações
a serem desempenhadas para abastecimento de água e esgotamento
sanitário em regiões metropolitanas. Sabemos que determinadas ações
deveriam ser realizadas em conjunto por todas as esferas de Governo.
Assim, esta falta de unidade e de integração prejudica a coordenação
das ações governamentais que visam à oferta de serviços públicos de
saneamento com eficiência e adoção de métodos e técnicas
simplificadas que possibilitem o atendimento à população de baixa
renda, sob padrões que assegurem a salubridade e o bem-estar da
população.

A propósito, transcrevo, a seguir, para conhecimento dos ilustres
pares, os exemplos de casos similares envolvendo a Região
Metropolitana do Rio de Janeiro.

O Município de Niterói impetrou mandado de segurança contra o
DETRAN-RJ, buscando defender a autonomia municipal no que diz
respeito à regulamentação do transporte intermunicipal, e o fez nos
seguintes termos, através de informações, no Mandado de Segurança n°
19.935:

"Embora pareça, à primeira vista, impressionante o argumento de que
o município ostenta competência legal para fixar e regulamentar a
utilização, pelos veículos, dos logradouros e das áreas urbanas (art. 35,
IX, alíneas "a", "e", "f", e "x", da Lei Complementar n° 1, de
17/12/75), em se tratando de município integrante da Região
Metropolitana, essas prerrogativas sofrem limitações.

Efetivamente dispõe o art. 172 da Lei Complementar n° 1 que "a
competência do município a que se refere o art. 35 dessa lei será
excluída quando se tratar de serviços reputados de interesse
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metropolitano, nos termos das legislações federal e estadual
aplicáveis".

Em outro caso, o Juíz da V Vara da Fazenda Pública do Rio de
Janeiro, em sentença publicada em 12/1/98, no mandado de segurança
impetrado pela Viação Tijuca, assim decidiu: "Em verdade, a
Constituição Federal atribui competência aos municípios para organizar
os sei-viços públicos locais, no que seja concernente ao seu peculiar
interesse, incluindo-se entre tais serviços públicos a regulamentação do
trânsito nos limites fisicos do mesmo. Entretanto, a excessiva
aglomeração populacional em certos sítios do País deu ensejo ao
surgimento das regiões metropolitanas, que requerem solução uniforme
dos problemas, além dos limites municipais.

O legítimo interesse municipal deve ceder lugar ao legitimo interesse
da região metropolitana, que é uma realidade entre nós.

A própria Lei Complementar n° 1, de 17/12/75, sobrepõe o interesse
metropolitano ao eminentemente municipal, fato que reforça a linha de
raciocínio ora expedida.

A autonomia municipal submete-se ao interesse metropolitano, que
procura unificar os serviços comuns com vistas ao desenvolvimento
integrado das regiões metropolitanas".

Pode ser também destacada a importância das regiões metropolitanas
ao se verificar o disposto nos arts. 13 e 16 da Lei Federal 6.766, de
19/12/79, que regulamenta o parcelamento do solo urbano, ao
estabelecer que caberão ao Estado o exame e a anuência prévia para
aprovação, pelos municípios, de loteamentos e desmembramentos,
quando localizados em áreas de interesse especial, ou seja, proteção aos
mananciais, aos patrimônios cultural, histórico, paisagístico e
arqueológico, ou quando se localizar em área limítrofe do município
pertencente às regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, ou,
ainda, quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m 2. Faz
ainda ressalva de que, no caso de o loteamento ou o desmembramento
estiverem localizados em área de município integrante de região
metropolitana, o exame e a anuência à aprovação do projeto caberão à
autoridade metropolitana (art. 13 da mencionada lei).
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Estou ouvindo

atentamente a manifestação de V. Exa. Está de parabéns, mais uma vez,
V. Exa., que tanto enobrece esta Casa, por trazer ao Legislativo um
projeto dessa grandeza, quando estamos discutindo, não somente na
Região Metropolitana, como também em todo o Estado, o saneamento
básico.

Gostaria, também, aproveitando esta oportunidade em seu
pronunciamento, de dizer que ontem o Governo Itamar Franco
apresentou à população de Minas Gerais um dos projetos mais
arrojados, dos mais decididos quanto à construção de casas populares.
E o Projeto PROLAR. Participamos, ontem, do lançamento desse
programa junto à Secretaria da Habitação, e temos a certeza absoluta de
que Minas Gerais terá, em prazo recorde, aproximadamente três anos,
60 mil casas construídas, por meio daquele que é o maior programa
habitacional do Estado. Quero parabenizar o Governador Itamar Franco
e o Secretário Ronaldo Perim e ressaltar a oportunidade desse projeto
de V. Exa., que veio a calhar justamente com a demanda dos
municípios e da Região Metropolitana.

V. Exa. está de parabéns. Tenho certeza de que esse projeto, a
construção dessas moradias pelo Governador Itamar Franco, será muito
importante para Minas Gerais. Esse projeto terá grande alcance.
Parabéns!

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte de V. Exa., Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que tem demonstrado interesse muito grande por
essa causa. Acredito que o apelo de V. Exa. será fundamental para que
possamos aprovar esse projeto, de grande importância para a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Muito obrigado.

Como bem observa o jurista e professor Tosbio Mukai, em seu livro
"O Regime Jurídico Municipal e as Regiões Metropolitanas", "A lei
definiu os serviços de interesse metropolitano, deixando ao intérprete a
tarefa de detectar as parcelas dos serviços que passam a ser
considerados como de interesse comum e quais as que permanecem
como de interesse local.

Por fim, a expressão 'serviços comuns' deve ser entendida como

rÃ
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atividade governamental, sujeita, portanto, ao regime jurídico-
administrativo, englobando a atividade normativa e a de planejamento.

A lei complementar, ao elencar os serviços comuns considerados de
interesse metropolitano, deu poderes expressos à entidade
metropolitana para gerir tais assuntos e serviços em situação de
preponderância sobre os municípios da região.

O fim almejado é o desenvolvimento, que há de ser global (sem o que
não se pode falar em desenvolvimento) e, portanto, integrado. Daí a
preocupação do constituinte com o desenvolvimento regional,
procurando impor como dever do poder público buscar a simetria do
desenvolvimento das diversas regiões do País, evitando-se as distorções
tão acentuadas encontráveis.

O estabelecimento de regiões metropolitanas visa exatamente resolver
tal fenômeno, procurando permitir ao poder público a realização do
desenvolvimento integrado dos grandes aglomerados urbanos do País.
Essas regiões serão formadas pelo conjunto de municípios que gravitam
em tomo de uma grande cidade e têm interesse e problemas comuns.
Diante dessa realidade urbanística, há necessidade da unificação de
serviços públicos para melhor atendimento da região. Tais serviços
deixam de ser municipais para serem intermunicipais (de uma área
unificada). Quanto ao serviço de caráter estritamente local, continuarão
com os respectivos municípios, mas os de natureza metropolitana
seriam realizados e administrados em conjunto por um só órgão
superior.

O planejamento diz respeito a serviços públicos eminentemente
metropolitanos, que não interessam a um único município, mas a toda a
região, como uma comunidade socioeconómica, como, aliás, bem
salienta o próprio dispositivo constitucional que dispõe sobre as regiões
metropolitanas.

A expressão 'serviço comum' nos dá o conceito constitucional do
objeto de estabelecimento das regiões metropolitanas e cria um
interesse distinto daquele predominantemente local."

A Lei Maior do País fixa as normas de governo, disciplina os direitos
e os deveres, define as competências, limita a ação da autoridade
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• visando a assegurar ao povo o ambiente de ordem indispensável ao

progresso e à paz na sociedade.
Surgem, então, as competências das diferentes esferas de governo

(União, Estado e municípios) e as limitações ao poder de legislar e
administrar. Nenhuma outra fonte de direito pode violentar os
princípios estabelecidos pela Constituição Federal, nem opor-se às suas
regras. São nulas, não têm eficácia jurídica, as normas que a
contrariem, direta ou indiretamente, inclusive as das Constituições
Estaduais.

Fazendo uma ilustração da região metropolitana, podemos compará-la
a um grande condomínio, em que o uso das partes comuns, de interesse
geral, são administradas pelo síndico, sem interferir nas partes de
interesse peculiar exclusivas dos condôminos.

Assim, espero contar com o apoio dos meus ilustres pares para
transformar este projeto em lei, por entender ser a proposta da mais alta
relevância para os municípios que integram as regiões metropolitanas
no Estado. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Sr. Presidente, caro
amigo e Deputado Fábio Avelar, mais uma vez, V. Exa., no
compromisso que tem com Minas Gerais, traz para debate assunto da
maior relevância e que é necessário principalmente em um Estado
continental como Minas Gerais: o saneamento básico. Não se pode
esperar outra coisa da Casa a não ser o apoio à iniciativa de V. Exa.,

z para que possamos minimizar o grave problema do saneamento básico.
Como V. Exa. sabe, na cidade de Pedra Azul, onde é votado e reside o
Deputado Tadeu Leite, vivemos um grave problema, que é a cólera. Por
que existe a cólera? Por falta de saneamento básico.

Portanto, acho que V. Exa. está correto ao apresentar um projeto que
possa minimizar esse grave problema de Minas Gerais, em particular
nas regiões mais sofridas: Mucuri, Jequitinhonha e o Norte de Minas,
em que V. Exa. também tem uma atuação parlamentar marcante.
Parabéns e obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte de V. Exa., Deputado
Márcio Kangussu.
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Aproveito esses minutos finais, para informar, como já adiantou o

ilustre Deputado Márcio Cunha, que a Comissão de Turismo recebeu
um convite para participar, na próxima semana, de um encontro em que
serão expostos e debatidos por autoridades de todo o mundo vários
temas referentes ao turismo. E um evento de muita importância.

Infelizmente, o Presidente da Comissão de Turismo não poderá
comparecer, em virtude de uma operação a que foi submetido. Mas essa
Comissão se fará representar pelo nobre Deputado Márcio Cunha, na
próxima segunda-feira. E, na terça-feira, essa Comissão será
representada pelo nosso colega, Deputado Alberto Bejani,
acompanhado da assessoria. Muito obrigado.

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

novamente vou comentar sobre o risco que corre a região Norte de
Minas de perder uma de suas estruturas mais significativas em termos
de segurança regional. Refiro-me à unidade do Exército Brasileiro, o
55° Batalhão de Infantaria do Exército, sediado em Montes Claros,
sobre o qual, mais uma vez, pairam notícias da possibilidade de seu
fechamento ou de sua transferência para outra região do País.

Recebemos essa informação e, de imediato, tomamos as providências,
fazendo chegar ao Ministro do Exército a nossa preocupação e o nosso
desejo de que permaneça. em Montes Claros, o 55° Batalhão do
Exército, para que continue havendo a segurança, a tranqüilidade que
nós, da região norte-mineira, usufruímos em conseqüência de sua
presença e de sua ação.

Como todos sabem, fui Prefeito da cidade de Montes Claros por dois
mandatos. Tive, portanto, um relacionamento muito freqüente com o
Comando e os comandados daquela unidade. E sempre senti um grande
interesse de sua parte em participar do dia-a-dia da comunidade
regional.

Não sei por quais razões se fala em seu fechamento. Suspeita-se que
seja por questões de economia, mas, neste momento, em que o Norte de
Minas volta a ser manchete nacional, especialmente na questão das
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drogas, não podemos prescindir da presença do Exército brasileiro
em Montes Claros, que ali já prestou inestimáveis serviços.

Pedimos que conste em ata a nossa preocupação e a certeza de que o
Exército continuará funcionando em Montes Claros, servindo a região
Norte de Minas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de aproveitar a oportunidade
para prestar esclarecimentos à comunidade mineira que nos acompanha
das galerias e através da TV Assembléia, que tem grande presença no
interior do Estado, em relação aos últimos acontecimentos envolvendo
o Governo do Estado e esta Casa.

Tramitavam nesta Casa duas propostas de emenda à Constituição que
visavam adequar à Constituição Federal, especialmente as Emendas n°s
19 e 20, a legislação infraconstitucional, em especial a Constituição do
Estado de Minas Gerais. Com a edição dessas duas emendas, já em
vigor, nenhuma lei pode ficar em desacordo com a Lei Maior, que é a
Constituição Federal. Nesse sentido, o Governador do Estado
encaminhou as duas proposta de emenda à Constituição, que se
encontravam em tramitação nesta Casa. Continham elas grandes
beneficios para o funcionalismo estadual, tratavam de questões
corajosas que, até agora, governantes anteriores não tinham a coragem
de tratar, porque garantiam direitos, definiam obrigações em relação ao
funcionalismo. Porém, tendo em vista as discussões em tomo da
matéria, com a possibilidade de haver emendas que viessem a
comprometer o âmago das duas propostas de emenda à Constituição, o
Governador entendeu de retirá-las de pauta e encaminhar outra,
bastante resumida, mas com a finalidade de adequar à Constituição
Estadual, no que diz respeito exclusivamente à alteração salarial, as
melhorias salariais, que já estão sendo aprovadas nesta Casa, através da
lei delegada. Mas está claro que apenas a lei delegada não dá ao
Governador do Estado o condão de fazer as alterações que deseja. Junto
à lei delegada aprovada, teremos, também, a obrigação de trabalhar
junto à Constituição Estadual, para que se adapte, criando essa
possibilidade.

Este é o momento desta Casa. A lei delegada foi aprovada ontem, em
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1 0 turno. Hoje, foi encaminhada à Comissão de Orçamento, onde
receberá parecer. O relator pediu o prazo regimental, e, provavelmente,
no início da próxima semana, teremos condições de aprová-la em 2°
turno e de forma definitiva. E uma proposta de emenda á Constituição
que, normalmente, demoraríamos meses para aprovar, mas será
aprovada, provavelmente, em tempo recorde, e o Governador terá
condições de proceder às alterações salariais, inclusive diferenciadas,
para que atinja os seus objetivos, fazendo com que os aumentos
maiores incidam sobre os menores salários, e os menores aumentos,
sobre os maiores salários. Toda a legislação poderá sofrer as alterações
que o Governador desejar, porque esta Casa, tendo aprovado, ontem,
em 1° turno, e, na semana que vem, aprovando em 2° turno, dará a S.
Exa. as condições para realizar esse trabalho. Vejo, portanto, de
maneira positiva, este momento. Em que pese a ter uma aparência de
dificuldade de relacionamento, estamos vendo esta Casa cumprir seu
papel. Ontem, foi um dos dias em que houve maior votação nesta Casa,
sendo que dezenas de projetos aqui foram apreciados, o que demonstra
que esta Assembléia não quer ficar alheia ao processo e, ao contrário,
quer colaborar, quer estar ativa, buscando a apreciação dos projetos até
mesmo para reduzir o tamanho da pauta dos nossos trabalhos.

Hoje estamos vivenciando um grande e artificial conflito, provocado,
muitas vezes, por interesses inconfessáveis. Não é segredo para
ninguém que o Palácio do Planalto trama contra Minas Gerais e seu
governo durante as 24 horas do dia. Não é segredo para ninguém, nem
para as crianças dos grupos escolares deste Estado, que existe um
interesse muito grande em se criar um quadro de ingovernabilidade no
Estado de Minas Gerais. Esse interesse tem nome, e seu autor é
Fernando Henrique Cardoso, o Presidente da República, seus
subordinados, empregados e asseclas, que não aceitam, que não
concordam que o Governador Itamar Franco possa realizar uma grande
obra de governo.

