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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 2000

ATA

ATA DA 69a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22112199
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - r Parte (Ordem do
Dia): P Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei n° 181199; aprovação - 23 Fase: Questão de ordem -
Suspensão e reabertura da reunião - Registro de Presença - Discussão e
Votação de Proposições: Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência -
Discussão, em turno, único, do Projeto de Lei n° 581199; discursos dos
Deputados Rêmolo Aloise, Márcio Cunha, Hely Tarqüínio, Sebastião Costa,
João Leite, Mauro Lobo, Alberto Pinto Coelho e João Batista de Oliveira;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Antônio Andrade;
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação;
votação das Emendas n°s 3.704 a 3.766, da Subemenda n° 1 à Emenda n°
1.511 e da Subemenda n°3 à Emenda n°1.510, salvo destaques; aprovação;
questão de ordem; votação das Emendas n°s 129, 130, 530, 703, 704, 888,
889, 1.319, 1.320, 1.321, 1.508 e 1.875; rejeição; leitura e votação da
Subemenda n° 2 à Emenda n° 1.510; questão de ordem; discurso do
Deputado Miguel Martini; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação; votação da Subemenda n° 3 à Emenda n° 1.510; discurso do
Deputado Miguel Martini; rejeição; verificação de votação; ratificação da
rejeição; prejudicialidade das Emendas n°s 1 a 18,21 a 128, 131 a 529, 531 a
702, 705 a 887, 890 a 1.160, 1.162 a 1.318, 1.322 a 1.507, 1.509 a 1.725,
1.727 a 1.746, 1.748 a 1.764, 1.766 a 1.769, 1.771 a 1.801, 1.803 a 1.874,
1.876 a 3.417 e 3.419 a 3.703 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1510 -
Questões de Ordem - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final:
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 755199; aprovação - Parecer

4 de Redação Final do Projeto de Lei n° 351199; encerramento da discussão;
requerimento do Deputado Chico Rafael; rejeição; verificação de votação;
aprovação - Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 51, 232,

£ 424, 582 e 586/99; aprovação - Questão de ordem - Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n° 229199; encerramento da discussão; questão de
ordem; votação; aprovação; verificação de votação; anulação da votação -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:



Anderson Adauto - Durval Ângelo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - AlIton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade
- Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo
Rermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 10h14min, a lista de

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

ia Parte
Ata

- O Deputado Gil Pereira, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

2° Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passar à 2° Parte da reunião, em sua 1a Fase, com a discussão e a votação
de pareceres e a votação de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 181199, do

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que dispõe sobre a Justiça de
Paz. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A sanção.

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

passa à 2° Fase da 2a Parte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
da matéria constante da pauta.
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Questão de Ordem
O Deputado João Batista de Oliveira - Gostaria apenas de um

esclarecimento, Sr. Presidente. Foi votada a redação final do Projeto de Lei n°
755199, do Instituto de Terras?

O Sr. Presidente - Ainda não está pronta a redação final. Aliás, vamos
suspender a reunião por alguns minutos, enquanto se reúne a Comissão de
Fiscalização Financeira, que está discutindo o único assunto da pauta de
hoje. Logo após a discussão e a votação do orçamento, a Presidência
colocará em votação a redação final de todos os projetos, exceto o das taxas,
como foi anteriormente anunciado aos companheiros.

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, mas, uma vez que V.
Exa. anunciou que estava esgotada a matéria destinada á V Fase, a redação
final ainda pode voltar a ser vista?

O Sr. Presidente - Sim. Os pareceres de redação final podem ser
apreciados logo após a apreciação dos projetos da pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos para aguardar

que sejam preenchidos os pressupostos regimentais para a apreciação do
Projeto de Lei n°581/99. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

Registro de Presença
• Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência registra a presença,

em Plenário, do Sr. Manoel Costa, Secretário de Estado do Planejamento.
Discussão e Votação de Proposições

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LIDERANÇAS

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos

membbros do Colégio de Líderes, acordam em que seja dispensada a prpévi
ppublicação do parecer de turno único do Projeto de Lei n° 581199, que
estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas controladas
pelo Estado para o exercício de 2000.

Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1999.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 22 de dezembro de 1999.
Gil Pereira, 2°-Secretário, no exercício da Presidência.
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O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 581199,

do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de
2000. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, imprensa, pessoas presentes nas galerias, uso esta tribuna para
comentar sobre o orçamento que esta Casa vai votar.

Nesta oportunidade, como sub-relator desse orçamento, tenho que iniciar
meu pronunciamento levando o nosso agradecimento ao pessoal técnico,
que, por mais de 20 dias, debruçou-se sobre a proposta que chegou a esta
Casa; com muita competência e muita capacidade, trabalhou, junto com o
Presidente desta Comissão, Deputado Márcio Cunha, e com o sub-relator,
Deputado Olinto Godinho. No final, conseguimos trazer a este Plenário uma
proposta real, que apresenta uma mudança. E o orçamento que traz, pela
primeira vez, a realidade de uma receita estadual, de um compromisso do
Governador Itamar Franco.

Tenho certeza absoluta de que o que vamos votar mudará a história
orçamentária deste Estado. Não tenho dúvida nenhuma de que as emendas
apresentadas pelas comissões temáticas desta Casa demonstraram respeito
a todos os parlamentares que apresentaram emendas. Todas elas foram
acatadas. Encontra-se no livro uma sinopse, que será distribuída a todos os
Deputados, dando a origem do objeto da Secretaria que recebeu e cumprirá a
emenda dos nobres colegas desta Casa.

Serei breve. Quero dizer também que foi um ano de muito trabalho, em que
esta Casa trabalhou numa linha que nos deixou orgulhosos de pertencer a
ela. Aprovamos vários projetos. Não olhamos o lado partidário das coisas.

A Oposição esteve presente. Levo o meu agradecimento aos Deputados do
PFL e do PSDB, que entenderam quando aceitei o cargo de Vice-Líder do
Governo. Eu os consultei e disse a eles que estava lá para me somar às
posições suprapartidárias. Então, meu muito obrigado a eles e àqueles que
também nos ajudaram em vários projetos, como no desmembramento do
Corpo de Bombeiros, na questão da Policia Militar, da anistia, e em todos
aqueles projetos que aqui chegaram. Também na reforma administrativa,
quando demos condição para que esse Governo tivesse diretriz nesse
caminho.

Encerro minhas palavras e desejo a todos os Deputados um feliz Natal, um
próspero ano novo e que o ano 2000 seja festivo e construtivo para todos
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nós, desta Casa.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Rêmolo Aloise, quero
fazer, nesta sessão de encerramento do ano, um registro de justiça pelo
trabalho que V. Exa. tem desempenhado neste Poder. Teve um destaque
enorme, com sua atuação na Comissão de Fiscalização Financeira, onde as
principais matérias, as mais polêmicas, passaram sob a batuta do seu
parecer, o que, de alguma forma, contribuiu e muito para engrandecer o papel
político do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais.

Destaco, particularmente, o papel que V. Exa. teve na proposta de emenda
à Constituição de nossa autoria que tomou autônomo o Corpo de Bombeiros
em relação à Policia Militar. Esse papel foi confirmado na sub-relatoria do

orçamento deste ano.O trabalho de V. Exa., no acolhimento das emendas de diferentes
Deputados, ocorreu sem nenhum tipo de enfoque partidário. A questão da
compatibilização dos números e, mesmo, do aprofundamento e das melhorias
do projeto do Governo foram alvos fundamentais que, de alguma forma,
foram coroados pelo acolhimento das emendas do Orçamento Participativo,
em que parcela significativa da população mineira, que participou das
audiências públicas regionais, não podia ver seus pedidos frustrados.

Acho que V. Exa. é orgulho deste Poder, e nos orgulha sermos colegas e
amigos. Gostaria de destacar também que, frente a toda essa polêmica do
orçamento, V. Exa. teve uma posição firme.

Estaremos juntos na defesa da suplementação de 8%, por entender que
aqui não cabe demagogia de nenhum tipo.

V. Exa. tem dado demonstração de que esse não é o caminho que V. Exa.
trilha. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua atuação.

O Deputado Rêmolo Aloise - Nobre Deputado Durval Ângelo, agradeço as
5 suas palavras e tenho a certeza absoluta de que fiz tudo de uma maneira

correta e consciente. Ao encerrar este pronunciamento, não poderia deixar de
dizer à Mesa, a todos os seus membros que passamos por um período muito
difícil, de adequação. Entendo que houve reformas profundas nesta Casa,

; mas rio poderia deixar de dizer que o recrutamento amplo avançou muito no
pince'so democrático. A Mesa ub, it, eçse cainho. Fica, então, à Mesa o
agradecimento do- pez'oal do recrutamento amplo, que teve uma abertura
muito grande nesta Casa. Encerrando, dou a palavra ao nobre Deputado
Alencar da Silveira Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado Rêmolo
Aloise, também gostaria de parabenizar V. Exa. pelo seu trabalho junto ao
orçamento, pelo seu trabalho nesta Casa, já que sabemos, desde a
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legislatura passada, da competência de V. Exa., da amizade de V. Exa.
Posso garantir que aprendi muito com V. Exa. durante toda a legislatura,
durante todo o seu trabalho. Pudemos fazer parte juntos de algumas
comissões, de alguns levantamentos, de alguns trabalhos em prol de Minas
Gerais. Gostaria de aproveitar a oportunidade e desejar a V. Exa. boas festas,
feliz Natal, um 2000 com muita saúde e muita paz. Que possamos continuar
trabalhando por Minas, continuar mostrando o que, realmente, viemos fazer.
Na oportunidade, gostaria de desejar a todos os companheiras boas festas e
um ano novo com muita esperança no povo brasileiro, porque é sofrido e
realmente merece um futuro melhor. Muito obrigado por este espaço.
Continue contando comigo. Quero lembrar, Reminho, que você não é fraco.

O Deputado Rêmolo Aloise - Deputado Alencar da Silveira Júnior, só posso
dizer muito obrigado uma vez mais a todos os nossos colegas que nos
ajudaram a vencer as dificuldades deste ano que termina. Eu, como colega,
só posso dizer muito obrigado, um feliz Natal e um próspero ano novo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado
Márcio Cunha.

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, companheiros e companheiras; Sr. Presidente, queria ter feito um
agradecimento a todos os companheiros da Comissão de Fiscalização
Financeira, mas, em razão de termos que nos debruçar, nos últimos dias,
sobre alguns aspectos do orçamento em relação aos quais, infelizmente, não
obtivemos consenso, quero fazer esse agradecimento e o faço não apenas
aos membros da nossa comissão, mas também, muito especialmente, à
assessoria técnica desta Casa e a cada companheiro da grande comissão,
junto com os companheiros Deputados, que, por um motivo ou outro, direta
ou indiretamente, colaboraram para que obtivéssemos êxito. Nesse sentido,
especialmente, à Mesa Diretora, à Liderança do Governo desta Casa, não só
ao Líder Deputado Alberto Pinto Coelho, mas também aos Vice-Líderes.

Companheiros, uma convergência de vontades: inicio o meu
pronunciamento fazendo também um balanço dos trabalhos da Comissão de
Fiscalização Financeira.. Este ano, foram apreciadas centenas de pareceres
para o 1 0 turno e dezenas para o 20 turno. Foram realizadas 40 reuniões
ordinárias, 30 extraordinárias e 20 especiais; no total, 90 reuniões - quase 2
por semana. Trabalhamos muito - e muito seriamente - para que todos os
projetos tivessem andamento normal. Acho que obtivemos êxito. Neste
momento, agradeço aos companheiros membros da Comissão, os Deputados
Mauro Lobo, Miguel Martini, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, Rêmolo Aloise
e Rogério Correia, e a todos os assessores da Casa e da Comissão, que

1
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também tiveram um trabalho intenso e de lealdade a toda a prova.
Estamos chegando ao final desta sessão legislativa cansados de trabalhar,

mas felizes com os resultados obtidos.
Como relator do orçamento do Governo do Estado de Minas Gerais para o

ano 2000, tenho o prazer de apresentar o caminho que encontramos para
atender às demandas dos Deputados e das regiões, levando em
consideração o aspecto temático, coletivo e regional das emendas
priorizadas.

O grande destaque - e a grande novidade - é o Orçamento Participativo,
que conseguiu, em tempo recorde, levantar as necessidades dos cidadãos
em todas as regiões do Estado. Eu mesmo participei de várias das 18
reuniões realizadas e senti nas pessoas uma vontade muito grande de
participar e defender as prioridades do seu bairro, da sua cidade e da sua
região. É bom lembrar que os trabalhos do Orçamento Participativo
começaram depois do envio à Assembléia do projeto de orçamento do Estado
para o ano 2000; mesmo assim, conseguimos incluir as demandas levantadas
no nosso relatório. Em outras palavras, conseguimos compatibilizar todos os
interesses e estabelecemos uma convergência de vontades para atingir os
objetivos desejados.

Para isso, tivemos que definir certos critérios para fazer alterações no
orçamento, procurando preservar a sua essência - e a sua característica
principal - de ser um orçamento real e factível, como o que sempre
desejamos : Na verdade, o orçamento é a busca do equilíbrio entre receita e
despesa. E igual na casa da gente: não podemos gastar mais do que
ganhamos, senão vamos ficar com dividas, ou seja, com déficit.

O orçamento não pode ser uma peça de ficção. Já foi a época em que o
orçamento era só para constar - para cumprir uma formalidade.

No orçamento para o ano 2000, foram acatadas as emendas que se
referem a políticas públicas, voltadas para as áreas de saúde, infra-estrutura
urbana e rural dos municípios, sistema viário, moradia popular, trabalho e
ação social.