Por essa razão, precisamos ter consciência de que tudo o que se está
dizendo sobre intervenção em Minas Gerais, o que provocou uma irada,
porém compreensiva reação de S. Exa., o Governador, é em
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conseqüência dessa trama para deixar Minas ingovernável. Porém,
se depender da capacidade e da seriedade do Governador Itamar
Franco, estamos convencidos de que Minas, talvez, não tenha seu
Governo notabilizado por grandes e faraônicas obras. Mas não estamos
mais em épocas de obras faraônicas. A obra do Governador Itamar
Franco será de caráter social e será, principalmente, resgatar Minas
daquele estado emocional de baixo nível, daquela época em que era
humilhada, em que o Governador era tratado, pelo Presidente da
República, como um menino de recados. Hoje, Minas Gerais é e tem
que ser respeitada no cenário nacional.

Alguns não compreenderam por que o Governador do Estado protela
quando recebe uma ordem judicial para despejar famílias e pessoas sem
terras e sem posses. Ora, só quem não conhece o espírito socializante,
de magnanimidade do Sr. Governador pode ter surpresas quando ele
demora um pouco em decidir a tirar, na mana e na força, aqueles que
são invasores de terras, porque S. Exa. tem sensibilidade, sabe das
imensas dificuldades sociais deste País, provocadas por um governo
neoliberal, que está levando o Brasil, no aspecto social, à bancarrota,
enquanto engorda os Bancos internacionais.

Em outros Estados, é muito fácil colocar a polícia para tirar, sem dó
nem piedade, milhares de famílias. E, se morrer gente, morreu, porque
interessa muito pouco a esses Governadores de outros Estados a sorte
da população pobre e carente. O Sr. Governador Itamar Franco pensa 1,
2, 10 vezes, e que pense 100 ou 1.000 vezes, desde que não venha a
morrer gente em conseqüência de conflitos, como aconteceu em outros
Estados do Pais. Terá obtido, , assim, o Sr. Governador, um grande
mérito para o nosso Estado. E magnânimo, é humano, sabe que as
questões de terra têm que ser resolvidas pelo Governo Federal, mas,
infelizmente, caem em cima do Governo do Estado. E não pode ser
resolvido com baionetas, como foi resolvido em Eldorado dos Carajás.
Não pode ser resolvido na base do fuzil e da metralhadora, como foi
resolvido - será que foi? - no Estado do Paraná.

Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não se espantem
quando o Governador do Estado, Itamar Franco, tiver sensibilidade
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para pensar duas vezes antes de mandar suas tropas tirar pobres das
terras. E muito fácil servir aos poderosos, aos donos de grandes
propriedades; dificil é ter a sensibilidade que está tendo o Sr.
Governador. Nossa palavra é de respeito e aplauso à decisão humana
do Governador Itamar Franco, de esperar até o último momento antes
de radicalizar e tratar como cachorros, como animais, seres humanos
que não têm sido respeitados neste País. Muito obrigado.

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

r Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a
1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da
próxima reunião.

Designação de Comissões
- Os nomes dos membrõs da Comissões Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição n o 38/2000 foram
publicados na edição anterior.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio Ambiente -
aprovação, na 35 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 816/2000, do
Deputado Ambrósio Pinto, e do Requerimento n° 1.342/2000, do
Deputado Edson Rezende; de Transporte - aprovação, na 37' Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.320/2000, da Deputada Maria
Olivia; 1.331/2000 e 1.341/2000, do Deputado Edson Rezende; 1.337 a
1.339/2000, do Deputado Paulo Pettersen; de Política Agropecuária -
aprovação, na 36 a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 834/2000, do
Deputado Ivo José, e dos Requerimentos n°s 1.28012000, da Deputada
Elbe Brandão, e 1.336/2000, do Deputado Dimas Rodrigues; de
Direitos Humanos - aprovação, na 42' Reunião Ordinária, dos
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Requerimentos nos 1.323 a 1.330/2000, da Comissão de Direitos
Humanos; e 1.343/2000, do Deputado Cabo Morais; e de
Administração Pública - aprovação, na 36° Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 1.318/2000, do Deputado Sebastião Costa, e
1.344/2000, do Deputado Cabo Morais (Ciente. Publique-se.); e pelos
Deputados Adelino de Carvalho - seu desligamento, como membro
efetivo, da Comissão de Defesa do Consumidor (Ciente. Publique-se.
Cópia à Área de Apoio às Comissões.); e Paulo Pettersen - indicação do
Deputado Geraldo Rezende para atuar como membro efetivo da
Comissão de Defesa do Consumidor, em substituição ao Deputado
Adelino de Carvalho (Ciente. Designo. A Área de Apoio às Comissões
e cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento contido na Mensagem n o 116/2000,

do Governador do Estado, solicitando a retirada das Propostas de
Emendas à Constituição n°s 34 e 35, contidas nas Mensagens n°s 101 e
102/2000, respectivamente. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com inciso VII do art. 232 do Regimento Interno.
Arquivem-se as propostas.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação, sendo aprovados,

cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n°s 786/2000, do Governador do Estado, que autoriza o Estado a
contratar colaboração financeira para os fins que menciona e dá outras
providências; 787/2000, do Governador do Estado, que altera a redação
do art. 2° da Lei n° 13.456, de 12/1/2000; e 29/99, do Deputado Márcio
Kangussu, que altera a Lei n° 1.185, de 30/4/93, que cria o Fundo
SOMMA. A sanção.

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

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

Questão de Ordem
0 Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria de
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levantar, junto à Mesa, uma questão que para nós é muito grave. Na
minha região, a região de Barbacena, tenho acompanhado que a
Assembléia Legislativa tem promovido publicidade oficial em alguns
órgãos de imprensa. E, curiosamente, só os jornais e órgãos de
imprensa da região, que estão vinculados ao Governo ou que o apóiam,
é que foram objeto de atenção do Poder Legislativo. Gostaria de
indagar à Mesa qual o critério utilizado para distribuição de publicidade
aqui na Casa, se é critério político, técnico ou se é o Executivo que
determina quais são os jornais que receberão publicidade da
Assembléia. Do jeito que as coisas estão, não podem continuar. Ou se
faz de forma democrática, atendendo de maneira transparente a todos
os órgãos de imprensa da região, ou estamos diante de um caso grave.
Requeremos à Mesa que demonstre uma planilha para que possamos
acompanhar esses gastos. Não é possível que isso continue a ocorrer
sem que se leve em conta o lado do Governo e o lado da Oposição. E
essa a minha questão.

O Sr. Presidente - Esta Presidência ouviu atentamente a questão de
ordem de V. Exa. e vai solicitar à Mesa as devidas providências. V.
Exa. terá as informações o mais breve possível.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

"quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda á
Constituição, mas que o há para a apreciação das demais matérias da
pauta.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°536/99, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que autoriza a UEMG a receber a Escola Superior
de Agronomia e Ciências de Machado como unidade associada. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Educação e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinam pela sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça.
Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n° 536/99 na forma do
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Substitutivo n° 1. A Comissão de Educação.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 168/99, da Deputada

Elaine Matozinhos, que oferece o Serviço de Orientação e Prevenção
ao Câncer Cérvico-Uterino e da Mama no Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer. Designado relator, em Plenário, o Deputado Hely
Tarqüínio, solicitou o prazo regimental para emitir parecer. Com  a
palavra, o Deputado Hely Tarqüínio, relator do projeto, para emitir seu
parecer.

O Deputado Hely Tarqüínio emite o seguinte parecer:
PARECER PAPA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 168/99

Relatório
De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em

epígrafe visa a oferecer, no Estado, o Serviço de Orientação e
Prevenção ao Câncer Cérvico-Uterino e da Mama.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Diante da perda de prazo para apreciação da proposta pelas
Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, foi o
projeto incluído em ordem do dia, nos termos do disposto no art. 145, §
2°, do Regimento Interno, cabendo-nos emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A proposição em comento dispõe sobre as ações de orientação,

prevenção e tratamento dos cânceres cérvico-uterino e da mama. As
ações a serem implementadas pelo poder público são as seguintes:
atendimento clínico preventivo e ambulatorial pela rede do SUS;
implantação de um modelo assistencial que conte com equipes de
especialistas em oncologia, em número suficiente, dotadas de conjunto
de aparelhos de diagnóstico, constando de, no mínimo, um mamógrafo
e um colposcópio, conforme demanda de cada região; campanhas
periódicas de orientação e publicidade, com produção de material
didático a ser distribuído à população; distribuição gratuita de produtos
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farmacológicos; controle estatístico dos casos atendidos. O art. 4° da
proposição em exame enumera as práticas preventivas e curativas do
câncer cérvico-uterino. Já o art. 5° autoriza o Executivo a celebrar
convênios, contratos e outras formas de parceria com órgãos públicos e
privados para a consecução dos objetivos de que trata o projeto.

Cumpre observar que a matéria constante na proposição em análise já
foi disciplinada pela Lei n° 11.868, de 28/7195, mas o projeto introduz
novidades em relação a essa norma, notadamente no que diz respeito às
técnicas postas à disposição da comunidade.

Reconhecemos o mérito da proposição e, como já existe uma lei
estadual sobre a matéria, sugerimos que a proposição em análise seja
incluída na legislação em vigor, por meio do Substitutivo n° 1, abaixo
transcrito. Com a apresentação desse substitutivo, fica prejudicada a
Emenda n° 1, do Deputado Edson Rezende, recebida antecipadamente
em Plenário, conforme o art. 188, § 4°, do Regimento Interno.

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

168/99, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado, ficando prejudicada a Emenda n° 1, recebida
antecipadamente em Plenário.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta dispositivos à Lei n° 11.868, de 28 de julho de 1995, que

dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer cérvico-uterino e de
mama no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 2°, inciso III, da Lei n° 11.868, de 28 de julho de 1995,

fica acrescido das seguintes alíneas "d" e "e"
"Art. 2° -	 ................................
III -	..................................................................
d) instalação de um modelo assistencial que compreenda um número

suficiente de equipes de especialistas em oncologia e que seja dotado
de aparelhos de diagnóstico de acordo com a demanda operada em cada
região do Estado, constando de, no mínimo, um mamógrafo e um
colposcópio;
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e) realização periódica de campanhas de orientação e publicidade

institucional.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do substitutivo, fica prejudicada a
Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°
168/99 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 328/99, do Deputado
Márcio Kangussu, que altera a redação do § 1° do art. 1° da Lei n°
6.194, de 26/11/73, que dispõe sobre a Unidade de Tesouraria e a
execução financeira do Estado e dá outras providências. As Comissões
de Justiça e de Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir
parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Márcio Cunha
solicitou o prazo regimental para emitir parecer. Com  a palavra, o
Deputado Márcio Cunha, relator do projeto, para emitir seu parecer.

- O Deputado Márcio Cunha emite o seguinte parecer:
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°328/99

Relatório
O projeto em tela, do Deputado Márcio Kangussu, altera a redação do

§ 1° do art. 10 da Lei n°6.194, de 26/11/73, que dispõe sobre a Unidade
de Tesouraria e a execução financeira do Estado e dá outras
providências.

Foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que perderam o prazo
regimental para emissão de parecer.

Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, coube-nos
emitir parecer de Plenário sobre a proposição.

Fundamentação
O projeto em epígrafe visa retirar do Sistema de Unidade de

Tesouraria a execução orçamentária e financeira de recursos dos findos
já criados e daqueles que vierem a ser instituídos com base na Lei
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Complementar n° 27, de 18/1/73, e dos recursos pertencentes ao
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF.

O autor justifica o projeto alegando que o procedimento do caixa
único "coloca sob suspeita a legalidade dessa prática, uma vez que os
fundos perderam a autonomia de gerir os seus próprios recursos e,
conseqüentemente, de cumprir os objetivos para os quais foram
criados".

Entendemos que a instituição do caixa único é um avanço na gestão
financeira dos recursos públicos pelo Estado, e a exclusão desses
fundos já criados e daqueles que vierem a ser instituídos, bem como do
FUNDEF, desvirtua o atual sistema estabelecido pela Lei n° 6.194, de
1973, e pelo Decreto n°39.874, de 1998.

Tais dispositivos foram criados em cumprimento ao disposto no art.
56 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que instituiu o princípio da
Unidade de Tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de
caixas especiais.

Devemos informar que os sistemas de Unidade de Tesouraria e caixa
único foram criados com o propósito de organizar as contas públicas
após longo processo de estudos e sistematizações. A retirada dos
fundos desse sistema não significa que eles passarão a cumprir sua
finalidade.

Contudo, entendendo a preocupação do autor da proposição,
propomos o Substitutivo n° 1, que institui uma reserva técnica dos
recursos de órgão, entidade e fundo integrantes do Sistema de Unidade
de Tesouraria, transferidos para a Conta Unica do Estado, como forma
de garantir-lhes um instrumento que assegure a programação financeira
mínima para o desempenho de suas atividades e seus objetivos, além de
autorizar a participação nos rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras das disponibilidades de caixa desses recursos.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 328/99, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescenta dispositivos à Lei n° 6.194, de 26 de novembro de 1973,
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que dispõe sobre a Unidade de Tesouraria e a execução financeira
do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n° 6.194, de 26 de novembro de 1973, alterada pela

Lei n° 11.730, de 30 de dezembro de 1994, passa a vigorar acrescida
dos seguintes arts. 12 e 13, renumerando-se os artigos subseqüentes:

"Art. 12 - Fica instituída reserva técnica financeira na Conta única do
Estado, com percentual a ser definido em decreto pelo Poder
Executivo, sobre os saldos transferidos dos recursos financeiros de
órgãos, entidades e findos integrantes do Sistema de Unidade de
Tesouraria.

Parágrafo único - O saldo financeiro da reserva técnica a que se refere
o "caput" deste artigo será disponibilizado no SIAFI, aos órgãos, às
entidades e aos findos que tiveram seus recursos transferidos para a
Conta única.

Art. 13 - Fica o Estado autorizado a repassar às entidades e aos
fundos integrantes do Sistema de Unidade de Tesouraria a remuneração
líquida obtida nas aplicações financeiras das disponibilidades de caixa
dos seus recursos transferidos à Conta única do Estado, de forma
proporcional à sua utilização.".

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados 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.
Sr. Presidente, muito embora esse assunto tenha dado a este relator

um certo trabalho, foi um prazer relatá-lo aos ilustres Deputados. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Tadeu Leite, solicitando adiamento da discussão do Projeto de Lei n°
328/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam sentados. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

0 Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados
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que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 10 Deputados. Não há "quorum"

para votação. A Presidência a toma sem efeito.
Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Gostaria que V. Exa.
averiguasse nas comissões, porque, salvo engano, com a vontade de
votar esta Casa está, temos nada mais, nada menos que 30 a 40
Deputados nas comissões. Esta Casa quer votar e gostaria que se
levassem em conta os Deputados que estão nas comissões, ou então que
se fizesse a recomposição de "quorum".

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, V. Exa. deu o resultado
da votação sem considerar a contagem dos Deputados nas comissões.
Gostaria de saber quantos Deputados estão nas Comissões. Solicitamos
a recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda
à chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Marco Régis) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Não há

"quorum" para a votação, mas o há para discussão. Portanto, fica
prejudicado o requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Mauro Lobo.