Diante desse critério, as outras emendas ficaram prejudicadas, é verdade,
mas, enfim, das três mil setecentas e tantas emendas, eu e os Deputados
Rêmolo Aloise e Olinto Godinho, com a participação fantástica da Comissão,
conseguimos acatar 1.055, no valor de R$40.500.000,00 - um total de
R$500.000,00 por Deputado. Foi o máximo de recursos que conseguimos
remanejar para atender às demandas desta Casa.

Confesso que foi uma tarefa difícil, devido à grande demanda. Mas
prevaleceu a boa vontade da maioria para viabilizar a proposta orçamentária.
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A distribuição percentual das emendas por comissão temática foi a

seguinte: 47% para melhoria de infra-estrutura urbana, 20% para a área
social, 13% para a área de saúde, e 10% para a educação, áreas que têm se
revelado as mais importantes em todas as pesquisas de opinião. Com isso,
quero dizer que os nossos Deputados estão em sintonia com a sociedade
civil. Quero, portanto, cumprimentar todos os colegas Deputados que tiveram
a sensibilidade de enxergar e de representar aqui o desejo do nosso povo.

Sob o ponto de vista regional, o Vale do Rio Doce ficou com 28% dos
recursos, a região central recebeu 24%, a Zona da Mata teve 12%, o Sul e o
Norte tiveram, ambos, 10%, e o Jequitinhonha ficou em 6 0 lugar, com 6% dos
recursos.

A regionalização também mostra que os grandes problemas estão
localizados em áreas de maior concentração populacional, com exceção do
Vale do Jequitinhonha, que é a região mais pobre de Minas Gerais.

Aqui está, Sr. Presidente e Deputados, o resultado do trabalho da Comissão
de Fiscalização Financeira, para o qual peço a aprovação deste Plenário.

Quero, mais uma vez, agradecer, penhoradamente, a todos os Deputados
e, em especial, aos Deputados Olinto Godinho e Rémolo Aloise, que foram
relatores conosco.

O Deputado Antônio Andrade (em aparte) - Sr. Deputado, quero comungar
com suas palavras e dizer que o PMDB se sente muito bem representado por
V. Exa. na Comissão de Fiscalização Financeira, que soube conduzir os
trabalhos com muita sabedoria e capacidade.

Este foi o primeiro ano de um Governo que enfrentou grandes dificuldades,
mas V. Exa. conduziu muito bem aquela Comissão, que é uma das que mais
trabalha nesta Casa. Reconhecemos esse grande trabalho, e o PMDB se
sente gratificado e muito bem representado por V. Exa., Deputado de primeiro
mandato, que veio da Câmara Municipal de Belo Horizonte e aqui representou
muito bem o nosso partido, prestando grandes serviços ao povo mineiro.

Quero aproveitar a oportunidade para desejar um feliz Natal a todos os
companheiros Deputados e a todos os membros desta Casa, que, ao longo
de 1999, ano de grandes dificuldades, souberam conduzir o parlamento
mineiro. A todos, um feliz Natal e um próspero 2000.

O Deputado Márcio Cunha - Quero agradecer ao ilustre Deputado Antônio
Andrade e à Bancada do PMDB, em especial a V. Exa., pela distinção, pelo
afeto e carinho com que V. Exa. tem tratado não só a mim, mas também a
todos companheiros de bancada.

Quero dizer, mais uma vez, que a presença naquela Comissão e o cargo
que ocupo é da bancada do meu partido, portanto é ao meu partido que devo
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essa honrosa distinção.

Além de reconhecer isso, quero agradecerá Bancada do PMDB, a todos os
Deputados, à comissão técnica, aos seus assessores e aos assessores do
meu gabinete. Insisto: não há nenhum mérito pessoal nisso. Há o mérito
coletivo desta Casa. Mais uma vez, sinto-me orgulhoso, satisfeito e
encantado com o grau de profissionalismo do trabalho que se faz nesta Casa.
Parabéns a cada um dos Deputados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Hely
Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. presidente, Srs. Deputados, queremos
discutir e refletir sobre a peça orçamentária. Até a palavra peça, no caso, é
pejorativa. Quando se fala em peça, pensa-se em teatro e na subjetividade da
palavra.

Graças a Deus, neste mandato, houve sinais de que o orçamento poderia
se tornar uma peça real. Gostamos de ser sinceros. Neste Governo, iniciou-
se, pelo menos, a pregação de um orçamento real.

Em que pesem às divergências, achamos que há alguma conquista: a
pedagogia do orçamento real. Por enquanto, é a pedagogia. Na prática, ele
continua com todas as mazelas da ficção, porque a natureza não dá salto do
dia para a noite.

O orçamento é muito importante para o povo de Minas Gerais, porque vai
definir a nossa qualidade de vida, servirá de parâmetro para a evolução da
sociedade e o desenvolvimento social.

Quero parabenizar o Deputado Eduardo Hermeto, que está fazendo uma
emenda preocupada com o aspecto social, para que, na suplementação, não
se elimine esse aspecto. Nenhum orçamento trata disso. Então, gostaríamos

z
	de parabenizar o Deputado por criar essa emenda, que, temos certeza, será
o. aprovada. O exame do orçamento é a coisa mais importante que fazemos

como Poder Legislativo, mediador dos interesses do povo. Somos os
mediadores entre o povo e o Poder Executivo e temos, mesmo sendo da
Oposição, que estar em sintonia com a Situação e criar mecanismos para
acompanhar a elaboração do orçamento e sua materialização. Entendemos
que, durante sua confecção, deveria ser feita uma parceria do Governo com a

o Casa, mostrando, "pari passu", o projeto do orçamento, para que possamos
participar, através da representação da Comissão de Fiscalização Financeira.
Quem sabe não poderíamos partir para isso, nesse sonho de que o

-c	orçamento um dia poderá ser real?
Embora o Governo tenha implantado o Orçamento Participativo, na prática

da ausculta da população, já tínhamos também as audiências públicas, que,
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acredito, devem continuar. Podemos estudar formas para realizá-las- Já
temos várias e já fazemos isso permanentemente, nas nossas bases. Já
ouvimos o povo e trazemos para cá todas as suas reivindicações.
Conhecemos as diferentes regiões de Minas Gerais e entendemos que elas
têm que ser sintetizadas na peça orçamentária, que continua sendo um pouco
peça. Por quê? Porque a parte técnica ainda tem muito que ser esclarecida
para os Deputados Estaduais. Mas a Casa, de uma forma geral, e seus
técnicos, numa simbiose e numa busca associada com o Poder Executivo,
precisa encontrar os melhores caminhos para estimar e fixar as receitas para
prever como será a vida a cada ano.

Nesse contexto, o PPAG será o elo entre o orçamento e o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI. Então, a materialização do orçamento
acontece todos os anos e, ao mesmo tempo, está dando projeção para que o
PPAG possa estabelecer um PMDI num horizonte de 10 a 20 anos. Isso, sem
falar na LDO, que é a base, contém as generalizações que serão
especificadas no orçamento. Por isso, acho que a Casa terá que fazer uma lei
de diretrizes agora. Terá que ser elaborada uma verdadeira cartilha para o
Deputado seguir. Isso tudo é muito falado, mas, para os Deputados, com
exceção dos Líderes, muitas vezes, tudo isso passa despercebido. Teríamos,
então, que adotar uma cartilha neste Poder, para que todos nós pudéssemos
nos empenhar na elaboração de um orçamento real.

A partir do momento em que começamos a fazer a cultura do orçamento na
Comissão de Fiscalização Financeira, percebemos que a discussão básica é
a suplementação do orçamento.

Mas, quando o orçamento é real, não há necessidade de suplementação,
ou, então, ela é mínima, porque estamos convivendo com uma inflação baixa.
Já que se provocou uma ruptura da cultura do orçamento ficcioso, não
podemos fazer uma suplementação alta.

Aí vem o papel do Poder Legislativo. Ele tem de fiscalizar intensamente, a
partir dos mecanismos que estão sendo estabelecidos, para que possamos
seguir, "pari passu", um cronograma. Pelo menos semestralmente, a
Assembléia deveria fazer a análise do que aconteceu, do que foi proposto, do
que deixou de acontecer e das circunstâncias que não favoreceram a
materialização de determinado projeto, para 'ver até que ponto fomos
eficientes. E fazer o provão, sim, da nossa capacidade, porque fomos eleitos
pelo povo e para o povo, e a vida de cada família mineira está
consubstanciada no orçamento. Ele é o parâmetro das condições de vida do
povo, da escolaridade, da saúde, dos indicadores sociais, que ainda são
sofríveis neste Pais. E a proposta do Presidente Fernando Henrique, com a
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social-democracia, é equilibrar o aspecto social, para depois promover o
desenvolvimento social, representado pelos indicadores sociais básicos,
como saúde, educação, segurança.

E a segurança é um tema tão complexo, que até se pensou em criar a
"narcotaxa", em razão da ansiedade dos políticos, que não vêem formas de
combater o narcotráfico e a violência sob todas as formas.

Mas, nessa reflexão permanente, nessas propostas permanentes, pelo
menos esse ano, estamos tranqüilos, porque este Poder cumpriu a sua
missão, ainda que esteja um pouco ajoelhado para fazer a vontade do
Governador. Finalmente, reagiu, nesse apagar das luzes do ano de 1999. E
reagiu a partir de uma posição firme das Oposições, que foi o carro-chefe
para alertar a sociedade e cumprir realmente o papel de mediador, a fim de
mostrar a força do povo ao Governo de Minas Gerais, e, finalmente, fazer
com que fosse retirado o famigerado Projeto de Lei n° 705199, das taxas, o
"boeing" que estava ai.

Nesse momento, vimos que o povo falou alto, por meio dos seus
representantes. A imprensa se uniu ao povo, mostrando que, de fato,
fazemos a representação daqueles que confiaram em nós. E demos esse
testemunho neste final de ano, mostrando que este é o Poder vigilante, é o
Poder sentinela da população, é o Poder mais forte, mas que, muitas vezes,
se ajoelha e vai criando urna cultura de submissão que não tem fim.

Provocamos essa ruptura nesse fim de ano. Estamos felizes por isso, e
esse exemplo tem de ser cultivado, para que este Poder cumpra o seu papel
e faça com que esse orçamento não seja fictício. Ainda entendemos que
deverá haver um percentual de suplementação, mas razoável, não uma
suplementação que lembre a submissão, o cheque em branco que este Poder
tem passado para o Executivo. E um Poder que é independente e
responsável vai suplementar o orçamento assim que o Governador fizer
contato com suas bases, com suas Lideranças neste parlamento, e constatar-
se essa necessidade.

Não vamos faltar com o povo de Minas Gerais. Se estiverem calcados em
uma realidade, em alguma circunstância ou em alguma contingência, este
Poder, estes Deputados, a quem conheço, jamais faltarão, independente de
partido, de avalizar e dar autorização para o Governador, seja ele de que
partido for, tenha ele um comportamento sempre responsável para com a
população. Este parlamento não faltará com o povo de Minas Gerais.

Então, ao analisar o orçamento que vai ser votado hoje, queremos dar a
dimensão do valor desse projeto de lei, que é o mais importante, porque
sintetiza praticamente a vida de todos nós. Queremos pregar, mais uma vez,
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a cultura consciente, responsável, razoável do orçamento, de forma
suprapartidária. E, neste momento, gostaria de prestar minhas homenagens
às Lideranças, ao próprio Líder do Governo, ao Presidente da Assembléia
Legislativa, à Mesa e ao Deputado relator, Rêmolo Atoise, que, sempre
atento, conseguiu ouvir todos e conciliar as propostas da Oposição e da
Situação. S. Exa. conseguiu atender aos interesses de forma algébrica, quer
dizer, uma resultante que signifique a vontade de todas as regiões de Minas
Gerais, porque aqui representamos todas elas. Essa capacidade de atender
do Deputado Rêmolo Aloise fica registrada-

Concluindo, Sr. Presidente, vamos nos posicionar quanto ao percentual,
porque o orçamento, em tese, já está acordada a sua aprovação. Os
percentuais devem ser mais razoáveis, fazendo com que os Poderes sejam
mais independentes nessa busca de que um dia a suplementação seja
zerada e o orçamento seja, realmente, a expressão da necessidade e da
vontade do povo de Minas Gerais.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado Hety Tarqüinio,
há, aproximadamente, dez anos, chegamos a esta Casa. Chegamos de uma
maneira acanhada, de quem está chegando e não conhece o parlamento.
Passaram-se os anos, e devo dizer que passei a conhecer V. Exa. muito bem.
Passou por vários acontecimentos na vida, tendo até uma encefalite virótica,
que conseguiu vencer. V. Exa. também venceu outras patologias que teve,
como um enfarte do miocárdio. E, neste ano, V. Exa. foi um verdadeiro
guerreiro. Subiu a esta tribuna com o dever de representar o povo de Minas e
o fez da melhor maneira possível, com democracia, correção, diretriz e, em
momento nenhum, as suas posições foram mudadas. Eu, como seu colega
de três mandatos, como colega médico e por ter vencido todas essas
tempestades que a vida nos traz, não poderia deixar de dizer que V. Exa.
ficou bem maior este ano. Tenho certeza de que este parlamento também
engrandeceu-se com a sua postura de oposicionista correto, consciente do
que é o dever da Oposição. Vai aquele abraço fraterno e o agradecimento às
palavras a mim dirigidas. Muito obrigado.

O Deputado Hely Tarqüinio - Agradeço as palavras do Deputado Rêmolo
Aloise. Finalmente, gostaria de terminar dizendo, em nome do PSDB, que
temos a noção do dever cumprido. Sempre procuramos conjugar esforços
nesta Casa, trabalhar pelo interesse do povo de Minas Gerais, sobretudo
buscando o desenvolvimento do aspecto social e da democracia. O PSDB
trabalha buscando a semântica do partido, sem radicalismo, entendendo as
dificuldades que temos de enfrentar, os desafios que estarão por ai, mas
temos uma palavra-chave, que foi aplicada agora, no Projeto de Lei n°
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705199, ou seja, resistência, resistência, pensar Minas Gerais e agir para
cumprir o nosso papel de mediadores.