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto
de Lei n° 328/99, que trata da unidade de tesouraria e execução
financeira do Estado, do Deputado Márcio Kangussu, teve sua
inspiração quando da CPI dos Fundos, criada para a verificação de
possíveis desvios dos findos do Estado. Instalada no ano passado, essa
CPI visava, antes de mais nada, verificar o que ocorria no Governo
passado. Por muito tempo foram discutidas as vantagens ou os
maleficios da conta única. Foram ouvidos membros do Governo
anterior e do atual.

Naquela época, verificou-se a existência do uso dos recursos dos
findos para a conta única e que, em determinadas circunstâncias,
quando havia demanda de recursos pelo findo, pelo detentor do
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recurso, ele não estava disponibilizado. Com  isso, o Deputado
Márcio Kangussu apresentou esse projeto, que era mais radical, porque
propunha quase a extinção da conta única.

No dia 10 de dezembro do ano passado, entramos com um substitutivo
que procurava atender à necessidade do Governo com a conta única,
mas, ao mesmo tempo, dar uma proteção aos gestores dos diversos
fundos do Estado para que, quando necessitasse desses recursos,
fossem disponibilizados. O substitutivo que apresentamos criava,
dentro da conta única, um percentual a ser definido sobre os saldos
transferidos para essa conta.

O que buscávamos com a manutenção desse saldo? A liquidez, ou
seja, quando houvesse a demanda, o recurso estaria disponibilizado
pelo fundo, pela conta Única, e não como vinha ocorrendo. Quando
havia necessidade, a conta única não tinha recursos. Essa é uma
analogia com o que ocorre numa agência bancária. Tem 7%, 8%, 9%
em saldo do total dos depósitos. E isso que estávamos propondo,
através desse substitutivo.

Hoje, o relator nomeado pela Presidência em Plenário - a indicação
foi feita ontem - apresentou, em seu relatório, substitutivo idêntico ao
nosso. Então, queremos defender o parecer do relator, mas também
lembrar a autoria desse substitutivo apresentado em dezembro do ano
passado, sendo que o relator que tratou desse assunto foi nomeado
apenas ontem.

Defendo esse projeto com o substitutivo, que, sem dúvida, dará
condição de o Estado continuar na gestão da conta única, do caixa
único, mas, ao mesmo tempo, dá liquidez às demandas apresentadas
pelos diversos fundos do Estado. O que queremos é atender às duas
necessidades: a legal, de gestão financeira dos recursos do Estado, que
é a conta única, e, ao mesmo tempo, permitir que os diversos fundos
existentes no Estado possam, por meio da garantia de liquidez, atender
às finalidades para as quais foram criados. Portanto, a nossa proposta é
a de aprovar esse projeto com o substitutivo, o que vai atender tanto às
necessidades de caixa do Estado, de gestão financeira, quanto dos
próprios fundos.
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* - Sem revisão do orador.
- Vem à Mesa substitutivo do Deputado Mauro Lobo, cujo teor é

idêntico ao apresentado pelo relator, motivo por que a Mesa, termos do
inciso III do a. 173 do Regimento Interno, deixa de receber o
substitutivo.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como não tem

"quorum"? Acabou de ser feita a verificação. Peço, então, a
recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda
à chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum".

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 13 Deputados. Não há

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
Questões de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, a base do Governo não
está querendo votar, e já estou preocupado, pensando se não é para
impedir a votação da proposta de emenda à Constituição que vai
permitir o reajuste do salário do servidor. Quero deixar registrado o
esforço que o Governo está fazendo para encerrar este processo de
votação e esta sessão. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Quero esclarecer ao Deputado que me
antecedeu que a proposta de emenda à Constituição está tendo sua
tramitação normal, que não tem como ser antecipada, porque agora é
que começa sua tramitação nesta Casa. Se continuássemos aqui, hoje,
até meia-noite, não poderíamos apreciá-la nesta sessão. Não temos
matéria substancial, talvez, daí o desinteresse dos Deputados pela
presença. Não há estratégia do Governo, pelo contrário, o Governador
Itamar Franco está aguardando não só a aprovação da proposta de
emenda à Constituição, como a da própria lei delegada, que era para ter
sido apreciada hoje e, infelizmente, não foi.

Encerramento



rÀ

713
O Sr. Presidente - A Presidência encena a reunião, convocando os

Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 12, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 12/5/2000
Presidência do Deputado João Leite

Sumário-. Comparecimento - Falta de "quorum'.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Dimas Rodrigues - João Leite - José Henrique - Wanderley Ávila.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - As 9h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 15, às 20
horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 93 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA
FINANCEIRO

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de abril de
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo
Canabrava, Doutor Viana, Maria Tereza Lara e Rêmolo Aloise
(substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da
Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a finalidade da reunião é discutir e votar
proposições da Comissão. A Deputada Maria Tereza Lara apresenta
requerimento em que solicita seja prorrogado, por 60 dias, o prazo de
funcionamento desta Comissão. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2000.
Ronaldo Canabrava, Presidente - Maria Tereza Lara - Bilac Pinto -

Doutor Viana.
ATA DA lO REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA

FINANCEIRO
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de

abril de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ronaldo Canabrava, Doutor Viana, Maria Tereza Lara e Bilac Pinto,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza
Lara, 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. O Deputado Ronaldo Canabrava passa a Presidência ao
Deputado Doutor Viana e, na oportunidade, apresenta dois
requerimentos nos quais solicita seja ouvido nesta Comissão o Sr.
Geraldo Lemos Filho, acionista minoritário do BEMGE quando de sua
privatização; e sejam convidados a prestar esclarecimentos a esta
Comissão os Srs. Ronaldo Locatelli, ex-Diretor do BEMGE; Márcio
Favilia e Armando Souto, funcionários do BDMG; Marcos Raimundo
Pessoa Duarte, ex-Presidente do BDMG; Paolo Zaghen, ex-Presidente
do Banco Central e atual Presidente do Banco do Brasil; o Delegado
Regional e o Diretor de Privatizações do Banco Central; e
representantes do Banco Patrimônio S.A. e Banco Pactual S.A., ambos
de São Paulo. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Doutor Viana retoma a direção
dos trabalhos ao Deputado Ronaldo Canabrava. 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 2000.
Ronaldo Canabrava, Presidente - Maria Tereza Lara - Doutor Viana -
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Dinis Pinheiro.

ATA DA 34" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quinze minutos do dia três de maio de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais, Maria
José Haueisen, Adelino de Carvalho, Carlos Pimenta e Glycon Terra
Pinto, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença do
Deputado José Milton. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Cabo Morais, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria José Haueisen, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Registram-se as
seguintes correspondências: do Presidente da Câmara Municipal de
Poços de Caldas e do Sr. José Antônio Baeta de Melo Cançado,
Secretário-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
publicadas no "Diário do Legislativo" de 20/4/2000. O Presidente
informa que a reunião se destina a debater o tema "lixo hospitalar" com
diversos convidados e discutir e votar proposições da Comissão. Em
seguida, registra a presença dos Srs. João Batista de Souza, Chefe da
Vigilância Sanitária Municipal; Célio Esteves Guedes, representando a
FHEMIG; Heuder Pascele Batista e Izabela de Siqueira Reis Regueira,
representantes da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU -; Maeli
Estrela Borges, Presidente da Comissão Permanente de Apoio ao
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - COPAGRESS -;
Adélia Aparecida Marçal dos Santos, Presidente da Associação
Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia
Hospitalar - ABIH -; Maria Lúcia Lira de Oliveira e Maurício
Drumond, representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente -
COMAM -; Maria Ângela de Avelar Nogueira, Diretora de Vigilância
de Estabelecimentos de Saúde da SVS-SES; e Marco Aurélio Moreira,
Diretor da Oxigás Resíduos Especiais. O Presidente passa a palavra aos
convidados, que, cada um por sua vez, fazem as considerações iniciais.
São abertos os debates, com a participação dos convidados e dos
Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3" Fase
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da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. São votados e aprovados os seguintes requerimentos: do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita reunião conjunta com a
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio para debater o Projeto de
Lei n° 79912000; do Deputado Ambrósio Pinto, em que solicita
realização de audiência pública em São João dei-Rei, para apurar as
causas e buscar soluções para o problema das rachaduras das casas
situadas no centro histórico desse município, na área da Rua do Barro;
do Deputado Márcio Kangussu solicitando providências à Fundação
Nacional de Saúde, para que as ações propostas no Relatório Final da
Comissão Especial do Cólera no Jequitinhonha sejam implementadas
em Pedra Azul, a fim de impedir o retomo da epidemia, tendo em vista
que a causa da doença tem a sua origem na falta de saneamento básico
e de tratamento de esgoto. 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 2000.
Cabo Morais, Presidente -Maria José Haueisen - Aílton Vilela.

ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO
NARCOTRÁFICO

Às dezesseis horas do dia nove de maio de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Régis,
Rogério Correia, Agostinho Silveira (substituindo este ao Deputado
Sargento Rodrigues, por indicação da Liderança do PL) e Dimas
Rodrigues (substituindo o Deputado José Henrique, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves,
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
presentes. O Presidente informa que o Deputado José Henrique, que
não está presente devido a viagem oficial ao Rio Grande do Sul,
justificou sua ausência. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
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ouvir o depoimento dos intimados pela CPI e tratar de assuntos da
Comissão. O Deputado Rogério Correia lê oficios do Sr. Eduardo
Morato, Procurador da República, reafirmando sua disposição em
colaborar com a Comissão; dos Vereadores à Câmara Municipal de São
Francisco, oferecendo apoio ao Deputado Arlen Santiago; e do Sr.
Afonso Edson da Silva, Delegado Regional de Policia de Governador
Valadares, encaminhando o rol de policiais civis transferidos e sua
atual situação. A seguir, o Deputado Rogério Correia apresenta
requerimentos em que solicita sejam ouvidos pela Comissão o Sr.
Kennedy Amorim e a Sra. Euvãnia Luiz e seja fornecida proteção
especial aos depoentes convocados pela Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados os requerimentos. Prosseguindo, o Presidente
determina a entrada na Sala do Sr. Kennedy Amorim, lê os
procedimentos legais pertinentes à Comissão, concede a palavra ao
depoente e, logo após, aos membros da Comissão. Segue-se o
interrogatório, conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente
informa que, após ouvir o detento Paulo Giovanni Scheifer, as
providências legais e administrativas cabíveis serão tomadas pela
Corregedoria da Policia Civil. 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, 11 de maio de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - José

Henrique - Carlos Pimenta : Marco Régis - Sargento Rodrigues.
ATA DA 36" REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas do dia dez de maio de dois mil, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor Viana,
Agostinho Patrús, Alberto Bejani e Cristiano Canêdo (substituindo este
ao Deputado Arlen Santiago, por indicação da Liderança do PTB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Alberto Bejani, 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, acusa o recebimento do Projeto de Resolução n°
916/2000 e designa o Deputado Doutor Viana como relator da matéria.
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Doutor Viana emite parecer
pela aprovação do Projeto de Resolução n°916/2000 com a Emenda n°
1. da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado o parecer em
discussão, o Deputado Agostinho Patrús apresenta proposta de emenda
à proposição, a qual é acatada pelo relator. Colocado em votação, é
aprovado o parecer que opina pela aprovação do Projeto de Resolução
n° 916/2000 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e a Emenda n° 2, desta Comissão. Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. São colocados em votação e
aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 1.318 e
1.344/2000, dos Deputados Sebastião Costa e Cabo Morais,
respectivamente. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições da Comissão. E apresentado
requerimento do Deputado Amilcar Martins, em que solicita seja
convidado o Sr. José Maria Couto Moreira, Diretor-Geral da Imprensa
Oficial, para prestar informações sobre a cobrança pelo acesso ao
"Minas Gerais" na Internet. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. A seguir, é apresentado requerimento solicitando a realização
de reuniões extraordinárias em diversas regiões do Estado (Uberlândia,
Uberaba, Pouso Alegre, Juiz de Fora, Ipatinga, Montes Claros e
Contagem), corri a finalidade de debater com os diversos setores
envolvidos o Projeto de Lei Complementar n° 17/99, do Tribunal de
Justiça do Estado, que contém a organização e a divisão judiciárias do
Estado. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião extraordinária, a realizar-se hoje, às 15 horas, com a
finalidade de se ouvir o Sr. Pedro Magalhães Bifano, Presidente da
CDI-MG, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2000.
Ambrósio Pinto, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Bilac Pinto -

José Henrique.

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

848/2000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Recreativa
e Cultural a ia Bateria de Carneirinho, com sede nesse município.

A proposição foi considerada, pela Comissão de Constituição e
Justiça, jurídica, constitucional e legal na forma em que foi
apresentada.

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 Associação Recreativa e Cultural a P Bateria de Carneirinho é

entidade regularmente constituída na forma de sociedade civil sem fins
lucrativos, criada com o objetivo de proporcionar à comunidade local
um espaço participativo e democrático, em que são desenvolvidas
atividades sociais, culturais, recreativas. Busca, assim, desenvolver o
espírito de união, confraternização e entretenimento, sem distinção de
raça, cor, credo ou condição econômica.

Entendemos meritória a prática de atividades divulgadoras da cultura
de modo geral e da música em particular, uma vez que elas
proporcionam maior desenvolvimento pessoal e social.

Portanto, em reconhecimento de suas iniciativas, afigura-se-nos justa
e oportuna a intenção de se prestar homenagem à referida entidade.
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Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
848/2000 na forma original.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2000.
Antônio Carlos Andrada, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°46/99

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, desarquivado a pedido do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, nos termos do art. 232, XXXII, do Regimento
Interno, cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico e dá outras
providências.

Publicado, o projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que perdeu o prazo para emitir parecer. Com base no art. 140
do Regimento Interno, o autor requereu a remessa do projeto à
Comissão de Saúde. Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer
quanto ao mérito da proposição.

Fundamentação
A proposição tem por escopo a criação do Conselho Estadual de

Saneamento Básico, ao qual se refere o art. 192, § 1°, da Constituição
Estadual, "in verbis":

"Art. 192 - O Estado formulará a política e os planos anuais estaduais
de saneamento básico.

§ 10 - A política e os pianos plurianuais serão submetidos a um
Conselho Estadual de Saneamento Básico".

Consubstanciada na Lei n° 11.720, de 19/12/94, a política estadual de
saneamento básico tem por objetivo assegurar a proteção da saúde da
população e a salubridade ambiental urbana e rural. Para o alcance
desse objetivo, a política estadual de saneamento básico prevê um
Sistema Estadual de Saneamento Básico, o qual representa o conjunto
de agentes institucionais que, no âmbito de suas competências e
funções, integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a
formulação das políticas, a definição das estratégias e a execução das
ações de saneamento básico, conforme se infere dos arts. 8° e 9° da



rÁ

721
referida lei.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 14 da mencionada lei, o
Conselho Estadual de Saneamento Básico - CESB - é um órgão
colegiado de nível estratégico superior do Sistema Estadual de
Saneamento Básico, a ser criado por lei específica.

Conforme dispõe o art. 2° do projeto, o referido Conselho, constituído
de 42 membros, terá assegurada a representação paritária da sociedade
civil e do poder público.

O art. 3° refere-se à implantação de uma Secretaria Executiva,
responsável pelas ações de cunho operacional do órgão a ser criado,
estabelecendo que o Estado viabilizará recursos orçamentários para
esse fim.

O § 4° do art. 2° dispõe que a presidência do Conselho será exercida
pelo titular da Secretaria de Estado a que estarão vinculadas as ações.