A todos os companheiros, o meu abraço fraternal. Que, no ano que vem,
possamos estar com as energias renovadas, para cumprir a nossa missão.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado
Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e
senhoras; nossa presença na tribuna, sem agenda, como lembra o Deputado
Alencar da Silveira Júnior, é para abordar um tema que não precisa nem de
agenda, basta fazer uma retrospectiva recente. E isso minha memória
permite-me fazer, independente de qualquer anotação. Por esta razão, venho,
neste prazo que o Regimento nos assegura, para discutir o orçamento do
Estado de Minas Gerais. Aproveito esta fase regimental, em que temos maior
flexibilidade, para fazer essas reflexões. Poderia vir em outra fase, no
encaminhamento de votação, mas prefiro fazê-lo agora, uma vez que, neste
instante, não fico restrito, tão-somente, à necessidade de abordar o projeto de
lei orçamentário.

Posso fazer algumas outras abordagens. Entre elas, gostaria de fazer um
registro público a respeito de episódios ocorridos ontem. Quase que aquela
pressa da reunião da manhã induziria a Assembléia Legislativa, como um
todo, à um momento difícil, ou seja, assumir sozinha, perante a opinião
pública de Minas Gerais, a aprovação do Projeto de Lei n° 705199, que versa
sobre as taxas. Quero ressaltar que, muitas vezes, a Situação sente-se
intranqüila e começa a pensar que a Oposição está fazendo obstáculo
simplesmente para ser contra. Nós, na Assembléia Legislativa, fazemos
oposição somente à ações de governo, e não às pessoas. Fazemos oposição
a determinadas atitudes e práticas governamentais. Não fazemos oposição
àquelas situações e circunstâncias em que o Estado tem que prevalecer.
Assim tem sido o nosso comportamento, assim tem sido o comportamento da
Bancada do PFL, do PSDB e do PSN.

Diria que essa nossa preocupação, em muitos momentos, tem tido também
a sintonia de alguns integrantes da base de apoio do Governo, que, tendo
sensibilidade pública, tendo consciência cívica, sabe perfeitamente que, nem
sempre, a Oposição está se opondo. Talvez esteja contribuindo. Vejam só o
episódio de ontem, ocorrido com o Deputado João Batista de Oliveira, que foi
meu companheiro na Comissão de Justiça no ano passado. Apesar de
estarmos em partidos diferentes, estávamos alinhados com os mesmos
ideais. Muitas vezes ouvimos de pessoas da base da Oposição, à época, que



14
estavam querendo colaborar e aceitamos a colaboração.

Hoje, nós, da Oposição, estamos cumprindo o nosso dever para que a
opinião pública de Minas Gerais e o telespectador da TV Assembléia saibam
perfeitamente que não fazemos oposição ao Estado de Minas Gerais, não
fazemos oposição à Mesa da Assembléia Legislativa. Fazemos oposição às
ações do Governo, e não às pessoas do Governo.

Durante todo o ano, procuramos evitar críticas pessoais, a não ser quando
essas ou a ação estivessem, intrínseca e extrinsecamente, ligadas á pessoa
de qualquer representante de órgão ou do Governo Estadual.

Por isso é que estamos podendo atribuir à Oposição de hoje uma ação
inteligente e construtiva Assim foi quando alertamos para o fato de que a
Assembléia estava assumindo obrigações que deveriam ser do Poder
Executivo. Procuramos alertar: o Poder Executivo estava se afastando das
suas atribuições, permitindo ou obrigando que a Assembléia Legislativa
assumisse medidas impopulares e pouco convincentes. Com isso, a
Oposição passou a ser tachada de intransigente. Mas não foi assim.

Há quase 15 dias, estamos a lamentar a pressa que o Governo tem em
aprovar projetos em final de exercício. Essa não é uma prática apenas deste
Governo, é uma prática de governo. E diferente. A Assembléia Legislativa tem
de assumir o seu papel e exigir dos governantes que, no próximo ano,
matérias importantes, relevantes, que possam promover mudanças ou
envolvam o interesse direto da sociedade, do povo venham para esta Casa
com o prazo necessário para que seja possível uma melhor avaliação.

Ontem, depois de quase duas semanas de luta, nós, Deputados do PFL, do
PSDB, do PSN e até alguns da base do Governo, procuramos mostrar à
sociedade que o Projeto de Lei n° 705199, de fato, era contrário aos
interesses do povo, era contrário ao interesse da Assembléia Legislativa, era
contrário até ao interesse de Minas Gerais. Só era favorável ao Governo. Mas
ele é apenas um dos três elementos do Estado, que é formado pelo território,
pelo povo e pelo governo. O território e o povo estavam sendo penalizados
por aquele projeto de lei. Por isso, nós, da Oposição, procuramos alertar a
sociedade.

Quero ressaltar a determinação do Deputado Paulo Piau, sua presença de
espírito, perspicácia e visão do momento. Política também se faz com a visão
do momento, do tempo certo. Com essa visão, ele solicitou verificação de
votação, permitindo que a Assembléia Legislativa tivesse mais tempo para
reflexão. E, na oportunidade, V. Exa. teve uma atitude de grandeza, ao
reexaminar a fita e perceber que, mesmo tendo havido uma declaração de
voto favorável de alguém, era necessário permitir que fosse ouvido o
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Deputado Paulo Piau - que, a exemplo de todos nós, é representante do povo
de Minas Gerais. Era necessário que fosse ouvida a sua voz, e isso permitiu,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, que aquela votação, de fato, fosse tornada
sem efeito, o que nos deu mais 3 horas de reflexão.

Foram mais 180 minutos de reflexão e o suficiente para V. Exa. e para os
Deputados que haviam votado favoravelmente a esse projeto - que
denominamos, inicialmente, "Boeing 705", mas que, depois, achando pouco,
entendemos que se havia transformado em um navio de guerra. Portanto,
diria que aquelas 3 horas, aqueles 180 minutos foram o suficiente para que a
Assembléia Legislativa refletisse; foi o tempo necessário.

Neste instante, quero parabenizar o Deputado Paulo Piau, não só por ser
meu colega de partido, mas também por ter tido o aval das Bancadas do
PSDB e do PSN e o meu para insistir naquele pedido de verificação, que foi
fundamental para que a Assembléia refletisse. E o Presidente da Casa, em
uma atitude corajosa e digna de elogio, que faço agora - da mesma maneira
que fiz criticas antes, tenho, agora, a coragem cívica de elogiar -, não mais
incluiu em ordem do dia esse projeto, que já estava em sua redação final. E o
fato de não tê-lo incluído está permitindo à sociedade mineira respirar aliviada
e sentir que neste Poder, pela atuação firme e determinada da Oposição e
pela sensibilidade da base de apoio do Governo, há momentos em que os
pontos de vista convergem para um mesmo ponto, que as idéias se
aproximam e que á sociedade é defendida, de fato, por este Poder, que é o
Poder moderador. Portanto, aproveitando esta oportunidade, quero fazer este
registro e reiterar, de público, que a intervenção do Deputado Paulo Piau não
foi só regimental, mas profética; foi uma visão profética de que a Assembléia
precisava de mais algumas horas, de mais alguns minutos, para refletir e se
curvar à realidade e evitar que esse projeto de lei fosse aqui aprovado,
ficando, a partir dai, à mercê do Governador, sancioná-lo ou não. Imaginem
V. Exas. da base de apoio se o projeto fosse aprovado e o Governador o
vetasse - nesse caso, ficaria a Assembléia Legislativa exposta ao desgaste e
à execração pública por um ato que, de fato, foi induzida a praticar.

È para isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a discussão de qualquer
projeto é importante: para permitir a reflexão e evitar que votações
atabalhoadas ou apressadas, que determinações de votos a toque de caixa
se transformem em uma guilhotina armada sobre a cabeça deste Poder. E
por essa razão que estamos e sempre estaremos aqui, lutando, batalhando e
procurando conscientizar a todos.

Por último, quero fazer uni registro de agradecimento e lembrar a todos que
o meu partido é um partido político. E ser um partido político consiste em
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reconhecer posições divergentes dentro de si mesmo ou em relação a outras
legendas. O PFL tem, em seus quadros, sete parlamentares na Casa.
Reconhecemos a posição adotada pelos Deputados Rêmolo Aloise e
Eduardo Hermeto; todavia, quero dizer aqui que o Deputado Rêmolo Aloise
esteve, de fato, na bancada e comunicou sua posição, que todos
entendemos. Queremos lembrar aqui que o partido político nem sempre
obriga que todos pensem da mesma maneira. O partido político, em sua
essência, consiste em respeitar os pontos de vista, que, embora divergentes,
sabemos entender.

Estamos, por outro lado, reconhecendo a posição do Deputado, elogiando
sua atitude de humildade e de grandeza, de ter ido à bancada comunicar sua
decisão de aceitar ser Vice-Líder do Governo. Mas, por outro lado, estamos
aqui, cumprindo nossa trajetória, nossa rota, aquilo que nossa consciência
cívica determina, o que continuaremos a fazer com determinação, obstinação
e com a certeza de que agindo assim, estamos contribuindo, de fato, para o
progresso e para o desenvolvimento de Minas Gerais. É por essa razão que
encerrarei minha participação registrando uma vez mais meus cumprimentos
ao Deputado Paulo Piau por pedir verificação de votação, e ressalto também
o espirito público do Presidente da Casa de verificar a fita e constatar que o
Deputado Paulo Piau não só fez o pedido no tempo certo, como também o fez
de forma determinada porque essa era a vontade da Oposição. Naquele
momento, a atitude do Deputado Paulo Piau era a síntese do pensamento de
todos nós que queríamos um pouco mais de tempo para que a Assembléia
Legislativa, como um todo, pensasse, repensasse, refletisse e praticasse o
ato de grandeza que praticou, tirando da pauta de votação a redação final do
Projeto de Lei n° 705199. Assim foi feito, e tenho a certeza de que o Estado,
como já disse e repito, que é composto pelo território, pelo Governo
independente e pelo povo, principalmente, esse terceiro elemento, que é o
povo de Minas Gerais, saiu ganhando. Ganhou, nutriu sua alma de
esperança, porque sabe que pode confiar nos seus representantes.

Ao terminar, quero desejar a todos um feliz Natal, um próspero Ano-Novo e
que em 2000 possamos viver com paz, prosperidade e sem taxas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado João
Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs Deputados, público presente,
pessoal da imprensa, telespectadores da TV Assembléia, gostaria também,
como fizeram os outros que ocuparam esta tribuna, de dizer da minha
satisfação em relação a essa vitória da Assembléia Legislativa com a retirada
de pauta de votação final do projeto de Lei n° 705199. Creio que é uma
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demonstração de independência da Assembléia Legislativa. Penso que é uma
grande vitória da população de Minas Gerais que não tem de pagar essas
taxas.

A expectativa que tenho para o próximo ano é que a Assembléia Legislativa
estude as diversas legislações que precisam ser modernizadas no Estado de
Minas Gerais. Não tenho dúvida de que o grande desafio da Assembléia
Legislativa é modernizar a administração, que tem de ser controlada. Já
temos 70 taxas de segurança pública. Precisamos controlar essas taxas. A
utilização dos recursos é que tem de ser controlada. Tem de haver controle
das isenções de taxas para impedir que haja corrupção. È esta a contribuição
que a Assembléia Legislativa deve dar ao Poder Executivo.

Gostaria também de elogiar o trabalho feito pela Comissão de Fiscalização
Financeira. Esperávamos que não existisse suplementação, mas sei que foi
buscado um acordo, que será de 5%. Penso que é até muito. Não esperamos
de um Governo que planeja, que ele tenha de ter uma suplementação de 10%
para cumprir os seus compromissos. Entendemos que, se fosse necessária
suplementação, com problemas que podem ocorrer no futuro, a Assembléia
Legislativa não fugiria da sua responsabilidade de fazê-la. Quero elogiar os
Deputados que buscaram esse acordo. Quero também, neste final, desejar
aos meus companheiros e companheiras Deputados um feliz 2000, um feliz
Natal com suas famílias, que esse recesso seja, realmente, um tempo de
descanso para todos, para o desafio que se apresenta para todos nós na
Assembléia no próximo ano.

Quero parabenizar meus companheiros de Oposição, parabenizar o
Deputado Paulo Piau, pela ação pronta de ontem, pela manhã, que fez com
que se mudasse a situação do Projeto de Lei n° 705. Espero que, no próximo
ano, esta Casa possa estar se fortalecendo e construindo ainda mais a sua

wJ independência. Quero também agradecer à assessoria da Assembléia o
apoio que tem dado a todos os Deputados, ao trabalho em Plenário, ao
trabalho nas Comissões. Quero desejar também a todos os funcionários da
Assembléia, a toda a assessoria um Feliz Natal e um ano repleto de alegrias
e de realizações. Muito obrigado e parabéns a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Mauro
Lobo.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas
g	gostaríamos de tecer alguns comentários sobre o Projeto de Lei n° 581, que

trata do orçamento do Estado. Acho que esta Casa demonstrou capacidade
]	de negociação e de entendimento entre seus vários componentes, olhando

não só algum interesse regional de um parlamentar, mas, notadamente, os



18
interesses maiores de Minas, inclusive, considerando que a população já
havia se manifestado através das audiências públicas, através do orçamento
participativo.

Acreditamos que estamos dando ao Governo do Estado as condições,
através do orçamento, de governabilidade. Discutimos, amplamente, todos os
itens do orçamento para chegarmos a essa proposta, a ser submetida ao
Plenário. Acreditamos também que a suplementação de 5% que estamos
propondo atende ao Governo sem engessá-lo, notadamente, após a própria
declaração do Secretário do Planejamento. Pela primeira vez, o Governo do
Estado está mandando um orçamento realista. Acreditamos que, dessa
forma, estaríamos atendendo às necessidades do Governo e demonstrando
que esta Casa tem competência para discutir o orçamento, entendê-lo,
aperfeiçoá-lo e apresentar uma proposta adequada ao momento, às
necessidade do Governo.

Gostaríamos também, neste momento em que estamos prestes a encerrar
nossos trabalhos legislativos deste ano, de tecer um comentário. Primeiro, no
decorrer deste ano, principalmente considerando os companheiros que
tiveram o início da carreira parlamentar agora, em 1999, acreditamos que
houve, no decorrer do ano, um crescimento do Poder Legislativo. O início foi
notadamente mais árduo, porque não conhecíamos todos os companheiros
ainda.

Até que eles adquiram o conhecimento do processo legislativo, dos diversos
serviços de que dispõe a Casa, do trabalho das comissões temáticas, leva um
tempo. Há um processo natural de amadurecimento.

Esta semana, a Casa demonstrou que é um Poder. Ao perceber que estava
sendo objeto de jogo, ela se insurgiu e reagiu. Isso foi possível graças não só
à atuação firme da Oposição em relação ao Projeto de Lei n° 705, que, entre
outras, criava a "narcotaxa", mas também à reação da sociedade e da
imprensa mineira, que se posicionaram contra a criação de taxas
injustificáveis.

Em boa hora, esta Casa entendeu que deveria se mostrar sensível aos
clamores do povo mineiro, e a atitude firme do Presidente em corrigir uma
grave distorção que levava à Casa a ser submissa coroou nosso intento.

Agradeço aos companheiros que, mesmo com opiniões diferentes,
convergiram para um convívio harmonioso e respeitoso. Essa deve ser a
posição do parlamento. Agradeço aos assessores, sobretudo aos que estão
nos atendendo no dia-a-dia na mesa, pelo seu profissionalismo e dedicação
ao trabalho: aos assessores das comissões técnicas, que, cada vez mais,
demonstram sua competência e o gosto pelo trabalho que exercem; a todos
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os funcionários que têm contribuído para que esta Casa cumpra seu papel, e,
principalmente, à imprensa, que tem nos assistido, advertido e aprovado
nossas ações, quando são as buscadas pela sociedade mineira. Desejo a
todos um Natal tranqüilo, cheio de alegria, e um Ano Novo pleno não só de
esperanças, mas, sobretudo, de muitas realizações.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado
Alberto Pinto Coelho.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, inicio meu encaminhamento, enaltecendo o trabalho que foi feito
pela Comissão de Fiscalização Financeira e pelos relatores e sub-relatores da
proposta orçamentária.

Ocupo esta tribuna para dizer que estou Líder do Governo, mas sou
parlamentar, no mínimo até 2002, e tenho a certeza de que o processo
democrático ganha com o crescimento dos três Poderes e com o
entendimento e a harmonia entre eles.

Na Comissão, tive a oportunidade de debater a suplementação.
Ouvi atentamente os Deputados que me precederam nesta tribuna,

advogando um discurso de valorização do Poder.
Quero, nesta oportunidade, dizer ao nobre Deputado Miguel Martini,

Presidente da UNALE, que eu, como os demais parlamentares desta Casa,
temos a satisfação de vê-lo à frente da entidade que nos representa, e
queremos continuar a apoiá-lo nesse trabalho, em busca da valorização do
Poder Legislativo.

Por outro lado, quero ressaltar que farei coro com este parlamento,
enaltecendo o trabalho do nobre parlamentar, na medida em que a UNALE
defenda, de maneira ampla, as causas nobres, debatidas fundamentalmente
com cada parlamento, com cada integrante de parlamento. Não posso
concordar com temas que sejam colocados pela UNALE, sem um debate,
porque não representam o interesse da classe.

O Deputado Miguel Martini (em parte) - Deputado Alberto Pinto Coelho,
estou acompanhando o que V. Exa. está dizendo, mas V. Exa. pode ter a
certeza de que a UNALE sempre tem o cuidado de defender bandeiras que
sejam consenso entre os parlamentares e entre os parlamentos.

Quero dizer a V. Exa. que o orçamento tem sido discutido e debatido pela
UNALE. O enfoque dado é que na cultura reinante sempre o Poder Legislativo
abriu mão de muitas das suas prerrogativas, principalmente no que se refere
à questão orçamentária.

Queremos trabalhar uma cultura, na qual haja uma sintonia entre o Poder
Executivo e o Poder Legislativo. 0 parlamento, ao votar o orçamento, deve
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fazê-lo de maneira consciente. Essa questão está sendo discutida em todo o
Brasil, buscando dar governabilidade ao Governador.

Temos de elogiar o Governador Itamar Franco quando disse que não é
competência dos Deputados distribuir verbas de subvenção social. Ele cortou
essas verbas de subvenção social, que estavam aprovadas no orçamento. O
Governador não pagou, e eu, Deputado Miguel Martini, achei ótimo, porque ai
os Deputados podem reivindicar as suas prerrogativas. Qual é a prerrogativa?
Quem define quanto e onde o Governador vai gastar é o Poder Legislativo
que vota a lei, para o Governador e a sua equipe executarem.

Que cultura queremos modificar? Sempre foi dado ao Poder Executivo
absoluta e total autonomia na execução orçamentária. Quando falamos de
suplementação, falamos de 10% que o Governador estava querendo

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Deputado Miguel Martini, concedi
prazerosamente o aparte, para que V. Exa. possa fazer considerações, e não
entrar no mérito das propostas.

O Deputado Miguel Martini - Quis dizer que a UNALE está procurando o
fortalecimento do Poder Legislativo. Está para ser votado no Congresso
Nacional, na convocação extraordinária, a modificação do texto constitucional
que dava o mesmo tratamento para os Desembargadores e Deputados
Estaduais. Agora está sendo diferenciado. Os Desembargadores terão uma
preferência no tratamento, em detrimento dos Deputados Estaduais. A
UNALE está brigando contra isso.

Nós somos três Poderes e devemos trabalhar por essa harmonia, mas
também pela independência. Outra questão que estamos tratando
especificamente em Minas Gerais não é mais relativa à UNALE; somos nós,
Deputados da Assembléia de Minas.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - E porque, na discussão, foi citada a
postura da UNALE sobre a questão do orçamento de Minas.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Considero, nobre Líder do
Governo nesta Casa, Alberto Pinto Coelho, pertinentes as considerações de
V. Exa., porque elas exploram uma contradição fundamental que foi travada
nessa discussão do orçamento de Minas Gerais para o ano 2000. Conforme
V. Exa. bem lembrou, toda justificativa, até para a emenda inicial do nobre
Deputado Miguel Martini, Presidente da UNALE, de 0% - porque essa era a
sua proposta -, toda discussão foi a de que essa seria a posição da UNIALE,
para fortalecer o Poder Legislativo. Ao mesmo tempo, toda a sua justificativa,
no seu direito democrático de Oposição ao Governo Itamar Franco, era no
sentido do resgate da posição da entidade em relação a essa mesma
autonomia. Acho uma grande contradição, porque o nobre colega Deputado
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que me antecedeu no aparte é Presidente da entidade há três anos, e teve
oportunidade, no ano retrasado ou no ano passado, de ter defendido aqui a
mesma questão. Isso é triste, e eu não me considero representado pela
UNALE. Essa é a minha posição pessoal, e vou formalizá-la em nível da
própria tesouraria desta Casa, porque esperava no mínimo coerência.
Coerência é muito importante neste momento. Ninguém está pedindo nenhum
absurdo. A Bancada do PT, nos últimos quatro anos, sempre defendeu a
suplementação de 10%, e éramos Oposição e considerados uma Oposição
cega, radical, extremista. Mas mantivemos a coerência e entendemos que a
proposta do Governo nos atendia. E esta Casa aprovou, em 1995, uma
suplementação de 40%. E a média dos outros anos foi de 10%, e a real seria
de 8,5% a 9,5%, mais ou menos.

Entendo que essa é uma questão pertinente. E diria mais, as intervenções
de V. Exa. são proféticas, porque exploram uma contradição fundamental
nesse debate do orçamento.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Acho que, nessa questão, o que
tem de ser dito é o seguinte: qual é a posição de bom-senso? Esta Casa quer
engessar o Governo ou quer lhe dar um espaço para que ele possa mobilizar
os recursos?

Quero fazer uma comparação- lima empresa que fez o seu planejamento
para o ano 2000, uma construtora, por exemplo - e até temos aqui pessoas
que lidam com isso -, por acaso engessou o que foi planejado, do ponto de
vista da mobilização dos seus recursos? Quer dizer, eles fizeram um
planejamento presumido para o ano 2000, de acordo com de determinados
referenciais e determinada experiência, é claro.

E a autonomia desta Casa se faz presente, sim, quando dá ao Governador
uma mobilidade para gerir os recursos, para administrar o Estado, para o bem
do povo mineiro. Do contrário, o Governador do Estado não estará com a
mobilidade necessária para trabalhar o orçamento do ano 2000, a fim de
atender às necessidades, às mazelas e às urgências. Por quê? Porque as
questões econômicas do País não tramitam de forma linear. Por quê? Porque
os problemas que surgem em um ano qualquer não tramitam de forma linear
e não ocorrem de forma linear, porque a vida não é linear, porque não somos
lineares. Ora, se se praticou um orçamento durante anos a fio de 10% e está
sendo proposto agora um orçamento de 8%, diminuindo-se 115 do que era
praticado anteriormente, acho que a proposta é muito razoável e necessária.
Não é preciso ser Oposição para dizer que isso vai engessar o Governador,
porque não estará fazendo isso. Estará, sim, engessando as ações do
Governador em prol de Minas Gerais e dos mineiros.
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Então, se saímos de uma proposta de 10%, praticada há anos, para uma de

8%, acho muito razoável. Mesmo porque é necessário analisar essa
experiência com os 8% para ver se, para 2001, podemos propor, quem sabe,
um índice menor. Temos que trabalhar dentro do bom-senso e da experiência
acumulada ao longo dos anos. Não podemos estar aqui para engessar o
Governador e para prejudicar o povo mineiro. Em absoluto. Portanto, essa
discussão e a proposta do Governo de negociar para diminuir, já é uma
sinalização de boa-vontade. Se acontecesse o contrário, ele diria que não;
que queria os 10% e bateria o pé. Mas não tem sido essa a posição do
Governo do Estado.

Portanto, acho que esta Casa precisa ter bom-senso. Estão diminuindo sim,
em 115. Isso não é pouco dentro do orçamento. Se de 10, passou para 8, a
diminuição foi de 115. Acho esse valor extremamente razoável para a
experiência do ano 2000. Mas, caso se queira fazer uma discussão para
2001, ela deve ser feita em outro momento, verificando-se, na prática, o que
foi a possibilidade de suplementação de 8% do orçamento.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Deputado Alberto Pinto
Coelho, gostaria de trazer minha solidariedade em relação a isso. Entendo
que 20% de redução é uma experiência muito nova e que será difícil de
administrar. Gostaria que essa redução, no futuro, caísse para 6% ou para
4%. Quem sabe, no futuro, não poderíamos chegar a zero, adquirindo
exatamente a cultura do orçamento nesse sentido que, até agora, indica 10%.
Quero também dizer que não sou um associado da UNALE. Já fui, mas pedi a
minha desfiliação, depois de analisar a entidade. Não há nada de pessoal
contra o Presidente da UNALE, mas o que vemos na representação dos
parlamentares pelo Brasil afora é que grande parte dos congressos é apenas
turismo disfarçado de congresso. Por isso, para não estar ligado a esse tipo
de coisas, pedi o meu desligamento, porque achei que a UNALE não estaria
me representando da maneira como eu esperava. Mesmo porque essa
proposta do orçamento é política e até partidária.

Então, acho que a UNALE não pode engessar e não gostaria de partir para
críticas, uma vez que não sou associado. Sou o único Deputado que pediu
formalmente o desligamento. Mas gostaria de lamentar que a UNALE tenha
exacerbado. Recentemente, houve um convênio do IPLEMG para o qual não
pude me habilitar por não ser filiado à UNALE. A Constituição não me obriga
a ser associado a nenhuma entidade. Pelo contrário. Ela me dá liberdade
para me associar, ou não. No entanto, indiretamente, acabei sendo punido e
não pude me habilitar a um convênio para o qual era necessária a filiação à
UNALE.
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Portanto, apresento minha solidariedade a V. Exa. com  relação a isso,
considerando que 8% é uma grande e revolucionária redução.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Concederei o aparte ao Deputado
Miguel Martini no momento oportuno. Quero apenas concluir o meu raciocínio.
Sei que o senhor está um pouco impaciente, mas a paciência também é uma
virtude.

No momento certo darei, prazerosamente, a palavra ao Presidente da
UNAL E.

Gostaria de me ater ao tema propriamente dito das propostas que aqui
estão. A história nos ensina muito. Tenho dados históricos do orçamento de
1949, quando vivíamos num regime democrático pleno. O Governador do
Estado de Minas Gerais era ninguém menos do que o Or. Milton Campos.
Naquela oportunidade, estudos feitos por técnicos mostraram que a inflação,
conforme dados do IGPDI, no ano, acumulado, era de 12,28%, enquanto que
neste ano viveremos essa inflação acumulada de 18,53%. Consta no
orçamento do Estado aprovado pela Assembléia Legislativa urna
suplementação de 10%.