E inegável a necessidade de criação do Conselho Estadual de
Saneamento Básico, com a competência de gerenciar os recursos
financeiros de órgãos estaduais e municipais, bem como de fiscalizá-
los, para a adequada implementação de uma política de infra-estrutura
de saneamento no Estado. A justificação do projeto expõe, de forma
extensa e clara, as carências do Estado na área do saneamento básico.

Ressalte-se também que a proposição teve por base ampla discussão
realizada no Seminário Saneamento Básico, promovido por esta Casa
em 1992. A matéria foi apresentada na legislatura passada e
desarquivada no início deste ano. Durante os vários meses em que
esteve em tramitação, foram recebidas sugestões de órgãos ligados ao
setor de saneamento, as quais foram de enorme valia. O tema esteve
recentemente em pauta nesta Comissão, para que fosse devidamente
discutido. Em tal momento, mais uma vez ficou evidente a necessidade
de criação do Conselho que se pretende instituir.

Apresentamos um substitutivo, como forma de atender às sugestões
recebidas, entre as quais destacamos a redução do número de
componentes do Conselho, considerado por nós excessivo na forma
original do projeto. A composição atual, de 26 membros, irá tomá-lo
mais ágil e operativo.
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Consideramos, pois, de suma importância a aprovação da matéria.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

46/99 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica criado o Conselho Estadual de Saneamento Básico -

CESB -, órgão deliberativo e colegiado, de nível estratégico superior,
do Sistema Estadual de Saneamento Básico, conforme determinam o
art. 192 da Constituição Estadual e o art. 14 da Lei n° 11.720, de 29 de
dezembro de 1994.

Art. 2° - São competências do CESB:
1 - aprovar a proposta do projeto de lei que dispõe sobre o Plano

Estadual de Saneamento Básico, apresentado quadrienalmente pelo
Poder Executivo à Assembléia Legislativa, até o dia 30 de junho do
primeiro ano de mandato do Governador do Estado;

II - apreciar e publicar, até 30 de abril, relatório anual sobre a situação
de salubridade ambiental no Estado;

III - supervisionar, acompanhar e avaliar a execução do Plano
Estadual de Saneamento Básico;

IV - supervisionar e acompanhar a atualização anual do Plano
Estadual de Saneamento Básico, nos termos do art. 12 da Lei n° 11.720,
de 29 de dezembro de 1994;

V - apreciar e aprovar a proposta de orçamento anual do setor público
estadual na área de saneamento básico;

VI - decidir sobre a alocação de recursos financeiros para os órgãos
estaduais e municipais, bem como fiscalizar sua aplicação;

VII - implementar e manter um programa de avaliação de custos, de
forma a gerar indicadores;

VIII - coordenar a integração da área de saneamento básico com as
demais áreas da administração estadual, sobretudo as de saúde, meio
ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e habitação;
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IX - fomentar, em sua área de atuação, a formação de recursos

humanos, o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação
tecnológica;

X - estimular a institucionalização de programas de educação em
saúde, com ênfase em saneamento básico, nos vários níveis de ensino e
nos meios de comunicação de massa;

XI - propiciar, por todos os meios ao seu alcance, o acesso da
população a informações sobre saneamento.

Art. 32 - Será assegurada a representação paritária da sociedade civil
organizada e do poder público no CESB.

§ 12 - Representam a sociedade civil organizada no CESB:
1 - um representante de entidades associativas de empresas de

consultoria e de prestação de serviço;
II - um representante de entidades associativas de empresas de

construção civil;
III - um representante de empresas de fabricação e comercialização de

produtos industriais utilizados em saneamento ambiental;
IV - um representante dos sindicatos de trabalhadores nas áreas de

saneamento básico com sede em Minas Gerais;
V - três representantes de associações de moradores de bairros, vilas e

favelas legalmente constituídas no Estado;
VI - um representante das associações não governamentais

legalmente constituídas no Estado para proteção, conservação e
melhoria do meio ambiente;

VII - dois representantes de associações não governamentais
legalmente constituídas no Estado especializadas em saneamento;

VIII - um representante de associações não governamentais
legalmente constituídas no Estado especializadas em recursos hídricos;

IX - um representante de entidades civis representativas de categorias
profissionais liberais ligadas ao saneamento básico, com sede no
Estado;

X - um representante de professores de ensino superior de matérias
relacionadas a saneamento básico, recursos hídricos e proteção
ambiental, com exercício no Estado.
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§ 2° - Representam o poder público no CESB:

- o Secretário de Estado da Saúde;
II - o Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
III - o Secretário de Estado da Habitação;
IV - o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
V - o Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral;
VI - o Secretario de Estado de Ciência e Tecnologia;
VII - o Secretário de Estado de Turismo;
VIII - um representante dos sistemas municipais de limpeza urbana;
IX - dois representantes dos sistemas municipais de água e esgoto;
X - um representante da Fundação Nacional de Saúde;
XI - um representante das instituições públicas que desenvolvem

pesquisas tecnológicas na área de saneamento básico;
XII - um representante da COPASA-MG.
§ 3° - Cada membro do CESB terá um suplente, que o substituirá em

caso de impedimento.
§ 42 - O CESB será presidido pelo representante da Secretaria de

Estado a que estiverem subordinadas as ações de saneamento básico.
Art. 42 - O CESB contará com uma Secretaria Executiva, responsável

pelas ações de cunho operacional demandadas pelo Conselho e pelo
municiamento das informações necessárias às suas deliberações.

Parágrafo único - O Estado assegurará recursos para garantir a
estrutura f-isica e a de pessoal necessárias à implantação e ao
funcionamento do CESB e de sua Secretaria Executiva.

Art. 52 - O regulamento do CESB disporá sobre a formação de
câmaras especializadas, sobre a estrutura administrativa de sua
Secretaria Executiva e sobre a dinâmica das reuniões plenárias, além de
outras questões de caráter específico.

Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 72 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende, relator - Dimas

Rodrigues - Pastor George.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

798/2000

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
tem por objetivo estabelecer condição para o funcionamento de
câmaras de bronzeamento artificial.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 18/2/2000, foi o projeto
enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a
esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela visa a estabelecer condição para o funcionamento

de câmaras de bronzeamento artificial, tomando obrigatória a afixação,
nas dependências do estabelecimento que oferece serviços de
bronzeamento artificial, de cartaz de advertência sobre os riscos de tal
procedimento.

Há vários anos, o bronzeamento artificial vem sendo utilizado
mundialmente. Ele é feito por meio de lâmpadas que emitem raios
ultravioleta A (UVA) em quantidade duas a três vezes maiores que a
emitida pelo sol. Os equipamentos de bronzeamento artificial foram,
inicialmente, desenvolvidos para finalidades terapêuticas e utilizados
em algumas doenças de pele que se beneficiam com a emissão da
radiação UV, associada ao uso de medicamentos específicos e feita sob
rigoroso controle. Com o decorrer do tempo, esses equipamentos
passaram a ser usados também para obtenção de efeitos estéticos.

O procedimento em questão é contra-indicado pelas sociedades
médicas de todo o mundo, e a relação do número de exposições com a
incidência de câncer de pele é confirmada na literatura médica. No
entanto, a população, em geral, pouco sabe sobre as conseqüências
dessa prática, pois os efeitos da radiação são cumulativos e aparecem
tardiamente.

Conforme dispõe o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, Lei
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no 13.317/99, os estabelecimentos que oferecem serviço de
bronzeamento artificial podem ser considerados "estabelecimentos de
serviço de interesse da saúde" e, sendo assim, ficam obrigados a
"fornecer ao usuário do serviço ( ... ) as informações necessárias para sua
utilização adequada e para a preservação de sua saúde" (arts. 82, VI, e
83, VIII).

Considerando que, no Brasil, o câncer de pele é o mais freqüente de
todos, é dever do Estado alertar a população para o fato de que o
bronzeamento artificial é um fator de risco para o desenvolvimento
desse tipo de câncer e deve, na medida do possível, ser desencorajado.
E nesse sentido que a proposição em tela guarda seu mérito, merece,
entretanto, algumas modificações.

A alteração no art. 1° visa a deixar a definição da forma do cartaz de
advertência a cargo do órgão estadual responsável pela promoção e pela
proteção da saúde, considerando que dele vêm informações mais
precisas e terminologia apropriada para a matéria. Com  relação ao
parágrafo único do art. 10, a modificação tem o objetivo de tomar mais
claras as sanções cabíveis. Já a mudança no art. 2° tem o intuito de
melhorar a técnica legislativa. Dessa forma, apresentamos o
Substitutivo n° 1 ao projeto.

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

798/00, no 1° turno, na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUB STTTUTIVO N° 1

Estabelece condição para o funcionamento de câmaras de
bronzeamento artificial.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o estabelecimento que oferece serviço de bronzeamento

artificial obrigado a afixar, em local visível, cartaz de advertência
relativo aos riscos de tal procedimento, na forma estabelecida pelo
órgão estadual responsável pela promoção e pela proteção da saúde.

Art. 2° - O descumprimento do disposto no art. 1° desta lei sujeitará o
infrator às penalidades estabelecidas pela legislação sanitária, em
especial a Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999.
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Art. 30 - O Estado regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Pastor George, relator - Dimas

Rodrigues - Edson Rezende.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 818/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto em epígrafe
cria o Programa Leitura de Jornais e Periódicos em sala de aula e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/2/2000, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para ser examinada quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva criar um programa de leitura de jornais

e periódicos nas salas de aula das escolas públicas estaduais.
Em sua justificação, o autor afirma que o programa visa a estimular o

hábito da leitura nas crianças desde cedo, propiciando-lhes a formação
de uma consciência crítica em relação à política, à economia e
principalmente à história do País e em particular do Estado.

Argumenta também que as bibliotecas existentes nas escolas
estaduais apresentam, na sua maioria, um acervo defasado, causando
desinteresse e uma total desmotivação.

Compete ao Estado legislar, coneorrentemente com a União, sobre
educação, cultura, ensino e desporto, de acordo com o inciso IX do art.
24 da Carta Federal.

A Constituição da República preceitua, em seu art. 205, que a
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
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cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse dispositivo foi
reproduzido na Constituição Estadual em seu art. 195.

A medida preconizada não contraria a Lei n° 9.394, de 20/12/96, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; pelo contrário,
guarda estrita consonância com os seus mandamentos, sobretudo com o
consignado no art. 26, § 1°, segundo o qual os currículos dos ensinos
fundamental e médio devem abranger, além do estudo de língua
portuguesa e matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e
da realidade social e política, especialmente a do Brasil.

Cabe salientar que o Programa não acarretará despesas para o poder
público, visto que será custeado pela iniciativa privada, que terá, como
contrapartida, espaço publicitário.

Com relação à iniciativa para iniciar o processo legislativo, a matéria
não está entre as que são privativas de qualquer órgão ou poder, nos
termos do art. 66 da Constituição Estadual.

Desse modo, não vislumbramos nenhum óbice à tramitação do
projeto de lei em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°818/2000.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Ivo José, relator - Bené Guedes - Paulo

Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 844/2000

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela concede
auxílio-funeral para doadores de órgãos.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/3/2000, foi o projeto
enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a
esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei em comento tem por objetivo garantir o custeio,

pelo poder público, das despesas de sepultamento para as pessoas que,
previamente, tenham autorizado a doação de seus órgãos, bem como
para doadores cujas famílias autorizem a doação a tempo de
providenciar o reaproveitamento dos órgãos.

A partir da entrada em vigor da Lei Federal n° 9.434, de 4/2/97, a
remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de
transplante e tratamento foi regulamentada e foram promovidas muitas
campanhas de orientação. No entanto, a divulgação que acompanhou a
entrada em vigor da nova lei não esclareceu suficientemente a
população sobre o assunto, gerando polêmica, desconfiança e uma série
de preconceitos.

A existência do diploma legal supracitado não teve, por si só, o
condão de aumentar o número de doadores na proporção necessária
para atender satisfatoriamente à demanda. Conforme matéria publicada
pelo jornal "Folha de S. Paulo" em 21/9/99, há aproximadamente 32
mil pessoas esperando doações de órgãos em todo o País.

Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de órgãos - ABTO
-, menos de 25% dos potenciais doadores (pessoas com morte cerebral
confirmada) doaram órgãos. Em pelo menos 30% dos casos, a doação
não ocorreu porque a família não autorizou. Esclarecer as pessoas e
estimulá-las a doar órgãos é de fundamental importância para se mudar
a atual desproporção entre a oferta e a demanda de órgãos e tecidos
para transplante no País.

O projeto em comento tem seu mérito ao tentar resgatar a
universalidade do acesso à modalidade terapêutica dos transplantes;
merece, entretanto, algumas modificações.

O art. 10 estabelece que as despesas de sepultamento das pessoas que
autorizarem a doação de seus órgãos e cuja doação seja confirmada em
tempo hábil pelos familiares deverão ser custeadas pelo poder público
estadual; porém, um aspecto a ser observado é que a extensão do
beneficio em questão a todos os doadores poderia onerar, de maneira
desnecessária, os cofres públicos, visto que as classes com melhor
poder aquisitivo podem arcar com os custos do sepultamento de seus
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familiares. Tendo em vista essas considerações, apresentamos a
Emenda n° 1 ao projeto, para que seja concedido o beneficio aos
doadores comprovadamente pobres.

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

84412000, no 10 turno, com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Dê-se ao "caput" do art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - O Estado custeará as despesas de sepultamento das pessoas

comprovadamente pobres que, em vida, tenham autorizado a doação de
tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, para finalidade de
transplantes ou terapêutica 'post moi-tem'.".

Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Edson

Rezende - Pastor George.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°915/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o pagamento de militares e servidores públicos, ativos e
inativos, e de pensionistas do Estado de Minas Gerais.

Publicada em 31/4/2000, a proposição foi distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para receber parecer, cabendo a esta
Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno, pronunciar-se sobre os aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise, em seu art. 1°, assegura que militares e

servidores públicos, ativos e inativos, e pensionistas da administração
direta e indireta do Estado de Minas Gerais recebam, mediante opção,
seus vencimentos, soldos e proventos por meio de cooperativas de
economia e crédito mútuo constituídas de acordo com a Lei Federal n°
5.764, de 16/12/71, às quais sejam filiados.
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Os pagamentos mensais aos servidores e pensionistas têm sido

efetuados, há vários anos, mediante crédito em conta corrente, por meio
de instituições bancárias integrantes do sistema financeiro nacional,
que, nos termos do art. 192 da Constituição da República, deve ser
estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do
País e a servir aos interesses da coletividade.

São paradoxais, entretanto, essa diretriz e o desinteresse demonstrado
pelas autoridades competentes - em virtude de constante "lobby" e
pressão dos agentes do poder econômico ao longo dos anos, desde 1988
- em regular o referido sistema, por meio de lei complementar,
mormente por estabelecer, entre outras regras, a fixação de taxas de
juros reais não superiores a 12% ao ano.

Juntamente com outros, os princípios da igualdade e da liberdade
estão assegurados constitucionalmente, nos termos do "caput" do art. 5°
da Carta Magna, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Complementarmente, como corolário do princípio de inviolabilidade
do direito à liberdade, no inciso II do mencionado artigo encontra-se
outra regra constitucional, segundo a qual "ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

O inciso XVIII do mesmo artigo, por sua vez, estabelece que "a
criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem
de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento". Ao dispor, no Título VII, sobre a ordem econômica e
financeira, a Constituição da República estatui, ainda, que o Estado,
como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercerá,
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado (art. 174, "caput"). E mais: que a lei apoiará e estimulará o
cooperativismo e outras formas de associativismo ( 2°).