Agora, vamos nos ater aos dados históricos mais recentes que mostram
que temos que ter a fundamentação da proposta de maneira não aleatória. O
desejo de chegar a zero é de todos nós, a começar deste parlamentar; não
posso é comungar com a idéia de uma proposta que começa com zero, vai
para três e, depois, de maneira benevolente, diz que o limite chega a cinco.
Isso, com base em que? A proposta do Governo, de 10%, que veio para cá
tem razão de ser. Ela está fundamentada, e o Governo flexibiliza, com o
argumento de que deseja acertar mais o orçamento: fazer um orçamento
cada vez mais realista para que deixe de ser uma peça de ficção. Este
parlamento, quando aprova um orçamento, está fazendo um trabalho
construtivo para a sociedade. Tenho em mãos dados que demonstram o que
aconteceu nos últimos cinco anos. Em 1995 foi solicitada e aprovada uma
suplementação de 25% Já estávamos sob a égide do Plano Real, da
economia estável. Os mesmos que estão, hoje, defendendo que seja 5%,
aprovaram, como eu aprovei, os 25%. Foi um ano atípico em razão de
compromisso da divida mobiliária. Veio uma solicitação e foi aprovada e
sancionada uma lei que limitou os créditos suplementares, que passaram de
25% para 40% e se realizaram em 39,35%, assegurando o acerto naquilo que
ficou definido. No ano de 1996 ficaram definidos 15% no orçamento e
realizaram-se 968°,4 Ou seja, o Governo pediu 15% para ter uma folga, mas
realizou 9,68%.

Em 1997. caimo para o patamar de 10%, o que já representa uma
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evolução. Em 1997, realizaram-se 8,27%. Em 1998, voltamos a aprovar a
proposta de 10%, e realizaram-se 8,94%. Este ano, dados que disponho até
20 de dezembro mostram que o orçamento prevê 10% e vai ser realizado um
pouco acima de 8%. Ora, não estamos numa linha de que não temos de
aprovar aquilo que vai dar ao Executivo uma folga para ele trabalhar sem
depender da participação do Poder Legislativo. Não queremos isso e não
estamos propondo isso. A proposta inicial do Governo foi de 10%, e, num
apelo da bancada governista, mostrando que tínhamos de avançar, que
tínhamos de evoluir, o Governo concordou em deixar cair para 8%. E como
ressaltou o Edson Rezende, é um grande avanço. E diminuir 20% em cima de
uni orçamento. Por mais que se diga que seja realista, todos sabemos que
em todo orçamento as despesas são certas, mas as receitas sempre têm
uma parte de dúvida, por mais que projetemos, por mais que fixemos
critérios.

Temos de buscar, cada vez mais, esse quadro de realidade. Esse é o
compromisso do Governo Itamar Franco, segundo Manoel Costa, Secretário
do Planejamento. O Governo, atendendo a esse apelo da necessidade do
avanço, propõe 8%. Faço aqui um apelo a este Plenário, para que
avancemos na linha do quadro da realidade, pois isso é importante para o
Estado de Minas Gerais.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Sr. Presidente, colegas
Deputados, nobre Líder do Governo, Secretário do Planejamento, Deputado
Manoel Costa, quero cumprimentar o Deputado Alberto Pinto Coelho e me
solidarizar com sua fala e defender os 8%. Como V. Exa. bem disse,
queremos chegar a um patamar, não de digo de zero, mas de 2%, 3%. Para
isso, é preciso mudar a cultura política do Pais. Quando criarmos essa outra
cultura, poderemos chegar lá. Neste momento, pela experiência que tivemos
como Vereadora de Betim e governista por dois mandatos, vimos que os
parlamentos têm de ter uma independência do Executivo, mas também
precisam colaborar com ele.

Confiando no Governador Itamar Franco e em sua equipe é que poderemos
esperar que esses recursos serão bem usados, com honestidade, como
temos visto em muitos e muitos fatos ocorridos. Queremos dizer que é
importante aprovarmos os 8%. Durante todo esse período, sempre
defendemos o controle social das políticas públicas. E preciso que esta Casa
não só aprove os 8%, mas que também continue, como tem feito através das
comissões temáticas, acompanhando o processo, para sugerir, para
questionar, para apoiar. Defendemos que haja esse acompanhamento,
porque não é preciso simplesmente a "fiscalização". E nosso dever, como
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parlamentares, prestar contas ao povo mineiro dos recursos públicos- Somos
co-responsáveis com o Governo, sobretudo a base governista. Temos de
continuar tendo esse espírito de independência e de apoio a tudo aquilo que
contribui para o bem-estar do povo mineiro.

Quero afirmar, de público, para todos os telespectadores da TV Assembléia,
que é uma maneira de estar contribuindo para que o Governo possa trabalhar
com tranqüilidade para o bem do povo mineiro. Quero também elogiar esta
Casa em relação ao projeto das taxas, ela mostrou que tem independência e
sabe pensar e repensar. A medida que o povo mineiro se manifestou, houve
sensibilidade dos Deputados desta Casa, que suspenderam a votação desse
projeto. Embora tenhamos votado contra a emenda, queremos elogiar os
Deputados e a Mesa, que, sensíveis a esses questionamentos e às
necessidades do povo mineiro, souberam repensar o assunto. O verdadeiro
político não é inflexível, mas aquele que sabe propor e repensar em prol do
bem maior. Quero, mais uma vez, dizer-lhe, Deputado, que conte com o
nosso apoio. Essa é uma atitude de maturidade política. Não queremos
simplesmente engessar o Governo, mas lhe dar condições para que ele
possa trabalhar para o bem do povo mineiro. Queremos estar acompanhando
a aplicação do orçamento.

Quero dizer ao Secretário Manoel Costa que a experiência do orçamento
participativo, mesmo com todas as dificuldades, mesmo que não tenha havido
recursos predefinidos, foi uni grande passo. A proposta do PT foi acatada por
este Governo, através da Secretaria do Planejamento, de V. Exa., Deputado
Manoel Costa, do Secretário Adjunto, Milton Tavares. Pudemos registrar
experiências extremamente gratificantes, quando as lideranças de cada
região puderam conhecer de perto a máquina administrativa. Continuando
esse processo, que é o primeiro passo, poderemos aperfeiçoar essa maneira
de elaboração, ouvindo o povo, praticando a democracia direta.

Queremos continuar sendo parceiros e agradecer essa abertura. Não
devemos parar por aí. Que os próximos orçamentos participativos possam
caminhar mais e dar oportunidade de definição clara dos recursos para cada
região. Que o povo possa definir porque o povo sabe o que pode ajudar a
maioria da população, sobretudo os trabalhadores e os excluídos. Muito
obrigado.

o	O Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço a intervenção da ;u5bre
o	Deputada Maria Tereza Lara.
-c Ao encerrar as minhas palav;as, queria aproveitar para agradecer aos

companheiros da bEr. cada governista, destacando aqui os Vice-Líderes de
O- vet.r q,-,c tanto nos ajudaram nessa árdua missão, os Deputados Rêmoto
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Aloise, Eduardo Hermeto - que esteve como Vice-Líder quase que durante
todo o ano -, a Deputada Maria José Haueisen, os nobres Lideres da
Oposição, enfim, a todos os parlamentares, à Mesa. Se em algum momento
vacilamos quanto ao resultado dos trabalhos do Legislativo neste ano, hoje
podemos sair daqui com a cabeça erguida, com a certeza de que o trabalho
do parlamento neste ano foi muito profícuo, muito produtivo e contribui, sem
sombra de dúvida, para o avanço do Executivo nas suas finanças,
principalmente, para assegurar o desenvolvimento de Minas Gerais.

Não poderia deixar de ressaltar o trabalho do corpo técnico desta Casa,
desprovido de qualquer coloração política, mas sempre visando à valorização
deste Poder. Fica aqui o meu abraço, desejando a todos um feliz Natal e que,
no ano 2000, possamos estar aqui de novo, num convívio fraterno, repetindo
• mesmo trabalho que realizamos neste ano. Muito obrigado. Com  a palavra,
• Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço o aparte a V. Exa.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Secretário Manoel Costa, ex-
Deputado Federal, majoritário na cidade de Montes Claros, num passado bem
recente, e dizer a V. Exa. que esse espírito que hoje toma conta do Plenário
da Assembléia Legislativa, do Poder Legislativo, reflete, na verdade, uma
posição muito firme do Deputados. V. Exa. teve a importante missão de ser o
Líder do Governo. A escolha não poderia ter sido melhor porque foi um ano
difícil para todos nós. Foi um ano de muitas posições políticas. Se não
tivéssemos a maturidade suficiente, o desprendimento, a vontade de poder
parar, escutar e, principalmente, ouvir os companheiros, possivelmente não
terminaríamos o ano muito bem. Pelo contrário, a Assembléia soube dar a
demonstração de muita maturidade.

Estamos votando hoje praticamente o último projeto de lei, que é o nosso
orçamento. Para nós, isso é motivo de muita vaidade porque em 1998 não
tivemos o privilégio de poder votar o orçamento deste ano, estamos
trabalhando com o orçamento de 1997, que foi praticado em 1998.

Gostaríamos que o orçamento fosse analisado em função, principalmente,
da sociedade mineira, do povo do Estado de Minas Gerais. Que ele realmente
corrija as distorções, promovendo a eqüidade e a justiça social. E o que
esperamos.

Temos algumas divergências ideológicas com o Governo Itamar Franco,
mas nunca deixamos de reconhecer a postura do Governador, que é um
homem experiente, correto e honesto - isso nunca foi questionado, aliás, isso
não foi sequer levantado em Plenário.

Esperamos que o ano que vem seja mais tranqüilo; que as ações
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administrativas tenham preferência sobre as ações políticas. Isso é muito
importante para nós, porque este é um Estado problemático, com muita
diversidade de regiões e de aplicação dos recursos. Então, esperamos que o
orçamento realmente possa corrigir esse erro privilegiando as regiões que
nunca tiveram uma assistência maior por parte dos Governos passados.

Acho que falar aqui em passado de Governo seria até mesmo uma
incoerência. Estamos vivendo um momento de crescimento, e nada é estático
no tempo; as coisas acontecem, e a política também tem de acompanhar a
evolução - a evolução social, a evolução do Pais, a evolução mundial.
Estamos vivendo com uma economia em que as coisas se entrelaçam - o que
acontece do outro lado do mundo reflete-se, na mesma hora, em nosso País.
Então, a coisa é complicada.

Além disso, o Pais tinha a expectativa de viver momentos muito difíceis,
mas estamos encerrando o ano com muita estabilidade social. Talvez
tenhamos que corrigir algumas injustiças sociais, mas estamos encerrando o
ano com alguma estabilidade e gostaríamos que Minas Gerais
acompanhasse tudo isso.

Por fim, quero cumprimentar o Deputado Alberto Pinto Coelho. Como Líder
da Minoria, tive com V. Exa. um contato de perto, o que foi importante para
nós. Tivemos de discutir várias coisas; de muitas discordamos, mas, na
verdade, nosso denominador comum foi alcançado. Assim, quero parabenizá-
lo e dizer que, tendo sido novamente indicado para a Liderança da Minoria no
ano 2000, gostaríamos de ter esse mesmo relacionamento, essa mesma
convivência, porque, mesmo com diferenças ideológicas e partidárias, temos
de ter um só denominador, que é procurar fazer o melhor para nosso povo.
Então, parabéns pelo seu trabalho.

Quero renovar também os meus cumprimentos a todos os colegas,
desejando-lhes e às suas famílias um feliz Natal. Que 2000 seja o ano da
estabilidade administrativa e o ano do povo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço e retribuo as palavras do
Deputado, dizendo que enriqueceu-me muito esse convívio e esse contato no
embate das idéias e na busca da convergência com a Oposição nesta Casa.

Restam-me ainda 26 minutos, mas já conclui a minha fala e gostaria de
ceder a palavra ao ilustre Deputado Miguel Martini, cumprindo, assim, o
compromisso que fiz, de ceder-lhe o tempo que me restasse, caso ele
quisesse, fazer uso da palavra.

O Deputado Miguel Niartini (em aparte) - Quero agradecer ao Deputado
Alberto Pinto Coelho. Vendo o Deputado Edson Rezende ao microfone,
gostaria de aproveitar para pedir-lhe que diga como foi a conferência, em
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Recife, da UNALE. Já que ele foi o único Deputado da Assembléia de Minas a
participar, poderia nos dizer se realmente foi um turismo que fomos fazer ali.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Pelo menos para mim, aquele foi
um momento importantíssimo, porque foi naquele espaço e naquele momento
que conseguimos nos encontrar com vários parlamentares de todo o Pais. Ali
foram colocados e discutidos, em mesas redondas e conferências, ternas
extremamente importantes. Para nós, foi enriquecerdor, porque saímos de lá
tendo aprendido, ou seja, com maior conhecimento do que quando entramos.
Realmente é preciso haver uma mobilização maior dos Deputados, para
participar mais efetivamente. A União dos Legislativos é um instrumento
extremamente importante, que precisamos utilizar melhor. Esse é meu
testemunho.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Acho até pouco responsável que
alguém que, não conhecendo determinada questão, sem acompanhá-la,
lance acusações absurdas. Essas pessoas, não sendo nem filiadas à UNALE,
deveriam ao menos respeitá-la. Já que não a conhecem, não deveriam fazer
acusações levianas e irresponsáveis.

A UNALE discutiu no Brasil inteiro e também esteve na Comissão Especial
do Congresso Nacional discutindo a reforma tributária. Está se discutindo a lei
de responsabilidade fiscal. Criamos parlamentos regionais para discutir os
problemas regionais, como os da Amazônia, do Sul e vamos lançar o do
Nordeste. A UNALE tem trabalhado, e muito, para fortalecer a democracia, o
federalismo e fortalecer o parlamento estadual.

Acho, no mínimo, irresponsável, alguém que não conheça, dizer que as
conferências da UNALE são para fazer turismo. Para fazer turismo vamos
para Cancun, para Paris ou para outros países, não viajamos pelo Brasil.

Primeiro, é preciso pelo menos conhecer. Em segundo lugar, não foi
imposto fazer convênio com ninguém; à UNALE solicitou-se um serviço, e ela
aceitou contribuir na solicitação que lhe foi feita.