A Política Nacional de Cooperativismo está definida na Lei Federal
n° 5.764, de 16112/71, nos termos do seu art. 1°, como "a atividade
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decorrente das iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, originárias
de setor público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde que
reconhecido seu interesse público". O "caput" do art. 4° da mesma lei,
por sua vez, define as cooperativas como sociedades de pessoas, com
forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à
falência, constituídas para prestar serviços aos associados,
distinguindo-se das demais sociedades por várias características,
enumeradas nos seus onze incisos, que valorizam mais as pessoas
associadas, em detrimento do capital, já que o "quorum" para
funcionamento e deliberação da assembléia geral é baseado no número
de associados, e não no capital, e há limitação do número de cotas-
partes do capital para cada associado, singularidade do voto e outras
disposições com características semelhantes.

No âmbito do nosso Estado, a Constituição mineira, no capítulo
destinado à organização dos Poderes, ao tratar da fiscalização e dos
controles afetos ao Poder Legislativo, estabeleceu, no art. 75, "in
verbis": "As disponibilidades de caixa do Estado e dos órgãos ou
entidades da administração direta e indireta serão depositadas nas
instituições financeiras oficiais do Estado, ressalvados os casos
previstos em lei federal".

Mais adiante, ao tratar do sistema financeiro estadual, a Carta
mineira, já com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 16, de
I°/12!95, em decorrência do processo de privatização dos bancos
oficiais estaduais, então em andamento, no art. 239 dispôs que os
recolhimentos de tributos e de demais receitas públicas estaduais
seriam efetuados nas instituições financeiras, públicas ou privadas,
autorizadas pela administração fa.zendária, sem prejuízo do sistema de
centralização das receitas públicas.

Há que se reconhecer o elevado alcance social do projeto, pelas
razões que se seguem. Conforme salientou o autor na fundamentação
da matéria, ao listar as características do cooperativismo, as prestações
de serviços no regime cooperativista possuem taxas mais atraentes para
o cliente do que as praticadas pelas demais instituições bancárias,
públicas ou privadas, nas quais prevalecem os princípios do sistema
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capitalista: na busca do lucro fácil, elas cobram elevadas taxas e
penalizam toda a coletividade, em beneficio de alguns banqueiros,
transformando-se em instrumento altamente concentrador de renda.

Ademais, já que o direcionamento dos recursos financeiros do Estado
para as cooperativas integradas por servidores estaduais redundará,
inequivocamente, em maior retomo para os cooperados, por meio de
aumento indireto de remuneração, permanecerão tais recursos dentro
dos limites geográficos de Minas Gerais. Daí resulta que, como
sabiamente percebeu o autor da proposição, por meio da política
adotada pela cooperativa poderão ser feitos investimentos destinados à
solução de problemas sociais relacionados a saúde, educação e
habitação.

No nosso entendimento, o projeto em exame não encontra óbice
jurídico, constitucional ou legal para tramitar nesta Casa, pois, de
acordo com o disposto no § l O do art. 25 da Constituição da República,
são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam por ela
vedadas. Ademais, a iniciativa de matéria dessa natureza se insere na
regra geral estabelecida no "caput" do art. 65 da Constituição mineira.

Vislumbramos, porém, a necessidade de aprimorar a proposição em
referência, por algumas razões. Primeiramente, o que nos leva a
emendar o projeto é a necessidade de delimitar o conceito de servidor
público, para coadunar-se com os fins a que a proposição se destina.

A segunda razão é decorrente do elevado grau de globalização a que
está submetido o mundo atualmente. Diversos fatores, em especial, a
grande velocidade da informação digital e o elevado avanço
tecnológico, têm provocado substancial mudança na vida do ser
humano, sob a ótica do cidadão-consumidor. Dentro desse contexto, a
ampliação da concorrência nos diferentes setores da economia é muito
salutar para toda a sociedade. Não faz sentido, portanto, falar em
reserva de mercado, por se tratar de medida que não atende nem ao
interesse público, norteador das ações do Estado, com suas finanças
combalidas, nem ao interesse dos servidores públicos civis e militares e
dos pensionistas do Estado. Todos eles, hoje, ao arrepio dos direitos
fundamentais constitucionalmente assegurados, têm que se submeter a
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condições e taxas que atendem tão-somente ao prestador único de
serviço.

Por essas razões, apresentamos ao projeto emenda visando à abertura
total do mercado, para estender às instituições do sistema financeiro de
que tratam os incisos 1 e VIII do art. 192 da Constituição Federal a
possibilidade de prestação dos serviços que constituem o objeto da
proposição sob exame. Em decorrência dessa abertura, toma-se
necessário emendar o parágrafo único do art. l, para tomar o seu texto
compatível com o projeto, em virtude da ampliação do leque de
prestadores de serviços.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 915/2000
com a Emenda n° 1, que a seguir apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. lO a seguinte redação:
"Art. l - Os militares e os servidores públicos, ativos e inativos, e os

pensionistas da administração direta e indireta do Estado de Minas
Gerais receberão, mediante opção, seus vencimentos integrais,
remuneração, proventos e pensões por meio das cooperativas de
economia e crédito mútuo, constituídas de acordo com a Lei Federal n°
5.764, de 16 de dezembro de 1971, às quais sejam filiados ou de
instituição bancária que integre o sistema financeiro nacional, nos
termos do disposto no inciso 1 do art. 292 da Constituição da
República.

§ 1°- Considera-se servidor público, para os fins desta lei:
1 - em qualquer dos Poderes do Estado, nas autarquias e nas

fundações públicas, o ocupante de cargo público, em caráter efetivo ou
em comissão, ou de função pública;

II - nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas e nas
demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do
Estado, o empregado público, ocupante de emprego público ou função
de confiança.

§ 2° - Os militares e os servidores públicos, ativos e inativos, e os
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pensionistas de que trata este artigo deverão dirigir requerimento
formal ao setor responsável pelo pagamento da folha de pessoal do
órgão ou entidade a que estejam vinculados funcionalmente, indicando
a cooperativa, ou a instituição bancária e respectiva agência, e o
número da conta corrente na qual deverão ser efetuados os créditos.".

Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Maria Tereza

Lara - Antônio Genaro - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°932/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Carlos Pimenta, institui o
percentual para a tarifa de esgoto, a ser cobrada pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

Publicado em 7/4/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão, nos
termos do art. 188, c/c o art. 103, III, "a", do Regimento Interno, para
receber parecer quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposta parlamentar pretende instituir, como parâmetro para a

cobrança da tarifa de esgoto, por parte da concessionária do serviço, o
valor de, no máximo, 60% da tarifa cobrada pelo fornecimento de água.

O art. 2° do projeto, por seu turno, estabelece a obrigatoriedade de
constarem, na conta de consumo, os valores diferenciados de ambas as
tarifas, ou seja, do consumo de água e do esgotamento sanitário.

Conforme a fundamentação do projeto, atualmente a COPASA-MG
cobra, pela coleta do esgoto, o mesmo valor pago pelo consumo de
água, ou seja, 100%, o que, segundo o autor, é injustificável e configura
um abuso contra o consumidor.

A COPASA-MG: é uma sociedade de economia mista, instituída pela
Lei n° 1.841, de 5/7/63, sob a denominação de Companhia Mineira de
Aguas e Esgotos.

A Lei n° 10.827, de 23/7/92, veio a conferir a atual denominação da
empresa, vinculando-a, á época, à Secretaria de Transportes e Obras
Públicas.
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Tratando-se de uma sociedade de economia mista, instituída pelo

Estado e, portanto, pertencente à administração pública indireta, nos
termos do que dispõe o art. 14 da Constituição mineira, é consentâneo
admitir que o poder público possa, mediante lei, estabelecer os
parâmetros para que a empresa ame no mercado.

Para corroborar essa tese, é oportuno lembrar que o Estado detém
praticamente a totalidade do capital daquela companhia e apenas
justifica a sua manutenção para a prestação de serviço público (art. 14,
§ 6°, da Constituição mineira).

Não vislumbramos, portanto, vício de ordem constitucional ou legal
que possa servir de obstáculo à tramitação da matéria, ainda mais se
considerarmos o preceito constante no art. 40, § 2 1, da Constituição do
Estado, o qual remete à lei as disposições não apenas acerca da política
tarifária, como também sobre o regime das empresas concessionárias e
pennissionárías de serviços públicos.

Por outro lado, a inclusão na conta de consumo dos valores
específicos, cobrados a título de esgotamento sanitário e fornecimento
de água, é medida compatível com a Lei Federal n o 8078, que contém o
Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que diz respeito à
transparência, que se insere no rol de princípios norteadores das
relações de consumo.

A matéria deve ser apreciada por esta Casa Legislativa por enquadrar-
se entre aquelas arroladas no art. 61 da Carta Estadual e por não existir
vício no que tange à instauração do processo legislativo por iniciativa
parlamentar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 932/2000.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Paulo Piau -

Antônio Genaro - Ivo José.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 937/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria da CPI do IPSM, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo criar o Conselho de Beneficiários do Instituto de Previdência
dos Servidores Militares de Minas Gerais - CBTPSM -, para atuar junto
àquele instituto.

Publicada em 8/4/2000, foi a proposição distribuída a esta Comissão
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise, oriundo da CPI do IPSM, tem por

finalidade criar junto a esse Instituto o Conselho de Beneficiários, que
será composto por cinco representantes dos servidores públicos da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e dos contribuintes ou
beneficiários daquela autarquia, sendo cada um deles indicado por
associações representativas dos servidores no âmbito da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros.

Ao CBIPSM compete, segundo o projeto de lei em análise, fiscalizar
a política de atendimento aos usuários e de prestação de serviços e a
política de concessão de beneficios, formular as diretrizes para a
celebração de convênios, apresentar sugestões visando à melhoria do
atendimento aos usuários em postos próprios ou conveniados e,
finalmente, buscar a otimização dos serviços prestados, direta ou
indiretamente.

Segundo se infere das conclusões da CPI, a participação dos usuários
na fiscalização direta do IPSM tem por objetivo fundamental
proporcionar a melhoria do atendimento e da prestação de serviços e a
democratização administrativa mediante a participação de
representantes dos policiais militares.

Cabendo a esta Comissão analisar os aspectos preliminares da
proposição, sobretudo no que diz respeito à competência e iniciativa,
verifica-se que, em se tratando da organização da Polícia Militar e dos
demais órgãos da administração pública, compete privativamente ao
Governador do Estado desencadear o processo legislativo, nos termos
do que dispõe o art. 66, III, "f", da Carta mineira.

Todavia, o art. 70, § 2°, da mesma Carta estabelece que a sanção
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supre a iniciativa do Poder Executivo, razão pela qual, tendo em
vista o alcance social da medida que se propõe, a matéria merece
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n'937/2000.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Ivo José, relator - Bené Guedes - Paulo

Piau - Antônio Genaro.
ACT/WHM/whm

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°938/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da CPI do IPSM, a proposição em análise tem por objetivo

autorizar o Estado a renegociar o seu débito para com o IPSM.
Publicado em 8/412000, vem o projeto a esta Comissão para receber

parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 103, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise, fruto da CPI do IPSM, tem o objetivo de

autorizar o Estado a renegociar débito com esse Instituto, a exemplo do
que ocorreu com o IPSEMG.

A autorização pretendida é medida salutar e imprescindível, uma vez
que possibilita a solução de um impasse que tem causado sérios
prejuízos tanto para o Estado, que se endivida cada vez mais, quanto
para o IPSM, que figura na condição de credor.

A matéria em questão é regida pelo art. 61, IV, da Constituição do
Estado, uma vez que é atribuição da Assembléia Legislativa, com a
sanção do Governador, apresentar projeto que disponha especialmente
sobre a dívida pública.

Importa lembrar, à guisa de esclarecimento, que a dívida do Estado
para com o IPSM se originou do não-repasse àquele Instituto das
contribuições previdenciárias (descontos dos contribuintes e cotas
patronais), fato ocorrido principalmente na gestão do governo anterior,



rÀ

739
que recolheu a verba no caixa único do Estado, causando com isso
sérios prejuízos tanto para o IPSM, quanto para o IPSEMG.

Conforme consta no relatório da CPI do IPSM, o Governo atual está
em fase de negociação com esse Instituto, motivo pelo qual se toma
necessária e urgente a aprovação desse projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°938/2000.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Bené Guedes -

Paulo Piau - Ivo José.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 945/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei n° 13.464, de 12/1/2000, que cria o Fundo Estadual de
Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico -
FUNPAT.

Publicada em 15/4/2000, foi a proposição distribuída a esta Comissão
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188 c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 945/2000 altera a redação do art. 13 da Lei n°

13.464, de 2000, incluindo, no grupo coordenador do FTJNPAT, um
representante da Secretaria de Estado do Turismo.

A Lei Complementar n° 27, de 1993, que dispõe sobre a instituição, a
gestão e a extinção de findo, estabelece, no art. 3°, § 1°, que o grupo
coordenador de findo estadual terá, no mínimo, representantes da
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, da
Secretaria de Estado da Fazenda, do órgão ou entidade gestora e do
agente financeiro. O FUNPAT tem como órgão gestor a Secretaria de
Estado da Cultura, e seu grupo coordenador é composto por
representantes da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, do Instituto

2
o
e

c
o

o

E
o

cn
o

o



740
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA -MG -

do Corpo de Bombeiros Militar e do Ministério Público Estadual,
além dos exigidos pela referida lei complementar. Verifica-se, assim,
que não há impedimento legal para que um representante da Secretaria
de Turismo, criada pela Lei n° 13.341, de 1999, integre o grupo
coordenador do FUINPAT. Ademais, o patrimônio histórico, artístico e
arquitetônico de Minas Gerais constitui o maior atrativo para o turismo
do Estado, e a Secretaria de Estado do Turismo tem por finalidade
planejar, coordenar, fomentar e fiscalizar o turismo, objetivando a
melhoria da qualidade de vida das comunidades, a geração de emprego
e a divulgação do potencial turístico do Estado.

Há que se observar, no entanto, que há um vício de iniciativa no
projeto, uma vez que ele cria obrigação para uma Secretaria de Estado.
Por outro lado, o art. 70, § 2°, da Constituição Estadual determina que a
sanção supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo, de
sorte que o dispositivo permite a regular tramitação da proposição.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei ri 0 945/2000.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Paulo Piau -

Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 952/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o estudo e a divulgação, nos órgãos de ensino do Estado,
das atividades de fiscalização e de defesa institucional à disposição do
cidadão exercidas pela Assembléia Legislativa, pelo Tribunal de Contas
do Estado e pelo Ministério Público Estadual.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/4/2000, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.



741
Fundamentação

A proposição tem por escopo promover a realização de estudo e a
divulgação, nas instituições e nos órgãos pertencentes ao sistema de
ensino do Estado, das atividades de fiscalização e de defesa do bem
público exercidas pela Assembléia Legislativa, pelo Tribunal de Contas
do Estado e pelo Ministério Público Estadual, mostrando ao estudante
do 2° grau os instrumentos de que ele dispõe para o pleno exercício da
cidadania no que se refere à defesa do patrimônio e dos princípios
éticos e morais da administração pública.

Em que pese à intenção do legislador, o projeto em tela apresenta
vícios de natureza jurídico-constitucional e legal em alguns de seus
dispositivos, razão pela qual apresentamos as Emendas n°s 1 a 3,
redigidas ao final deste parecer.

Passemos, agora, a focalizar as falhas verificadas no projeto.
O parágrafo único do art. 1° foi objeto da Emenda n° 1, supressiva do

dispositivo, uma vez que obriga os estabelecimentos de ensino e os
docentes a incluir o estudo proposto na disciplina de História,
contrariando frontalmente a autonomia assegurada a esses
estabelecimentos e aos docentes pelos arts. 12, 1, e 13, 1 e II, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal n° 9.434, de
1996.

O art. 3° da proposição contraria o princípio da separação dos
Poderes, preceituado no art. 2° da Constituição Federal, uma vez que
interfere na competência do Poder Executivo ao estabelecer atribuição
para órgão a ele pertencente e diretamente subordinado ao Governador
do Estado, em franca oposição ao disposto no art. 90, V e XIV, da
Constituição mineira, O Conselho Estadual de Educação, a que se
reporta o artigo, vincula-se à Secretaria da Educação, órgão diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo e seu auxiliar no exercício
da competência privativa de direção superior do Poder Executivo. E o
que estabelece o art. 90, II, da Carta mineira. A Emenda n° 3, que dá
nova redação ao art. 3 1 do projeto, remete ao Poder Executivo a
regulamentação da lei. Assim, ao Poder competente caberá determinar
a carga horária, a forma de abordagem do tema ao longo das séries do



742
2° grau, bem como a disciplina que melhor se adequa à matéria.

Também o art. 2° do projeto incorre nesse mesmo vício, ao fixar
atribuição para órgãos autônomos, como o Tribunal de Contas do
Estado e o Ministério Público Estadual. Desse modo, apresentamos a
Emenda n° 2, que dá nova redação ao dispositivo, facultando a essas
instituições a participação no processo pedagógico mediante a
elaboração de material explicativo das suas atividades de fiscalização
institucional e de apoio ao cidadão na defesa dos seus direitos.

Diante, pois, das razões aduzidas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 952/2000 com as Emendas n°s 1 a 3, a
seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Suprima-se o parágrafo único do art. 1°.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação:
"Art. 2° - As instituições mencionadas no art. 1° poderão elaborar

material pedagógico explicativo de suas atividades de fiscalização
institucional e de apoio ao cidadão em geral.".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:
"Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento

e vinte dias contados de sua publicação.".
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Bené Guedes -

Antônio Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 29/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 29/99, do Deputado Márcio Kangussu, que altera

a Lei n.° 11.085, de 30/4/93, que cria o Fundo SOMMA, foi aprovado
no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
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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° 29/99
Altera dispositivos da Lei n° 11.085, de 30 de abril de 1993, que cria

o Fundo SOMMA, destinado a financiar a implementação do Programa
de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos
Municípios do Estado de Minas Gerais - SOMMA -, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O art. 1°, o inciso lido art. S°e o inciso TI do art. 7° da Lei n°

11.085, de 30 de abril de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 1° - Fica criado, nos termos da Lei Complementar n°27, de 18
de janeiro de 1993, o Fundo SOMMA, com o objetivo de dar suporte
financeiro à implementação do Programa de Saneamento Ambiental,
Organização e Modernização dos Municípios - SOMMA -, de que trata
o inciso II do art. 3° da Lei n° 10.890, de 22 de outubro de 1992,
visando à elaboração e à implantação de projetos de desenvolvimento
institucional, de saneamento básico e ambiental, de infra-estrutura
urbana e de expansão da capacidade de investimento dos municípios.

§ 1° - Os recursos do Fundo SOMMA poderão ser utilizados em:
- financiamento reembolsável;

.11 - pagamento de despesa de consultoria e reembolso de custo de
execução de projetos de desenvolvimento institucional implementados
pelo município no âmbito do Programa, analisados e aprovados pelo
agente financeiro do Fundo.

§ 2° - Os recursos a serem utilizados conforme previsto no inciso II
do § 1° são limitados, em cada ano, a 2% (dois por cento) do valor
patrimonial do Fundo, tomando-se como base seu saldo de
financiamentos em 31 de dezembro do exercício anterior.

Art. 5 0 ......................................................................
11 - contrapartida mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
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dos investimentos financiados, a cargo do beneficiário do crédito,
nos casos de financiamento de projetos de infra-estrutura, e de, no
mínimo, 10% (dez por cento), nos casos de financiamento de projetos
de fortalecimento institucional e modernização administrativa;

Art. 70 - ..................................................................
II - como agente financeiro:
a) atuar como mandatário do Estado para contratação de operação de

financiamento com recursos do Fundo e para efetuar a cobrança de
créditos concedidos, podendo, para tanto, recorrer às medidas
administrativas e judiciais necessárias;

b) transigir, para efeito de acordo, observado o cumprimento das
exigências legais cabíveis relativas ao endividamento do setor público,
no que diz respeito a prazos, penalidades e cominações previstas para
os casos de inadimplemento, e levar a débito do Fundo os valores não
cobráveis, bem como quaisquer quantias despendidas em decorrência
de procedimentos judiciais;

c) não transigir nos casos comprovados de prática de sonegação
fiscal.".

Art. 2° - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG -, na qualidade de agente financeiro do Fundo SOMMA, ao
proceder à aplicação de encargos, penalidades, cominações e multa
previstos na regulamentação do referido Fundo, poderá, com a
finalidade de obter o pagamento das prestações inadimplidas do
financiamento, adotar, isolada ou cumulativamente, os seguintes
procedimentos:

- conceder dilatação dos prazos para pagamento das prestações
vencidas em até vinte e quatro meses, observada como limite a data de
vencimento da última prestação contratual;

II - reduzir a multa contratual;
III - reduzir os juros moratórios.
§ 1° - A adoção dos procedimentos previstos nos incisos 1, II e III

deste artigo fica condicionada à aprovação prévia, pelo BDMG, de
relatório técnico circunstanciado que demonstre a incapacidade do
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beneficiário de pagar o financiamento concedido pelo Fundo
SOMMA, nas condições originalmente pactuadas.

§ 2° - O prazo de que trata o inciso 1 deste artigo poderá ser dilatado
em até quarenta e oito meses, observada como limite a data de
vencimento da última prestação contratual, excepcionalmente, em casos
de calamidade pública previstos na legislação vigente ou quando
houver queda igual ou superior a 30% (trinta por cento) na arrecadação
de receitas correntes do beneficiário, em relação aos últimos doze
meses.

§ 3° - Só poderá ser concedida nova repactuação da dívida após um
período mínimo de vinte e quatro meses contados da data da última
repactuação, sendo exigido o prazo mínimo de cinco anos no caso de
haver execução judicial.

Art. 3° - Os procedimentos a serem adotados e as penalidades a serem
aplicadas em caso de inadimplemento e de sonegação fiscal são os
estabelecidos no regulamento do Fundo.

Art. 4°- Fica o BDMG autorizado a:
1 - receber títulos do Tesouro Nacional em pagamento de dívida

contraída por município em decorrência de contrato de financiamento
formalizado com o Fundo SOMMA;

II - efetuar, sob a supervisão da Secretaria de Estado da Fazenda, a
venda de títulos recebidos nos termos do inciso 1 deste artigo, para
integralização, em espécie, do patrimônio do Fundo SOMMA, sob sua

E administração, com a finalidade de atender ao cronograma de
o desembolso de parcelas de financiamento a ser concedido pelo Fundo.

§ 10 - O BDMG fará jus, pela administração da carteira de títulos, a
3% a.a. (três por cento ao ano) do valor patrimonial dos títulos
recebidos em dação em pagamento de dívida contraída por município
com o Fundo SOMMA.

§ 2° - O disposto neste artigo retroage a 6 de janeiro de 2000.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

o	Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator - Marco Régis.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

786/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 786/00, do Governador do Estado, que autoriza o

Estado de Minas Gerais a contratar colaboração financeira para os fins
que menciona e dá outras providências, foi aprovado em turno único,
com as Emendas n°s 1 a 4.

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. Com esse objetivo, substituímos no art.
3° a expressão "colaboração financeira" por "contrato", conformando a
terminologia empregada no dispositivo àquela usada no art. 1° do
projeto, na forma que lhe foi atribuída pela Emenda n° 1.

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

PROJETO DE LEI N° 786/00
Autoriza o Estado a celebrar contrato para os fins que menciona e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Estado autorizado a celebrar contrato com o Banco

KfW - Kreditanstalt fur Wiederaufbau, até o limite de
DM15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), não
reembolsáveis, para a captação de recursos destinados à implementação
do Projeto de Proteção da Mata Atlântica em Minas Gerais -
PROMATA-MG.

Parágrafo único - O projeto a que se refere este artigo será
implementado no prazo de quatro anos.
Art. 2° - A contrapartida do Estado, correspondente a

DM13.950.000,00 (treze milhões novecentos e cinqüenta mil marcos
alemães), se efetivará com recursos próprios do Instituto Estadual de
Florestas - IEF.

Art. 3° - Os recursos obtidos por meio do contrato de que trata esta lei
serão depositados em instituições financeiras que centralizem receita do
Estado, em conta especial aberta para esta finalidade, cuja identificação
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será comunicada pelo Poder Executivo à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa no prazo de trinta
dias contados de sua abertura.

Art. 4° - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa cópia
do contrato celebrado com o Banco KfW - Kreditanstalt fur
Wiederaufbau, no prazo de trinta dias contados da data de sua
assinatura.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder garantia para o
cumprimento do ajuste previsto nesta lei, até o limite de
DM15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), mediante
vinculação de quotas do Fundo de Participação dos Estados - FPE -, de
que trata o art. 159, inciso 1, alínea 'a', da Constituição da República.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, li de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator - Marco Régis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
787/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 787/2000, do Governador do Estado, que altera a

redação do art. 2 1 da Lei n° 13.456, de 12/1/2000, que dispõe sobre a
utilização de áreas urbanas ociosas de domínio do Estado para o cultivo
de hortas comunitárias, 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
ml. 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° 787/2000
Altera a redação do art. 2 0 da Lei n° 13.456, de 12 de janeiro de 2000,

que dispõe sobre a utilização de áreas urbanas ociosas de domínio do
Estado para o cultivo de hortas comunitárias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 art. 2° da Lei n° 13.456, de 12 de janeiro de 2000, passa a
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vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2° - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração fará o levantamento das áreas a que se refere o art. 1°
desta lei e o remeterá à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de maio de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator - Marco Régis.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 11/5/2000, a seguinte comunicação:
- Do Deputado Pastor George, dando ciência de que se ausentará do

País por sete dias, a partir de 30/5/2000. (-Ciente. Publique-se.)
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 12/5/2000, a seguinte comunicação:
Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento da

Sra. Efigênia Inácia S. e Silva, ocorrido em 10/5/2000, em Lagoa da
Prata. (- Ciente. Oficie-se.)

TRANSCRIÇÃO
"Milton, Ontem e Hoje*

José Maria Couto Moreira
Engalana-se o Estado para as comemorações do centenário de Milton

Campos. O povo mineiro está pronto a render a seu filho ilustre, com
pompa e circunstância, as homenagens que, em vida, sempre recusou.

Sou dos que pertencem à miltonlatria. Incluo-me, com muita honra,
entre os poucos que, de minha geração, acompanhando meu pai, privou
do convívio e do pontificado ético e cultural de Milton Campos.
Lembro-me bem daquele romano. Sempre um romano, em todas as
atitudes. Desde os momentos sem compromisso algum com a
posteridade até as horas mais graves de sua digna existência.

Certa ocasião, hauri dele lição preciosa, provinda tão somente de sua



749
invejável consciência social. Ao percorrer um trecho ermo de
estrada, na década de 50, naquele rude oeste de Minas, vimos o romano
mandar parar seu automóvel para atender um desconhecido que lhe
acenava, e a seguir dar-lhe assento a seu lado até o destino comum.

Mais tarde, confirmei que aquele gesto tinha paradigma inédito na
história. Marco Aurélio, Imperador, era assim. Fecundo era o dia em
que praticava uma boa ação. Ao comandar uma de suas campanhas, não
hesitou em interromper a marcha de seu exército para ouvir a súplica de
uma pobre mulher. Milton era assim. Não se tem notícia, na história da
humanidade, de gesto mais ousado e mais nobre. Aí está a face
prodigiosa deste grande mineiro, que ousava com nobreza, e exerceu
sua magistratura com extremo e indesviável rigor à ética e à lei, a de
Deus e a dos homens.

Sua sensibilidade epidérmica impulsionava-o ao respeito, inato e
inquebrantável, que devotava às pessoas, às suas causas e idéias e às
instituições a que serviu. As lições de vida e de convivência político-
social que Milton derramou sobre seus contemporâneos, reunidas em
seu 'Compromisso Democrático', continuam sendo - ou deviam
continuar sendo - o luzeiro da vida pública brasileira até o fim dos
tempos.

Milton não era a espuma das ondas: era sim, aquele oceano, em
profundidade e largueza, de desprendimento pessoal, de certeza cívica,
de compreensão, tolerância e compaixão, junto a uma enorme
capacidade de reflexão filosófica, grande parte aspirada nos franceses,
responsáveis por incapacitá-lo ao cometimento destas infrações
quotidianas e sucessivas - leves que sejam - que o comum dos mortais
sempre as pratica, e alguns tendem a aceitá-las até como normas de
conduta.

E esta invulgar e poderosa massa crítica que inspirou Drummond a
proclamar Milton como 'o homem que todos gostaríamos de ser'. Por
tudo, o Milton que, ainda ontem, era o exemplo de cidadão e homem
público, que legou aos brasileiros uma doutrina incomparável de ação
da autoridade moral como predicado superior para o exercício da
representação política, continua sendo o astro principal em todo cenário
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onde se exercitem e se discutam o regime democrático e os
autênticos interesses nacionais.

O Instituto dos Advogados, que, muito apropriadamente, lança
concurso nacional de monografia sobre a figura de Milton Campos,
celebra com o passado um pacto singular, estimulando os futuros
advogados, jovens perplexos nesta hora globalizada, em que a
perseguição tecnológica supera os valores éticos, a pesquisar e reviver a
lição de homem que, em toda sua rica trajetória na vida pública, jamais
transigiu em seu aforismo de ser mais da lei do que dos homens.

Nesta vertente monumental de sua atuação, o episódio antológico do
trem pagador, originário tão somente de sua lúcida e sensível
consciência social, é assumida parábola a instruir o governante quanto
aos rumos indeclináveis do mandato popular.

E no estudo da vida e obra de Milton Campos que os candidatos à sua
exaltação entenderão e difundirão porque este homem foi, em seu
tempo, o que se espera que sua relembrada memória possa igualmente
produzir para a das gerações e o aprimoramento da república que tanto
soube honrar e engrandecer: 'o clarim, a clareira e o clarão'."