Agora, se há dificuldade em votar o orçamento e querem uma justificativa,
transferindo responsabilidades para a UNALE, usando de palavras pinçadas,
não aceito isso. O que eu disse no meu discurso, volto a dizer aqui: enquanto
eu for o Deputado Estadual Miguel Martini, não o Presidente da UNALE,
participando ou não dessa entidade, trabalharei pelo respeito e pelo
fortalecimento do Poder Legislativo. Enquanto Presidente da UNALE, vou
também defender, agora até por uma razão maior, o Poder Legislativo.

O que eu disse é que os Legislativos no Brasil inteiro estão repensando a
questão do orçamento, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, coisa que nunca
foi feita antes. De modo geral, vota-se o orçamento sem sequer ler nem saber
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seu conteúdo. Por exemplo, está aqui o Secretário Manoel Costa, que disse
que esse orçamento é realista. Não vou encaminhar agora os destaques, só
quero dizer que houve um erro de classificação contábil. São essas coisas
que o parlamento tem de ver para corrigir. Não estamos querendo aqui
engessar o Governo coisa nenhuma. Estava dizendo isso agora para o
Secretário.

A folha de pagamento, que é de R$6.398.000.000,00, não entra na
suplementação. Pode-se ter suplementação com folha de pagamento do jeito
que se quiser. Estamos dando mais 5%, que perfazem R$700.000.000,00 e o
total de R$7.098.000.000,00 que o Poder Executivo pode suplementar
independentemente do Poder Legislativo. Esse valor é 50% do orçamento.

Qual é o problema se esse planejamento não sair como se esperava do
Governador? Qual é o medo que se tem de o Governador ter de mandar um
projeto de lei para cá pedindo suplementação? Esta Casa está dando para o
Governador até aquilo que ele não pediu.

O Governador, pelo o que está parecendo, nem queria aquelas famigeradas
taxas, que disse até que ia vetar. Pelos corredores ouvimos que ele nem as
queria. A Casa está dando o que o Governador nem pediu. Qual é o
problema? Nós demos anistia fiscal, concedemos o empréstimo na CEMIG,
pois tudo que o mestre mandar, aqui faremos. E assim que tem agido esta
Casa: o Governador pediu, a Assembléia dá. Aqui, o Executivo tem ampla e
absoluta maioria. E clara a base de apoio com 56 Deputados.

Estamos querendo dizer que está bem: foram pedidos 10%, estamos dando
5%. A reserva de contingência está definida na LDO. São R$70.000.000,00,
não é mais do que isso.

Serviço da divida só pode melhorar porque hoje a dívida está pesada para o
Estado. Toda a negociação só pode melhorar, quer dizer, pagar menos. A
inflação está prevista. A meta inflacionária é de 6% e pode chegar, no
máximo, a 8%. Precatório tem de estar previsível até junho deste ano para
entrar no orçamento do ano que vem. Então, o que estamos dizendo é que o
Poder Legislativo tem essa prerrogativa de definir, isso de acordo com a
proposta que veio, achamos que deve ser outra, mas não é para engessar.
Se quiséssemos zero, está bem. Se fôssemos defender e aprovar zero, está
bem, era uma posição de Oposição. Mas agora não. Concordamos com 5%,
R$700.000.000,00. Não onera esse percentual a folha de pagamento,
R$6.398.000.000. Total de R$7.098.000.000,00. Sobre isso o Governo faz do
jeito que ele quer. Então, o que estamos querendo? Fazer uma defesa do
razoável. Se achar que foi muito, que o Governo vai precisar logo de
suplementação, está bem, é um sintoma de que foi excessivo o remédio.
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Manda-se uma proposta de pedido de suplementação e já se faz a correção
nessa primeira proposta. Agora, qual é o problema? Que fantasma, que
monstro é esse que se está criando de o Governo não querer mandar um
pedido de suplementação para a Assembléia Legislativa? Não é possível. Eu
não entendo esse discurso. E bom que o Secretário do Planejamento esteja
aqui para dizer. Não queremos engessar. Queremos o razoável.

Alguém já havia me dito que 5% era bom, que tinha conversado no Governo
e que esse valor era bom. Então, primeiro, não é falar que esse discurso é da
LJNALE. Quem está aqui não é o Presidente da UNALE, é o Deputado Miguel
Martini, eleito para legislar na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Isso é
agredir alguém? Eu não sei por quê. Eu não vejo dessa maneira: tentar
desviar aqueles que já não são filiados à UNALE. E, porque não o são,
também não conhecem a UNALE. Tentar dizer que essa instituição está
prestando um desserviço, que não serve ou que faz turismo é forçar demais a
barra. Acho que é, no mínimo, não ser sincero, porque posso falar daquilo
que conheço. Do que não conheço, eu posso suspeitar, mas não posso
afirmar. Então, o que estamos querendo é que haja governabilidade, sim. O
que estamos querendo é resgatar as prerrogativas do Poder Legislativo, sim.
Por quê? Porque temos que sempre dar carta branca?

O Governador agiu muito bem. Acabou com a subvenção social, porque,
segundo ele, não era prerrogativa do Poder Legislativo. Está bem, não pagou.
Tudo certo. E direito dele fazer isso, pois é prerrogativa do Poder Executivo.
Agora, é prerrogativa do Poder Legislativo definir em lei o que ele vai
executar, algo que seja razoável. Qual é o grave problema? Deu tudo errado.
O planejamento foi mal feito. Erramos muito. O Secretário vai dizer que
erramos, que é um absurdo. Está bem. Manda um pedidozinho de
suplementação para cá e, antes de chegar aqui, ele já vai estar aprovado.
Nesta Casa, a Oposição votou para a anistia, votou favorável ao empréstimo
da CEMIG. Ora, ainda que a Oposição não quisesse votar, não faltam
artifícios regimentais, não falta poder da base governista para aprovar. Então,
queria dizer o seguinte: deveríamos nos debruçar sobre o orçamento, sobre
essa matéria; não é misturar alhos com bugalhos.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Não vou polemizar com V. Exa.
neste momento. Já fizemos isso na Comissão do orçamento. O Líder do
Governo, o Deputado Alberto Pinto Coelho, apresentou motivos que
considero mais que razoáveis para que a suplementação chegue ao patamar
de 8%, o que é histórico, pois jamais havia atingido níveis inferiores a 10%.
Há, portanto, um rebaixamento do patamar que foi enviado pelo Governo, e
há motivação histórica para isso, conforme o Líder do Governo demonstrou.
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Respeito os argumentos de V. Exa., mas não os julgo razoáveis e muito
menos coerentes com o que aconteceu até hoje nesta Casa e em outros
parlamentos. Abaixar de 10% para 8% é um grande acontecimento que
deveria estar, aliás, sendo comemorado por V. Exa., que batalha para que o
Poder Legislativo tenha a sua função desvinculada do Poder Executivo, o que
lhe garantiria liberdade de ação. É evidente que 8% não é o ideal. O ideal é
0%, mas 8% é um nível bem razoável.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Vou comemorar se for 8%, mas
vou ficar mais feliz se for 5%.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Sim, mas um pouco abaixo de
10% já é bom, porque V. Exa. há de convir que o patamar nunca havia
atingido índices abaixo de 10%. Foi sempre superior. Isso mostra que o
próprio Governo entende que a independência tem que existir.

Na verdade, solicitei o aparte à V. Exa. para falar da introdução de um novo
elemento no orçamento e que foi inaugurado também este ano. Trata-se do
orçamento participativo.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Permita-me, Deputado, fazer um
reparo. As audiências públicas são uma prática desta Casa há muito tempo.
Este ano, elas continuaram acontecendo.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Respeito a prática das
audiências públicas, o que considero um avanço. Aliás, sua aprovação na
Constituição se deu com a ajuda da Bancada do PT de outros Deputados,
inclusive V. Exa..

O orçamento participativo, no entanto, passou a ser uma visão de Governo,
e não apenas do Legislativo. E muito importante que para a feitura do
orçamento, o Governo abra mão de fazê-lo em escritórios e gabinetes dos
Secretários, e conte com a participação popular. Claro que há ainda avanços
a colher no futuro. A experiência que tivemos em Belo Horizonte, em Betim,
em administrações petistas e em outras que, depois do PT, procuraram
viabilizar o orçamento participativo, demonstra que essa prática vai
avançando ano a ano.

A grande vitória, além da diminuição da taxa de suplementação, é a adoção
do orçamento participativo. Não apenas os parlamentares, mas a população
passa a ter um instrumento de cobrança importantíssimo para que o

'	orçamento se torne realidade.
Aproveito a presença do Secretário para parabenizar o Governo pela

-51 iniciativa do orçamento participativo, e, como bom petista, desde já cobrar
que esse orçamento seja, de fato, feito e que possa avançar. Tenho certeza
de que V. Exa., Deputado Miguel Martini, concorda comigo.



32
O Deputado Miguel Martini (em aparte) - O senhor tem todo o meu apoio.
O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Os parlamentares desta Casa,

muitos com experiência aqui, e outros, em Câmaras Municipais, têm grande
desejo de que o orçamento não seja peça de ficção. Essa é uma luta de anos.
Por outro lado, não podemos também dificultar a mobilidade do Governo.

E por isso, Deputado Miguel Martini, que a redução em 20% do que era, de
dez para oito, numa cultura acumulada ao longo dos anos, é extremamente
importante. Sinaliza muito esse nosso desejo.

Quero dizer, Deputado, que a interlocução e a interação nesta Casa vêm
aumentando progressivamente. Foi comentário de vários parlamentares
antigos desta Casa que este foi o ano em que as comissões mais se
movimentaram pela interação das comunidades. Posso falar o quanto a
comunidade esteve presente na Comissão de Saúde, que foi transformada
em espaço do povo. Nós, membros da Comissão de Saúde, conseguimos
interagir com a sociedade, colocando nossas cores partidárias sempre abaixo
dos interesses da comunidade.

Conseguimos produzir um trabalho de interação com as comunidades e
com o Executivo. Acreditamos que o trabalho do Legislativo não se esgota,
quando se aprova a lei. O Legislativo deve acompanhar a implementação
daquela lei e daqueles recursos.

Por isso, a intenção de diminuir de dez para cinco pode não ser o ideal
agora, mas é o possível- No desenrolar da história, no próximo ano,
estaremos discutindo o orçamento e a possibilidade de se reduzir de oito para
sete. Mas tudo tem um teto. Ainda não sabemos qual será o teto. Temos de
ter bom-senso. No próximo ano, estarei discutindo novamente a questão da
suplementação num nível mais baixo. V. Exa. pode contar comigo, no
próximo ano, como companheiro de luta e de embate.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Acho que ninguém pode ser
punido ou culpado por defender uma idéia. Alguém pode divergir de mim, mas
não posso ser culpado por querer aprovar o orçamento com essa
suplementação. Esta é uma casa democrática, o debate está aberto. Havia a
assinatura de 39 Deputados. São 16 Deputados de Oposição, mas 39
Deputados assinaram querendo a suplementação zero.

A proposta da emenda apresentada inicialmente era de zero. Era uma
emenda para dar um choque, mas não sou apenas eu que quero isso. Depois
de tanta conversa, chegamos a 3% e a 5%.

Quero dizer que há uma disposição de buscar algo razoável. Porém, o meu
razoável não é necessariamente o mesmo que o Deputado Alberto Pinto
Coelho, que é Líder do Governo. Na Comissão de Fiscalização Financeira, foi
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aprovada 5%. Significa que a maioria dos membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária achou um valor razoável. Não
entenda onde a UNALE entra nisso.

Volto a dizer, não é o Presidente da UNALE que defende esse voto, quem o
defende é o Deputado Miguel Martini. Deputado Edson Rezende, se errarmos
e o remédio for muito amargo, é só mandar um projeto para esta Casa que o
corrigiremos para, no próximo ano, termos um parãmetro razoável. Não
achamos razoável da forma como está, com absoluta e total autonomia.

Hoje se faz uma emenda de R$1.000,00, e ela pode ser realizada com
R$100.000.000,00. Não queremos isso. Se estou prevendo construir uma
estrada com R$10.000.000,00, que se gastem os R$10.000.000,00. Pode-se
gastar R$12.000.000,00. Tudo bem houve erro. Mas não tem sentido tirar
todo o dinheiro de um lugar - R$100.000.000,00 - e jogar naquele para o qual
estavam previstos R$1.000,00. Ai vira peça de ficção. Queremos trabalhar
com isso, não queremos engessar o Governo. A emenda de 0%, que
apresentamos, não é só minha, havia 39 assinaturas. Refluímos e chegamos
em 5%, mais a folha de pagamento. Volto a dizer, na verdade, estamos dando
50% de autorização suplementar para o Governo. Se isso não é razoável, 8%
é melhor que 10%? Sem dúvida alguma, é melhor que 10%, mas 5% é melhor
que 8%, na minha maneira de ver. Mas aceito posições diferentes, e a
divergência está aí no parlamento.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
participamos desse processo de discussão do orçamento e de defesa do
índice de 5% para suplementação. Estamos discutindo uma premissa falsa,
como se 0, 5 ou 10 pudesse tolher o Governa. Nada tolhe o Executivo. Se
houver necessidade de uma suplementação acima de qualquer índice, basta
ele vir à Assembléia com a sua proposta. Quer dizer, é uma forma de
valorizar o Poder Legislativo. E parece que aqui há poucas pessoas
preocupadas com isso, achando que servindo ao Executivo de qualquer
forma estariam servindo bem ao Estado ou á nossa Minas Gerais.

Não é só o índice que é importante, Deputado, a questão é esta Casa
assumir que é Poder. Mas se não quer assumir que é Poder, tudo bem.
Quero ver como vamos ficar agora com a redação final do Projeto de Lei n°
705? Quero ver se foi pra valer o que foi assumido aqui ou se teremos ainda
propostas de reuniões extraordinárias, para voltar atrás. Ai, sim, será uma
grande perda para o Poder Legislativo. Esta Casa tem de assumir o seu
papel, o seu poder. Se ela não assume o seu poder, outro vem e assume no
lugar dela. Ai teremos um retrocesso.