* - Publicado de acordo com o texto original, atendendo a
requerimento do Deputado Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2000

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

895/2000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Luiz Fernando Faria,

pretende declarar de utilidade pública a Escola Futebol do Futuro, com
sede no Município de Santos Dumont.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, cabe agora a este órgão colegiado deliberar
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Escola Futebol do Futuro, fundada em 3/8/93, tem por finalidade

precípua a divulgação da cultura e do esporte, apoiando os atletas com
todos os meios à sua disposição. Sua sede social, que dispõe de
vestiários, campo de futebol, quadras poliesportivas e piscinas,
proporciona lazer a seus associados e dependentes.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

895/2000 na forma original.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2000.
Antônio Carlos Andrada, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2000

ATAS

ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas e quinze minutos do dia dois de maio de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha,
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini e Olinto Godinho,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e dá ciência do recebimento de oficios dos Srs. Henrique Hargreaves,
Secretário da Casa Civil; José Augusto Trópia Reis, Secretário da
Fazenda; Murilo de Aveliar Hingel, Secretário da Educação; César
Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão do
Fundo Nacional de Assistência Social; Homero Peneira Diniz,
Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal; Ciríaco
Serpa de Menezes, Superintendente Regional da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF; Carlos
Volpe de Paiva, Presidente da Companhia de Habitação do Estado de
Minas Gerais; Paulo Rogério dos Santos, Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora; Melchior de Melo, Superintendente
Regional do INCRA, Carmen Lúcia Miranda Silveira, Chefe da
Unidade Central de Convênios da Fundação Nacional de Saúde. O
Presidente comunica, ainda, o recebimento da seguintes proposições,
bem como os relatores a que foram distribuídas: Projeto de Lei
Complementar n° 21/99, Projetos de Lei n°s 801/99 e 851/2000,
Deputado Irani Barbosa; Projetos de Lei n°s 109 e 831/99, Deputado
Olinto Godinho; Projetos de Lei n°s 702/99, 922/2000 e 607/99,
Deputado Mauro Lobo; Projeto de Lei n° 703/99, Deputado Márcio
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Cunha; Projetos de Lei n°s 785 e 904/2000, Deputado Rogério
Correia; Projeto de Lei n° 880/2000, Deputado Eduardo Hermeto; e
Projeto de Lei n° 745/99, Deputado Rêmolo Aloise. Passa-se à i a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Em virtude da
ausência do relator anteriormente designado, o Presidente redistribui o
Projeto de Lei n° 615/99 ao Deputado Eduardo Hermeto, que emite
parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Saúde. Na fase de discussão, o Deputado Mauro Lobo
tece considerações acerca da referida matéria. Colocado em votação, é
o parecer aprovado. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Após votação, são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos do
Deputado Miguel Martini, solicitando seja enviado ao Presidente da
COPASA-MG pedido de informação sobre a aplicação de recursos
liberados em 31/3/2000, pela Caixa Econômica Federal; e do Deputado
Rogério Correia, solicitando sejam os Secretários da Casa Civil e do
Planejamento convidados a comparecer a reunião da Comissão para
falar sobre as implicações financeiras e orçamentárias do Projeto de Lei
Complementar n° 10/99. Na oportunidade, o Deputado Miguel Martini,
juntamente com o Presidente, fala sobre a necessidade de se
implementarem medidas eficazes para garantir maior agilidade na
função fiscalizadora exercida pela Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Maria José Haueisen -

Miguel Martini - Mauro Lobo.
ATA DA 37a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE
Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de maio de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende,
Miguel Martini, Cristiano Canêdo e Dimas Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos
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Pimenta, Maria Tereza Lara e João Batista de Oliveira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Edson Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente faz a leitura da correspondência. A Presidência
designa o Deputado Cristiano Canêdo para relatar os Projetos de Lei
n°s 783/99 e 928/2000, o Deputado Pastor George como relator dos
Projetos de Lei n°5 789 e 897/2000 e o Deputado Dimas Rodrigues
como relator dos Projetos de Lei n°s 881 e 909/2000. A seguir, o
Presidente passa à discussão e à votação de proposições da Comissão.
O Deputado Miguel Martini passa a direção dos trabalhos ao Deputado
Cristiano Canêdo, para apresentar requerimento de sua autoria. O
Deputado Miguel Martini apresenta requerimento solicitando ao
Secretário da Saúde e à Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente informações sobre a regulamentação da Lei n° 12.417, de
27/12/96. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ao retomar
a direção dos trabalhos, o Deputado Miguel Martini passa a palavra ao
Deputado Carlos Pimenta, que apresenta requerimento solicitando
reunião com os convidados que menciona, para debater a situação da
doença de Chagas no Estado, especificamente na cidade de
Verdelândia, e audiência pública na cidade de Janaúba. O Deputado
Dimas Rodrigues apresenta requerimento do Deputado Márcio
Kangussu em que solicita seja enviado oficio à Fundação Nacional de
Saúde pedindo providências para que as ações propostas no Relatório
Final da Comissão Especial do Cólera no Jequitinhonha sejam
implementadas em Pedra Azul. O Deputado Edson Rezende solícita
audiências públicas com os convidados que menciona para debater os
temas: "Implementação Descentralizada das Políticas de Combate às
Carências Nutricionais", "Atendimento às Vítimas e Prevenção de
Acidentes Rodoviários" e "Lixo e Saúde Pública". O Deputado Edson
Rezende solicita visita da Comissão aos Municípios de Juiz de Fora e
Bicas, para analisar e verificar a extensão dos problemas relacionados
com os depósitos de lixo localizados nesses municípios. 0 Dèputado
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Edson Rezende solicita, ainda, seja pedida uma audiência com o
Presidente do Senado, em Brasília, com a finalidade de discutir o
processo de votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 169, que
vincula recursos para a saúde. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são esses requerimentos aprovados. Prosseguindo, o Presidente
informa que a reunião se destina a discutir a regulamentação da Lei n°
13.465, de 12/1/2000, que estabelece o conceito de pessoa portadora de
deficiência, para fins de concessão de benefícios pelo Estado. A seguir,
o Presidente convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados:
Sr. Márcio José Ferreira, da Coordenadoria de Apoio à Pessoa
Portadora de Deficiência de Betim, Sra. Sônia Mara de Pinho Tavares,
fonoaudióloga e Diretora da Coordenadoria de Apoio e Assistência à
Pessoa Portadora de Deficiência - CAADE -, Srs. Marcílio Dias
Magalhães, representando a Secretaria da Saúde, Leonardo de Mattos,
Vereador por Belo Horizonte, Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto,
Presidente da APAE de BH, Sr. Daniel Augusto dos Reis,
Superintendente da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Portadora de Deficiência - CAADE. Prosseguindo, o Presidente passa a
palavra à Deputada Maria Tereza Lara, autora do requerimento que
motivou o convite. Ato contínuo, o Presidente passa a palavra aos
convidados na ordem acima mencionada. Participam dos debates os
parlamentares presentes e os seguintes convidados: Vereador Arnaldo
Godoy, Elizabeth Dias de Sá, Sr. José Carlos Caldeira, Sra. Sônia Mara
de Pinho Tavares, Sras. Marluce Kfuri e Eni Carajá Filho, conforme
consta nas notas taquigráficas. 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, 11 de maio de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende -Pastor George - Dimas

Rodrigues.	 -
ATA DA 42 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR
Às nove horas e cinqüenta e cinco minutos do dia nove de maio de
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dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelino
de Carvalho, Elaine Matozinhos, Bené Guedes e Mauri Torres,
membros da supracitada Comissão. Registra-se também, a presença do
Deputado Olinto Godinho. Havendo número regimental, o Presidente
"ad hoc", Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adelino de
Carvalho, 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 eleger o Vice-Presidente
da Comissão, determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Mauri Torres para atuar
como escrutinador. Realizada a votação, o escrutinador anuncia que foi
eleito Vice-Presidente, com quatro votos, o Deputado Adelino de
Carvalho, o qual, após ser empossado pelo Presidente "ad hoc",
agradece a escolha de seu nome e a confiança nele depositada.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Geraldo Rezende.

ATA DA 32a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia onze de maio de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Rêmolo
Aloise e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Registra-
se a presença dos. Deputados Hely Tarqüínio e Durval Angelo.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento do Projeto de Resolução n°
916/2000, da Comissão de Constituição e Justiça, para o qual designa
como relator, em 2° turno, o Deputado Olinto Godinho. Passa-se à 1'



rÀ

757
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Na ausência do relator, Deputado Olinto Godinho, é a
matéria redistribuída ao Deputado Rêmolo Aloise, que solicita o prazo
regimental para emissão de parecer, o qual lhe é concedido pelo
Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - Eduardo Hermeto -

Miguel Martini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°38/00
Comissão Especial

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à

Constituição n° 38/2000 altera a redação do § 3° do art. 24, dos arts. 32
e 38 e do § 11 do art. 39 da Constituição do Estado, bem como revoga
o art. 273 do mesmo Diploma Legal e dá outras providências.

Publicada em 11/5/2000, foi a proposição encaminhada a esta
Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 201, c/c o
art. 111, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República sofreu importantes e recentes reformas,

sobretudo no que diz respeito à administração pública, que passou a se
pautar pelas diretrizes introduzidas pelas Emendas à Constituição n°s
18 e 19, cujo intuito é o de buscar maior eficiência na ação estatal,
substituindo o velho controle burocrático-procedimental pelo controle
de resultados.

Certamente, o sucesso do novo modelo está intimamente relacionado
com a implementação de uma política de recursos humanos voltada
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para a profissionalização e para a valorização dos servidores
públicos.

Nesse contexto, evidencia-se a urgência de se adotarem sistemas
remuneratórios mais adequados e de se reestruturarem as carreiras
públicas de forma a compatibilizá-las com as verdadeiras necessidades
da administração.

A proposta de emenda em exame atende a essas demandas de maneira
apropriada. Primeiramente porque, ao pretender adequar a Carta
mineira às novas regras da Constituição Federal, abrange apenas os
aspectos que estão justa e diretamente relacionados com a política
remuneratória dos servidores, descartando, por ora, as demais questões
pertinentes à reforma administrativa, as quais, devido ao seu alto grau
de complexidade, requerem um tempo maior de estudo pelos
constituintes, o que poderia retardar muito a efetivação das medidas
voltadas para os servidores públicos, cuja urgência é indiscutível.

Ademais, a proposta possibilita que se implemente, no âmbito deste
Estado, uma política remuneratória que leve em consideração a real
situação dos servidores estaduais, tendo em vista a natureza de cada
cargo ou carreira, a fim de permitir que, por meio de uma avaliação
criteriosa, se corrijam as eventuais distorções existentes nos nossos
quadros funcionais.

A primeira medida consignada na proposta, qual seja, a alteração do §
3° do art. 24 da Carta mineira, tem por objetivo vedar a vinculação ou
equiparação de espécies remuneratórias para fins de remuneração do
pessoal do serviço público. Saliente-se que o dispositivo que se
pretende alterar já contém comando expresso com esse teor, sendo
necessário modificá-lo apenas para que a vedação nele contida alcance
todas as espécies remuneratórias. Propomos, além disso, uma redação
mais adequada para o dispositivo em questão, por meio da Emenda n°
1. Outrossim, a prática da equiparação não se confunde com a da
isonomia, que é o tratamento igualitário aos que se enquadram em
situações iguais, conceito esse que decorre do principio da igualdade,
consagrado pelo art. 5° da Constituição da República. Repele-se a
equiparação para impedir que qualquer acréscimo concedido a uma
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determinada categoria funcional seja estendido aleatoriamente a
outras que sejam equiparadas a ela, numa situação absurda que só faz
agravar as disparidades de tratamento entre os servidores. Por tal
motivo, também não tem sentido nem fundamento a manutenção da
norma contida no art. 273, que a proposta de emenda em tela pretende
revogar.

A proposta apresenta, ainda, nova redação para o art. 32 da
Constituição do Estado, o qual assegura isonomia de vencimentos aos
servidores públicos da administração direta, para cargos de atribuições
iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores do
Executivo, Legislativo e Judiciário. Pela nova dicção, que está em
consonância com o § 1° do art. 39 da Carta Magna, a fixação dos
padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos integrantes de cada carreira, entre outros
requisitos. De fato, como já se disse anteriormente, a medida tem em
vista a conformação da administração pública ao princípio da
eficiência, uma vez que cria instrumentos para a consolidação das
carreiras, estabelecendo parâmetros mais realistas para o
desenvolvimento profissional de seus integrantes.

Pretende, ademais, a proposta de emenda em análise dispensar um
tratamento específico e diferenciado ao servidor policial civil, que
passa a ser regido pela Constituição do Estado em uma subseção
própria. E não poderia ser de outra maneira, já que tais servidores, nos
termos do art. 144, § 90, da Carta Federal, segundo a redação
acrescentada pela Emenda à Constituição n° 19, passam a ser
remunerados por subsídio fixado em parcela única. Sendo assim,
consoante determina o art. 39, § 4°, da Carta Magna, que trata dessa
espécie remuneratória, fica vedado acrescentar ao subsídio qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio ou verba de representação, razão
pela qual o texto original da proposta merece reparo, o que faremos por
meio da Emenda n° 2, ao final desta peça opinativa.

Por fim, a proposta também dispensa tratamento especial aos
militares. Com o advento da Emenda à Constituição no 18, de 1998, a
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Carta Magna passou a tratar de forma diferenciada os servidores
públicos militares e os civis. Pode-se dizer que a Constituição da
República passou a considerar aqueles como uma categoria distinta da
dos servidores públicos, como se conclui do fato de que as Seções II e
III do Capítulo VII do Título III daquele Diploma Legal, que se
denominavam, respectivamente, "Dos Servidores Públicos Civis" e
"Dos Servidores Públicos Militares", passaram a ser chamadas de "Dos
Servidores Públicos" e "Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios". Há, portanto, uma seção que trata dos servidores
públicos e outra que trata somente dos militares. Assim sendo, é de
meridiana clareza que estes não estão incluídos entre os servidores
públicos.

Esse tratamento diferenciado, em verdade, deve-se ao fato de que o
legislador constituinte reformador pretendeu assegurar aos militares um
regime próprio, diverso daquele dos servidores públicos, numa clara
intenção de propiciar tratamento distinto, de forma a possibilitar, por
exemplo, a concessão de índices de reajuste diferenciados entre as duas
categorias.

Isso posto, parece-nos que a medida pretendida pela proposta é
pertinente, uma vez que está adequando, efetivamente, o texto da
Constituição mineira ao da Carta Magna.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela aprovação, em 1° turno, da Proposta de

Emenda à Constituição n° 38/2000 com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
No art. 10, excluam-se da redação dada ao § 30 do art. 24 da

Constituição do Estado os termos "ao legislador".
EMENDA N°2

No art. 2°, acrescente-se à redação dada ao art. 38 da Constituição do
Estado a expressão "no que couber", após o termo "assegurados".

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Maria Tereza

Lara - Alberto Bejani.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°607/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
pauta autoriza o Estado a dar incentivo ao município que implantar o
programa de aleitamento materno.

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, esta perdeu prazo
para emitir parecer.

A requerimento do autor, foi a proposição enviada à Comissão de
Saúde, que opinou pela sua aprovação, apresentando as Emendas n°s 1
a4.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, em obediência ao art. 188, c/c
o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme dispõem a Constituição da República e a Constituição

Estadual, a assistência à saúde é dever do Estado, e este deverá adotar
medidas sociais e políticas que visem à eliminação do risco de doenças.
A proposição sob comento vem atender a esses comandos
constitucionais e tem a finalidade de criar mecanismos de incentivo aos
municípios que se empenharem na promoção do aleitamento materno.
São inegáveis as vantagens da amamentação para a saúde física e
psíquica dos lactentes, diminuindo o aparecimento de doenças entre as
crianças. Dai a procedência do projeto, que se reveste da maior
importância, porque cria um programa que conscientiza a população
sobre o poder do leite materno como fortalecedor do organismo dos
bebês.

Objetivando aprimorar a proposição, a Comissão de Saúde apresentou
quatro emendas; a Emenda n° 4 diz respeito aos recursos necessários à
implementação do programa. Em consonância com a legislação
pertinente, essa norma estabelece que tais recursos serão previstos na
lei orçamentária anual.

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

607/99, no 1 1 turno, com as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela
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Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Eduardo Hermeto -

Irani Barbosa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 702/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o procedimento para a concessão de isenção de IPVA na
aquisição de veículos por pessoas portadoras de deficiência fisica.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada,
inicialmente. pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n° 1.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda
n° 1, que apresentou.

Agora, cabe a esta Comissão examinar o mérito da proposição.
Fundamentação

Cuida o projeto de lei em tela de estabelecer mecanismo para facilitar
o acesso da pessoa portadora de deficiência tísica ao beneficio da
isenção do IPVA, assegurado pela Lei n° 12.735, de 30/12/97.

Tal beneficio vigora desde 1997, conforme a lei mencionada, que foi
regulamentada pelo Decreto n° 39.387, de 1998, daí não estar sujeita a
vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal, recentemente sancionada
pelo Presidente da República, que impõe critérios rígidos para
concessão de beneficio fiscal. Cumpre assinalar que a proposição cuida
apenas de aperfeiçoar os requisitos para implementação do beneficio à
pessoa portadora de deficiência tísica.

O Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, bem
como a Emenda n° 1, da Comissão de Trabalho, da Previdência e da
Ação Social , procederam às adaptações necessárias à proposição,
estabelecendo que, para a concessão do beneficio da isenção, deverá ser
observada renda familiar inferior a 10 salários mínimos. E, ainda, que
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caberá à Comissão de Exames Especiais para Portadores de
Deficiência Física do DETRAN-MG fornecer o laudo de perícia
médica ao portador de deficiência fisica que adquirir veículo e que nos
municípios onde a Comissão não realizar o exame este será feito por
médico credenciado do SUS.

Tratando-se de proposição que não produz novo impacto na receita
tributária estadual, porque disciplina isenção já existente, entendemos
que deve merecer a aprovação desta Casa, por ser medida de elevado
alcance social.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei

n° 702/99, no l turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000.
Márcio Cunha. Presidente - Mauro Lobo, relator - Rêmolo Aloise -

Eduardo Hermeto - Irani Barbosa.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 774/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em análise, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
estabelece critérios para o controle da ordem cronológica dos
pagamentos dos contratos administrativos.

Foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação com as Emendas
n°s 1 e 2, que apresentou.

Agora vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer nos
termos regimentais.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 774/99 determina critérios para a estrita

observância da ordem cronológica nos pagamentos das obrigações
contratuais assumidas pela administração pública, nas licitações e nos
contratos.

z
o
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Esse objetivo se consubstancia na alteração do art. 110 da Lei n°

9.444. de 1987, que dispõe sobre as licitações e os contratos da
administração centralizada e autárquica do Estado.

A Lei Federal n° 8.666, de 1993, disciplina parcialmente a questão ao
estabelecer sanção penal nos casos de descumprimento do preceito
legal.

O autor do projeto argumenta que a matéria não está suficientemente
regulamentada, carecendo de parâmetros para sua efetividade. Por isso,
propõe que todos os órgãos da administração direta e indireta fiquem
obrigados a informar, mensalmente, ao Tribunal de Contas do Estado:

- a relação de todos os pagamentos, efetuados no mês anterior, das
obrigações relativas ao fornecimento de bens e serviços diversos,
obedecida a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades,
relacionando as fontes diferenciadas de recursos;

- a relação dos pagamentos realizados fora da ordem cronológica e a
justificação desse fato;

- a relação discriminada dos débitos não saldados e a justificação
desse fato.

Concordamos com a proposição, pois ela toma mais eficiente o
controle da despesa pública, além de aumentar a visualização
orçamentária dos gastos.

A Comissão de Administração Pública fez alguns reparos técnicos no
projeto. Propomos, entretanto, uma alteração no inciso 1 do § 3°, com o
intuito de simplificar os procedimentos das obrigações estipuladas, vez
que a relação de todos os pagamentos do mês anterior pode ser
disponibilizada, por meio do SIAFI, pela Secretaria de Estado da
Fazenda, o órgão gestor do sistema, para acesso e consulta pelo
Tribunal de Contas, sendo desnecessário o envio de formulários.

Nesse sentido, apresentamos a Emenda n° 3, que invalida a Emenda
n° 2, da Comissão de Administração Pública, razão pela qual a
rejeitamos.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 774/99 com

as Emendas n°s 1, da Comissão de Administração Pública, e 3, que a
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seguir apresentamos. Fica rejeitada a Emenda n° 2, da Comissão de
Administração Pública.

EMENDA N°3
Dê-se ao § 30, inciso 1, do art. 110 da Lei n° 9.444, de 25 de

novembro de 1997, a que se refere o art. 1° do projeto, a seguinte
redação:

"Art. 110- ..........
§ 30 - Para fins de controle da observância da ordem cronológica de

vencimento nos pagamentos das obrigações contratuais, será enviado
ao Tribunal de Contas do Estado, pelos órgãos da administração direta
e indireta:	 -

1 - relação de todos os pagamentos efetuados no mês anterior, das
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de
obras e prestação de serviços, obedecida a estrita ordem cronológica
das exigibilidades, com uma relação para cada fonte diferenciada de
recursos orçamentários, ou seja, para aquelas cujos recursos
orçamentários são vinculados por força de lei ou convênio. A Secretaria
de Estado da Fazenda disponibilizará essas informações, mensalmente,
por meio do SIAFI-MG, para acesso e consulta pelo Tribunal de Contas
do Estado.".

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Mauro Lobo -

Irani Barbosa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 825/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária incidente sobre
fio de malha sintética.

O projeto foi analisado inicialmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão apreciar o mérito da proposição.
Fundamentação
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A proposição em tela tem caráter autorizativo, pois pretende

facultar ao Poder Executivo a redução da carga tributária do ICMS
incidente nas operações internas com fio sintético de malha. A alíquota
atual seria reduzida de 18% para até 12%, igualando-se à alíquota
interestadual aplicável para as regiões Sudeste e Sul, nos termos da
Resolução n°22, de 1989, do Senado Federal.

A alíquota interna pode ser reduzida até o limite da alíquota
interestadual sem necessidade de prévia deliberação do Conselho
Nacional de Política Fazendária-CONFAZ, nos termos do art. 155,
inciso VI, da Constituição Federal.

Por outro lado, a redução da carga tributária incidente sobre o fio
sintético de malha em muito contribuirá para aumentar a base tributária,
compensando a eventual perda decorrente da redução da alíquota. Além
disso, a indústria de malha de Minas Gerais ganhará em
competitividade, o que propiciará o surgimento de novas micro,
pequenas e médias empresas do setor e a criação de mais empregos.

Não há impacto negativo no orçamento do Estado, uma vez que o art.
3° da proposição estabelece vigência para o primeiro dia do exercício
subseqüente ao da publicação da lei, permitindo a adequada
compatibilização da previsão de receita do TCMS no orçamento anual.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei

n° 825/2000, no 1° turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Mauro Lobo -

Eduardo Hermeto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°831/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, enviado à Casa por meio da
Mensagem n° 97/2000, o projeto de lei em epígrafe reduz para 12% a
alíquota do ICMS nas operações internas com medicamentos genéricos.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela
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sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida , a
Comissão de Saúde manifestou-se pela aprovação do projeto.

Agora, cabe a esta Comissão analisar o mérito do projeto.
Fundamentação

A Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal fixou em 12% a
alíquota interestadual do ICMS para as regiões Sul e Sudeste.
Conseqüentemente, a alíquota interna pode ser reduzida até o limite da
alíquota interestadual, sem necessidade de prévia celebração de
convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ -,nos termos do art. 155, inciso VI, da Constituição Federal.

O projeto de lei em tela propõe a redução para 12% da alíquota do
ICMS incidente nas operações internas com medicamentos genéricos,
razão por que a proposição atende ao balizamento previsto no
ordenamento constitucional.

A medida proposta tem elevado alcance social, uma vez que
contribuirá decisivamente para a redução do preço dos medicamentos.

O impacto na receita estadual é perfeitamente suportável, uma vez
que preços mais atrativos para os medicamentos genéricos resultarão
certamente em aumento do consumo, e, por conseguinte, ampliação da
base tributária, gerando mais receita de ICMS em médio e longo
prazos.

Por outro lado, sabe-se que os remédios são produtos que se
submetem ao regime de substituição tributária, já que o recolhimento
do imposto é feito antecipadamente pelo fabricante.

Dessa forma, os interesses do Fisco Estadual são preservados,
assegurando-se o pagamento do tributo por retenção, o que evita a
sonegação fiscal.

Como se trata de beneficio ao contribuinte, com diminuição de carga
tributária, a lei poderá vigorar imediatamente, sem necessidade de
atender-se ao princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, "b", da
Constituição Federal.

A proposição acrescenta dispositivo ao art. 12, inciso 1. da Lei n°
6.763, de 1975, estabelecendo a alíquota de 12% como regra
permanente na consolidação da legislação tributária.
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Conclusão

Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei
n° 83112.000, no 1° turno, conforme proposto.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hei-meto, relator - Rémolo

Aloise - Mauro Lobo - Irani Barbosa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°851/00

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do
ICMS nas operações internas com embalagens plásticas destinadas ao
acondicionamento da carne bovina.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça , que concluiu
pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda
n°1.

Agora, cabe a esta Comissão analisar o mérito da proposição.
Fundamentação

O projeto de lei em tela propõe a redução de 18% para 12% da carga
tributária do ICMS incidente nas operações internas com embalagens
plásticas destinadas ao acondicionamento da carne bovina.

A proposição está em sintonia com o art. 155, inciso VI, da
Constituição Federal, que permite a redução da alíquota interna até o
limite da alíquota interestadual, que é de 12% para as regiões Sudeste e
Sul, sem necessidade de prévia deliberação do Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ -, bastando que a lei estadual específica
autorize e o Executivo implemente o beneficio fiscal por meio de
decreto, alterando o regulamento do ICMS.

A redução pretendida não provoca grande impacto na receita estadual,
além de contribuir decisivamente para a melhoria das condições de
higiene da carne comercializada destinada ao consumo humano,
evitando males para a saúde da população.

Com o incentivo proposto para a aquisição de embalagens plásticas,
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seguramente o setor que comercializa a carne destinada ao consumo
humano poderá adquirir as embalagens por um custo mais baixo,
evitando-se assim que o produto fique exposto à contaminação, antes
de chegar ao consumidor.

A Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça,
estende o beneficio à embalagem plástica destinada a qualquer tipo de
carne própria para o consumo humano. No entanto, este relator acolhe a
emenda na forma da Subemenda n° 1, estendendo o beneficio às
embalagens plásticas destinadas ao acondicionamento de café torrado e
moído, uma vez que em matéria de beneficio fiscal impõe-se a
igualdade de tratamento, sem diferenciação de produto ou mercadoria,
bem como sua destinação.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei

n° 851/2000 no 1° turno, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça:

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. l° O art. 12 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
§ 19 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para
até 12% (doze por cento) nas operações internas com embalagens
plásticas destinadas ao acondicionamento de carne para consumo
humano e de café torrado e moído".

Sala das Comissões, 16 de maio de 2000.
Márcio Cunha. Presidente - Irani Barbosa, relator - Mauro Lobo -

Eduardo Hermeto - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°880/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera dispositivos da Lei n° 12.730, de 30/12/97, que trata de
modificações na legislação tributária estadual.
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Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi analisada

inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão analisar o mérito da matéria.
Fundamentação

A proposição em tela visa a aperfeiçoar a legislação tributária
estadual, corrigindo distorções no processo de recolhimento de créditos
tributários relativos à importação, do exterior, de mercadoria destinada
a estabelecimento mineiro, realizadas até 31/3/2000, cujo imposto foi
indevidamente recolhido em favor de outra unidade da Federação. Com
as alterações, pretende-se coibir a utilização indevida dos beneficios da
moratória e posterior remissão de créditos.

O inciso 1 do art. 5° da Lei n° 12.730, de 1997, foi modificado
anteriormente por meio da Lei n° 13.439, de 28/12/99, que concedeu a
mencionada moratória e remissão de crédito tributário, na situação já
especificada

No entanto, também faz-se necessária a alteração dos arts. 6° e 7° da
referida lei, de modo a agilizar e dar maior eficácia à fruição do
beneficio pelo contribuinte, além de proteger os interesses do Fisco
Estadual, compelindo o contribuinte interessado a recolher em favor de
Minas Gerais o imposto devido.

Além disso, cuida a proposição de revogar o § 1° do art. 51 da mesma
lei, para que o beneficio não alcance créditos tributários relativos a
ICMS indevidamente recolhido em favor de outra unidade da
Federação e suportado por Minas Gerais mediante crédito na conta
corrente do contribuinte.

O dispositivo que ora se pretende revogar, de fato, apresenta
dicotomia, porque além de possibilitar a remissão do imposto devido a
Minas Gerais permite o crédito do imposto indevidamente pago a outro
Estado.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei

n°880/2000 no 1° turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2000.



771
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Rêmolo

Aloise - Mauro Lobo - Irani Barbosa.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°257/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, o projeto de lei em tela
acrescenta dispositivos à Lei n° 11.393, de 6/1/94, que cria o Fundo de
Incentivo à Industrialização - FIIND.

Aprovado no 1° turno com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, vem o projeto agora a esta Comissão, a fim de
ser examinado no 2° turno.

Fundamentação
A proposição estabelece mais um requisito a ser cumprido pelas

empresas interessadas em contratar recursos do Fundo de Incentivo à
Industrialização: a obrigatoriedade de admitirem estagiários de níveis
médio e superior da área de ciência e tecnologia, em seu quadro de
pessoal. O número de estagiários seria definido de acordo com o
montante dos recursos tomados.

Não obstante o projeto apresentar um caráter social, entendemos que
a vinculação de contratação de estagiários à liberação de recursos
destinados à industrialização é um requisito que pode representar um
empecilho no caminho dos que necessitam de crédito.

Na prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de
1999, percebemos que o balanço orçamentário do FIND apresentou
uma previsão de despesas de RS293. 174.803,00, sendo executados
R$223.799.505,05, ou seja, 77% do previsto.

O orçamento de 2000 prevê para este ano despesas do Fundo no valor
de RS257.882.588,00, destinados basicamente ao Programa de
Integração e Diversificação Industrial e Agroindustrial - Pró-Indústria -
e ao Programa de Indução à Modernização Industrial - PROIM.

De acordo com os números do ano passado, percebemos que boa
parte dos recursos orçados para o FIIND não foi aplicada. A partir do
momento em que este projeto define mais exigências aos postulantes
dos recursos do Fundo, pressupõe-se maior dificuldade na concessão de
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financiamento da industrialização do Estado.

Vale salientar, por fim, que já existem programas específicos que
estimulam as empresas a contratar estagiários, contemplando-as com
benefícios fiscais e trabalhistas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

257/99.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Miguel Martini -

Rêmolo Aloise.

N.