Não adianta o Presidente assumir o compromisso de manter fora de
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votação a redação final do Projeto de Lei n° 705. Quero ver se vamos até o
fim dessa forma. Essa é a nossa preocupação. Esta Casa não pode se
submeter ao jugo de qualquer Governador, não estou falando só desse.
Temos de ser harmoniosos, respeitosos, mas autônomos e independentes. A
dependência só faz diminuir o poder e, diminuindo o poder, diminui o respeito
que esta Casa tem na sociedade e diminui o respeito que os Deputados têm
ou que deveriam lutar para ter junto à sociedade.

Esses são os meus comentários e a minha preocupação. O processo
legislativo de 1999 não está encerrado, vai se encerrar no final do ano. Ai,
sim, poderemos dizer se realmente esta Casa manteve uma posição firme ou
se mais uma vez foi apenas usada pelo Executivo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado João
Batista de Oliveira.

O Deputado João Batista de Oliveira - Meu caro Presidente, Deputado Gil
Pereira, Deputada Elaine Matozinhos, Deputada Maria José Haueisen,
Deputada Maria Tereza Lara, Srs. Deputados, a respeito da discussão do
orçamento, volto a insistir que 8% já são uma grande e revolucionária
redução.

Queremos chegar ao sonho de ter um orçamento totalmente enxuto, de 0%.
Culturalmente, a redução de 20% já significa um avanço muito grande. A
Bancada do PDT vai votar favoravelmente a essa emenda.

Ainda a respeito da UNALE, gostaria de dizer que fiz questão absoluta, em
meu aparte ao Deputado Alberto Pinto Coelho, de não colocar a questão
como se fosse a UNALE. Volto a insistir em que grande parte dos congressos
de parlamentares que há pelo Brasil - vemos isso através da imprensa de
modo geral - é apenas turismo disfarçado de congresso. Só vemos
congressos em Foz do Iguaçu, Caldas Novas ou em Fortaleza. Eles não
promovem, por exemplo, um congresso de parlamentares na área do semi-
árido do sertão nordestino. Os encontros, via de regra, acontecem em
cidades turísticas.

Fiz questão absoluta de não mencionar a UNALE, mas, se seu Presidente
vestiu a carapuça, essa questão já é dele. Volto a dizer que não sou leviano.
Fui associado à UNALE e tenho o direito de tocar nesse assunto. E a diretoria
desta Casa não encontrou autorização de minha parte para efetuar descontos
para a UNALE em minha folha de pagamentos, e vários Deputados com
quem também conversei não se lembram de terem assinado essa
autorização. Ainda que tivesse autorizado, fiz uma avaliação da UNALE e
entendi que deveria me desassociar. Sinto-me nesse direito, sim. E sou tão
responsável no que diz respeito a esses assuntos que sequer pedi uma
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prestação de contas ao seu Presidente sobre as contribuições feitas por mim
durante muitos anos, para a UNALE. Eu confiava que o dinheiro estivesse
sendo aplicado de forma correta e não cheguei a pedir essa prestação de
contas. Entendo que a UNALE funciona como um templo para um culto à
personalidade do seu Presidente. O que me levou a desfiliar-me da UNALE
foi o fato de que ela funciona para cultuar a personalidade do seu Presidente.
Essa foi a razão. Esse foi o motivo pelo qual me desfihiei. E tenho
legitimidade, sim, para falar sobre a UNALE, uma vez que ajudei a mantê-la
com descontos feitos em minha folha de pagamento. Eu não gostaria de levar
essa discussão adiante.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Gostaria apenas de
lembrar que o PDT faz parte da base do Governo nesta Casa e, mais uma
vez, vai acompanhar o voto de V. Exa., que é o voto do Líder do Governo,
Deputado Alberto Pinto Coelho. Não adianta ser base do Governo se na hora
das grandes decisões, como agora, nosso Líder tem de ficar implorando votos
de seus companheiros. Acho que quem é do Governo tem de votar com o
Governo. E o PDT, durante todo este ano, comportou-se e fez valer o apoio
ao Governo Itamar Franco. Por dar esse apoio é que, neste momento, o
Deputado Alberto Pinto Coelho não precisa se preocupar com os Deputados
de nosso partido. Estaremos votando de acordo com o voto de nosso Líder,
que é o Líder do Governo.

Não adianta falar que somos base do Governo e ver o Deputado Alberto
Pinto Coelho implorando por nossos votos. Que base de Governo é essa?
Acho que isso tem de ser analisado pelo Deputado Alberto Pinto Coelho.
Muito obrigado.

Nesta oportunidade, gostaria também de desejar-lhe um feliz Natal e um
próspero ano 2000- Que V. Exa. continue competente como é, um Deputado
exemplar, como Vereador exemplar também foi. Muito obrigado.

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, concluindo, gostaria
de perguntar à Mesa se é verdade que esta Casa paga dois funcionários que
trabalham para a UNALE. Gostaria de saber se isso é verdade e, se for
verdade, se é justo-

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Quero apenas dizer que isso é
e	mentira.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Nobre Deputado João Batista
de Oliveira, com muito prazer ouço V. Exa. e não poderia deixar de

-c parabenizá-lo. V. Exa. foi um soldado combatente à frente da Comissão de
Agropecuária, esteve em nossa região, no Sul de Minas, participando
efetivamente dos problemas dos bataticultores. Quero, neste momento,
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render minhas homenagens a V. Exa., cuja presença é das mais dignas
possíveis neste parlamento. Tive a oportunidade de participar, juntamente
com V. Exa., da Comissão da Seca, em que fizemos inúmeras viagens.
Tenho a certeza de que um parlamentar da estirpe de V. Exa. enaltece esta
Casa. Quero desejar a todos os Deputados e à assessoria um feliz Natal,
cheio de alegria, paz e felicidade. Desejo um Ano-Novo cheio de alegrias.
Que Deus nos abençoe para que possamos, no ano 2000, continuar
trabalhando para o povo mineiro! Muito obrigado.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Meu caro Deputado João Batista de
Oliveira, Presidente da Comissão de Política Agropecuária, fiquei preocupado
com essa posição de V. Exa. e gostaria de dizer que temos uma grande
admiração pelo seu trabalho, pela sua coerência, mas essa sua postura em
relação à UNALE me deixou preocupado. O Presidente da UNALE é um
colega nosso, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e é uma
pessoa de confiança, que traz informações das outras Assembléias
Legislativas. Considero um privilégio o Presidente da UNALE ser da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Essas alegações deixam
um ponto de dúvida, e isso é extremamente negativo para a Casa, porque a
UNALE é um empreendimento nacional, não vai deixar de existir e, se não
tivermos um Presidente daqui, ele será de outra Assembléia. Acho que essas
"denúncias" que V. Exa. traz têm de ser apuradas. Elas não podem ficar como
denúncias vazias, que comprometem um colega que admiramos e em quem
temos extrema confiança, por sua ação como pessoa e como parlamentar.
Não vamos polemizar, mas gostaríamos de ver essa situação esclarecida.
Queria deixar isso registrado para que não ficassem apenas palavras vazias
trazidas ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado João Batista de Oliveira - Meu caro Deputado Paulo Piau, não
fiz nenhuma denúncia, apenas exerci o direito de me desligar da UNALE.
Lamentei já que não pude me habilitar a um convênio do IPLEMG porque era
obrigatório ser filiado à UNALE. Isso é uma camisa-de-força. Exerci esse
direita e não levantei nenhuma questão. Saí da UNALE sem sequer solicitar
uma prestação de contas, porque não tenho dúvidas quanto a isso.

Filosoficamente, a UNALE não me agrada Exerci meu direito e me desfiliei.
Não levantei nada contra a conduta do Presidente da UNALE. Ele é que me
chamou de leviano. Se eu que fui associado, que ajudei com a minha
presença, até financeiramente, não puder discutir, tenho de ter dúvidas
mesmo. Jamais levantei essa questão. Disse que grande parte dos
congressos de parlamentares no Brasil, como vemos na imprensa, é turismo
disfarçado de congresso. Jamais disse que a UNALE fazia turismo disfarçado
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de congresso.

O Deputado João Leite (em aparte) - V Exa. sabe do carinho, da amizade e
do companheirismo que temos desde os tempos da Câmara Municipal de
Belo Horizonte. V. Exa. teve oportunidade de explicar melhor seu pensamento
em relação à UNALE. Durante este ano, não tive oportunidade de ir aos
encontros da UNALE, mas estive presente na ressuscitação da união dos
Deputados Estaduais. Participei, junto com o Deputado Miguel Martini e
outros Deputados da Assembléia Legislativa, desse trabalho para resssuscitar
novamente a união dos Deputados Estaduais. Considero que é uma grande
conquista para nós termos o Deputado Miguel Martini como Presidente da
UNALE. Tenho tido oportunidade de usufruir o apoio da UNALE em minhas
idas a Brasília, especialmente, nos encontros das diversas Comissões de
Direitos Humanos do Brasil. Queria deixar aqui meu testemunho. V. Exa.
explicou bem. Não se trata de desconfiança. Quero deixar meu testemunho
em relação ao trabalho da UNALE e do Deputado Miguel Martini, que
levantou esse trabalho que estava morto no País. A UNALE é a nossa voz no
Congresso, bem como um apoio para todos nós. Muito obrigado pela
oportunidade de contribuir com esta discussão-

0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero também entrar nesse
aspecto da discussão. Tenho por V. Exa uma grande admiração. O mesmo
trabalho que o Deputado João Batista de Oliveira fez, na Comissão de
Agropecuária da Casa, guardando as devidas proporções, foi feito também na
UNALE, pelo Deputado Miguel Martini. Tenho ido a Brasília de 15 em 15 dias
e tenho tido o maior suporte técnico, quando pretendo ter uma audiência em
algum órgão. A UNALE tem se mantido sempre à frente. Acho que ela foi uma
conquista muito grande. Não tive oportunidade de participar de encontros
regionais nem nacionais, mas, em Brasília, o órgão é bem- estruturado e
importante.

Quero, sem entrar em discussão, hipotecar minha total e irrestrita
solidariedade ao Deputado Miguel Martini, que é o Presidente dessa entidade
e representa o Estado de Minas Gerais. Quero também testemunhar o
trabalho que ele fez, abrindo espaços em Brasília, abrindo portas: para que
possamos completar o nosso trabalho legislativo e parlamentar aqui em
Minas Gerais.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado João Batista, é com
muita autoridade e liberdade que me dirijc a V. Exa., até pelos anos de
amizade que temos, que já ultrapassam 20. Diria que são anos de
convivência até espiritural, não só no parlamento. Mas tenho dois
comentários a fazer. Conheço o caráter de V Exa. e sei que jamais levantaria
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qualquer coisa em relação à UNALE. Não é do seu feitio jogar farpa em cima
de pessoas, principalmente em colegas da Assembléia.

Com relação à IJNALE, quero dizer que ela é a sucessora da União
Parlamentar Interestadual - UPI. Anteriormente, havia um vicio, e a UNALE
veio para modificar muita coisa. Pode ainda não estar como queremos. As
vezes, acho que há uma falha, por parte dela, quanto à informação aos
Deputados de tudo o que tem sido feito com relação à essa homogeneização
das leis no País. Há uma divergência muito grande de pensamentos nos
parlamentos de norte a sul, não Pais. E a UNALE tem feito trabalhos
progressivos e intensos com o intuito de criar uma integração nacional, até na
forma de pensar e de agir. Isso é muito bom para um país com dimensões
continentais como o Brasil.

Queria dizer ao Deputado Miguel Martini, nosso parceiro há muito tempo -
conheço a idoneidade de V. Exa. -, que o Deputado João Batista jamais faria
qualquer coisa que pudéssemos dizer que ele é leviano. Em momento algum,
ele teve a intenção de dizer que V. Exa. teve uma conduta leviana com
relação à UNALE. Há uma filosofia dele com relação à UNALE, mas, em
nenhum momento, ele quis agredir V. Exa. Acredito na UNALE, acredito no
trabalho que tem sido feito de reestruturação; acho que, às vezes, a
desinformação leva a algumas dúvidas. Mas pode ter certeza, Deputado João
Batista, essa é a única forma que temos de integração. As vezes, os lugares
onde se pode fazer esses congressos são as cidades que conseguem
acolher e apoiar vários parlamentares de várias regiões. Não temos
assembléias em lugares que nos permitam abandonar o nosso trabalho. As
vezes esses congressos são realizados em locais próprios para o turismo,
mas essa não é a intenção. Há muito tempo, existia uma associação de
Vereadores, fomos até associados da AVEMIG, por exemplo, que chegou a
esse nível. Hoje, temos outras associações. O meio de informação dos
próprios sistemas televisivos das Assembléias, da Câmara dos Deputados, de
algumas Câmaras Municipais, vem clareando bastante a mente do povo
brasileiro e até dos políticos. Já não há essa contemplação desse turismo
banal, de se fazer um congresso apenas para turismo.

Queria dizer a V. Exa. que o respeito muito, como também respeito o
Deputado Miguel Martini. Acho que houve uma desinformação. Podem ter a
certeza de que a UNALE caminha por um caminho sério, como V. Exa.
sempre caminhou em sua vida pública e sempre se pautou pelo respeito a
todos os companheiros. Muito obrigado.

O Deputado Agostinho Patrús (em aparte) - Deputado João Batista de
Oliveira, V. Exa. é mais que um amigo, é um companheiro. Agora há pouco
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conversava com o Deputado Alencar da Silveira Júnior a respeito do
companheirismo que V. Exa. sempre transmitiu a todos os seus colegas não
só na Câmara Municipal, mas também aqui.

Numa outra oportunidade, gostaria de conversar com o prezado amigo
sobre a UNALE, já que hoje todos estão ansiosos por votar o orçamento do
Estado.

O Deputado Irani Barbosa foi muito feliz na sua fala. A UNALE é a forma de
congregação dos Deputados Estaduais. São 1.054 Deputados Estaduais em
todo o País. É a forma de o Poder Legislativo atuar em defesa da população e
discutir os assuntos dos Estados em um fórum adequado.

Assim, posteriormente, quero conversar com V. Exa. Sei de sua capacidade
de compreensão e de companheirismo e da abertura para o diálogo que V.
Exa. sempre demonstrou.

Era isso o que gostaria de colocar, dizendo ao companheiro que não quero
me alongar exatamente para que possamos fazer a votação do orçamento,
uma vez que os companheiros já estão ansiosos por isso.

O Deputado João Batista de Oliveira - Agradeço aos colegas que me
apartearam, reafirmando que minha intenção nunca foi a de ofender ninguém,
mas apenas a de exercer o meu direito de participar ou não de uma
associação. No que houve, se fui interpretado dessa maneira, não foi o que
queria. Realmente, só pretendi exercer o meu direto - eu que acabei sendo
punido por não ser associado à LJNALE e não pude me beneficiar de um
convênio. E acho que isso merece uma discussão maior. Agradeço a
paciência de todos os colegas. Obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado António Andrade em que
solicita a votação destacada das Subemendas n°s 2 e 3 à Emenda n° 1.510.
A Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 3.704 a 3.766, a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1.511 e a Subemenda n° 3 à Emenda n° 1.510, que receberam
parecer pela aprovação, salvo destaques. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. Aprovadas.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de pedir que, na hora

da votação da emenda que se refere aos 8%, fosse feita sua leitura. Das
outras, não é necessário. E somente dessa, para ganharmos tempo.

0 Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°s 129, 130, 530, 703, 704,

zI
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888, 889, 1.319, 1.320, 1.321, 1.508 e 1.875, que receberam parecer pela
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram (-
Pausa.) Rejeitadas. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da
Subemenda n°2 à Emenda n°1.510.

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha) - (- Lê:)
"Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
Art. 70 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares

ao orçamento fiscal até o limite de 8% da despesa fixada no art. 1° desta lei.
§ 1 0 - Não oneram o limite estabelecido neste artigo:

- as suplementações de dotações referentes ao remanejamento de
pessoal e encargos sociais;

II - as suplementações de dotações com recursos vinculados a convênios;
III - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida

pública e de precatórios judiciários, bem como os créditos à conta da dotação
de reserva de contingência.

§ 20 - São dispensados os decretos de abertura de créditos nos casos em
que a lei determina a entrega automática do produto da receita aos
municípios".

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Queria saber qual foi o critério utilizado para

votar, primeiro, essa que foi rejeitada, e não a que foi aprovada na Comissão,
porque a de 5% foi aprovada na Comissão.

O Sr. Presidente ( Deputado Anderson Adauto) - A Presidência deseja
informar a V. Exa. que ela será prejudicada se a Subemenda n° 3 for
aprovada.

O Deputado Miguel Martini - Mas a pergunta é: por que não se vota primeiro
a que foi aprovada na Comissão?

• Sr. Presidente - Porque ela foi destacada.
• Deputado Miguel Martini - As duas foram destacadas.
• Sr. Presidente - Realmente, a ordem de apreciação das subemendas não

alterará o processo. As duas estão destacadas.
O Deputado Miguel Martini - Está bem. Mas o meu pedido é que, se fosse

possível, votássemos a outra primeiro, pois, se ela for aprovada, a 8 fica
prejudicada.

O Sr. Presidente - Sim, mas acontecerá a mesma coisa. Com  a palavra,
para encaminhar a votação da subemenda, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - O encaminhamento é para reafirmar o que já
dissemos: que o Poder Legislativo não quer, de forma nenhuma, engessar o
Poder Executivo. Pelo contrário. A compreensão é que 5% dará condições ao
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Poder Executivo de trabalhar, porque são 5% mais a folha de pagamento, O
que dá 50% de suplementação. Se ocorrer algum problema, ele terá só de
enviar um projeto para esta Casa para aprovarmos, é só isso.

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Em votação, a Subemenda n°2 à
Emenda n° 1.510, destacada. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

• Deputado Miguel Martini - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder á verificação de

votação pelo processo eletrônico e , para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação pelo painel eletrônico.
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Votaram "sim" 32

Deputados: votaram "não" 7 Deputados: perfazendo o total de 39 votos. Está,
portanto, ratificada a aprovação da Subemenda n° 2 à Emenda n° 1.510. Em
votação, a Subemenda n°3 à Emenda n° 1.510, destacada. Com a palavra,
para encaminhar a votação da subemenda, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - E lamentável que não tenhamos avançado
ainda agora. Por esse placar, vamos perder, mas tentamos. Acho que o fato
de o Poder Legislativo ter se debruçado, ter se detido um pouco mais, na
questão orçamentária, já foi positivo. E lamentável que o Governo continue
com carta branca para fazer o que quer, e o Poder continue, nesse sentido,
fragilizado. Então, o encaminhamento é para aprovar essa emenda, mas já
percebo que a pressão, o rolo compressor vai passar em cima de nós
novamente.

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n°3 à Emenda n° 1.510. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada.

• Deputado Miguel Martini - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se á verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados; votaram "não" 35

Deputados, perfazendo um total de 44 votos. Está ratificada a rejeição da
Subemenda n° 3 à Emenda n° 510. Ficam prejudicadas as Emendas n°5 1 a
18, 21 a 128, 131 a 529, 531 a 702, 705 a 887, 890 a 1.160, 1.162 a 1.318,
1.322 a 1.507, 1.509 a 1.725, 1.727 a 1.746, 1.748 a 1.764, 1.766 a 1.769,
1.771 a 1.801, 1.803 a 1.874, 1.876 a 3.417, 3.419 a 3.703 e a Subemenda n°
1 à Emenda n° 1.510. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de
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Lei n° 581199 com as Emendas n

o
s 3.704 a 3.766, com a Subemenda no i à

Emenda n° 1.511 e com a Subemenda n°2 à Emenda n°1.510. A Comissão
de Redação.

Questões de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Enquanto V. Exa. esteve ausente do Plenário,

conversamos com o Líder do Governo e Presidente em exercício, Deputado
Gil Pereira, sobre a interrupção da sessão por um prazo mínimo de cinco
minutos, para prepararmos a redação final. Indago de V. Exa. se isso vai ser
possível.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica aos parlamentares que temos
um número expressivo de pareceres de redação final para serem apreciados.
Nesse ínterim, a Comissão de Redação poderá ultimar a redação final do
orçamento.

O Deputado Carlos Pimenta - Ainda nesta sessão extraordinária ou na
ordinária?

O Sr. Presidente - Terá que ser na ordinária, que terá inicio às 14 horas,
porque esta extraordinária já está terminando.

O Deputado Chico Rafael Sr. Presidente, estou com um requerimento
sobre a mesa, em que solicito a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
351/99, que trata do Micro Geraes. Gostaria de obter a atenção dos colegas
Deputados com relação a esse projeto, porque ele veio num curto espaço de
tempo e foi votado de forma acelerada.

Embora o projeto de minha autoria tenha sido proposto em abril, o
substitutivo do Governo veio de uma forma muito rápida, e não houve tempo
para discutir o assunto. Lamentavelmente, junto com outros Deputados, Mauri
Torres e Antônio Júlio, fomos na conversa do pessoal do SEBRAE, mas, na
verdade, esse projeto traz grande prejuízo para as microempresas. Então, o
requerimento do Deputado Chico Rafael é para se retirar de tramitação o
Projeto de Lei n° 351199, para que não seja levado à sanção.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Chico Rafael que o
projeto não pode mais ser retirado de tramitação, uma vez que o mérito da
proposição já foi apreciado em dois turnos. O que está sendo apreciado,
agora, são, apenas, os aspectos formais da proposição. A única alternativa
seria V. Exa., no próximo ano, entrar com outro projeto.

O Deputado Chico Rafael - Queremos o adiamento ou a derrubada do
projeto, seja o que for. Do jeito que está não pode ir à sanção. O pessoal do
SEBRAE, cujo Presidente foi ex-Secretário da Fazenda, manipulou o projeto
nesse sentido, trazendo prejuízo muito grave para as microempresas. Votar
do jeito que se encontra não podemos, Sr. Presidente. Lamentavelmente,
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ontem me debrucei sobre essa questão, discuti com várias pessoas o
assunto, e descobrimos que, no fundo, traz grave prejuízo para as
microempresas do Estado de Minas.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 775199, do

Governador do Estado, que cria o Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 351199, do Deputado Chico
Rafael, que altera dispositivos da Lei n° 12.708, de 29112/97 e dá outras
providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Chico Rafael, em que
solicita o adiamento da votação do Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n° 351199. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Chico Rafael - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 26 Deputados; votaram "não" 16

Deputados. Está aprovado o requerimento de adiamento de votação.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um

por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 51 1 232,
424, 582 e 586/99 (- A sanção.).

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. dissesse

quais são os projetos que ainda faltam para serem votados em redação final.
O Sr. Presidente - A Presidência comunica ao Deputado Hely Tarqüinio que

o falta a redação final do Projeto de Lei n° 229199. A Presidência indaga aos
Deputados Sebastião Costa, Alberto Bejani, Paulo Piau, Miguel Martini,
Amilcar Martins, Sebastião Navarro Vieira e Carlos Pimenta se ainda desejam
fazer encaminhamento do Projeto de Lei n° 229199.

o O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 229199, do
Deputado Alberto Bejani, que altera dispositivos da Lei n° 12.040, de
28112195, a qual dispõe sobre a distribuição da parcela da 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 e dá outras
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providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
• discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, solicito que V. Exa. suspenda

• reunião por cinco minutos para que possamos rever a nossa própria
memória. Parece-me que houve um acordo para que esse projeto ficasse
para o ano que vem. Assim, seria pertinente, neste momento, aprovarmos um
requerimento de adiamento, uma vez que o Deputado Alberto Sejani, por
razões particulares, não se encontra na Casa hoje.

O Sr. Presidente - A Presidência, conhecendo a polêmica em torno desse
projeto, fez questão de, antes de entrar no processo de votação, questionar
os senhores se iriam fazer encaminhamento. V. Exas. abriram mão: a
Presidência não tem como voltar atrás. Em votação, o parecer. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Sebastião Costa - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta reunião, a

Presidência torna sem efeito a votação do Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 229199.

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

Deputados para a ordinária a seguir, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, bem como
para a solene, a realizar-se após a aprovação do projeto de lei do orçamento,
nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2000

TRAMITAÇÃO DE PROPOSÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°655199
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 655199, do Deputado Eduardo Hermeto, que declara de
utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Grajaú -
ASGRAJAÚ -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 655199
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do

Bairro Grajaú - ASGRAJAÚ -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Grajaú - ASGRAJAU -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999.
Elmo B:az. Prc&Cente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Marco Régis - Maria
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2000

rav

ATA DA REUNIÃO SOLENE, EM 22112199, DESTINADA AO
ENCERRAMENTO DA la SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 14

LEGISLATURA
Presidência do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Palavras do Sr. Presidente - Declaração de encerramento - Suspensão e
reabertura da reunião - Ata - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade
- Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüínio - lrarii Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 14h35min, a lista de

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

Ata
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se a reunião ao encerramento da V Sessão
Legislativa Ordinária da 14 Legislatura
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Palavras do Sr. Presidente

Ao ensejo do encerramento da 1a Sessão Legislativa da 14a Legislatura,
gostaríamos de endereçar à Casa - aos colegas parlamentares e aos
servidores - bem como à sociedade mineira algumas considerações
complementares ao relatório lido pelo Sr. 1 0-Secretário. Nosso objetivo não é,
obviamente, incorrer em repetições, mas destacar pontos que merecem ser
destacados.

Ao assumir esta Presidência, no inicio do ano, sabíamos que iríamos ter
pela frente uma fase de muito trabalho. Entretanto, não podíamos,
honestamente, avaliar as proporções exatas da tarefa, que superou as
expectativas e se refletiu em considerável contribuição ao povo de Minas
Gerais.

Foi este um ano de desafios bravamente assumidos pelo Legislativo
mineiro, em saudável coesão com os demais Poderes constituídos.
Realmente, pudemos reafirmar nossa condição de Poder autônomo e
soberano, não deixando de defender os legítimos interesses do povo.
Elaboramos leis justas e corretas, defendemos o patrimônio público e nos
dedicamos à obra de construção da cidadania. Lutando lado a lado com
nossas comunidades, mostramos ao resto do Pais a verdadeira dimensão de
Minas Gerais.

Assim, demos nosso aval à iniciativa realista e corajosa da moratória.
Igualmente, apoiamos a campanha em defesa da CEMIG, com a instauração
de uma CPI nesta Casa, que levou a decisivas conclusões. Batalhamos para
preservar Furnas e o complexo das águas. Participamos, efetivamente, da
elaboração do Orçamento Participativo, envolvendo a população, ao realizar
reuniões por todo o Estado. Em síntese, no respeito à ordem constitucional,
falamos aquela língua que interpreta o bem comum e os ideais democráticos
tão caros à nossa gente.

As manifestações de civismo que Minas Gerais está reiterando ao Brasil
crescem em importância, quando analisamos as razões que as motivaram. A

o democracia e o federalismo se caracterizam por princípios básicos, que não
estão sendo respeitados no atual contexto. Assistimos ao gradual
enfraquecimento de Estados e municípios, cuja autonomia constitucional vem

o	sendo subtraída para reforçar o centralismo da União. E evidente que tal
desequilíbrio resulta em prejuízo para a nacionalidade, inclusive quando o

o Governo Federal advoga diretrizes políticas e econômicas distanciadas do
bem comum. Pois essa realidade é que deu origem à reação partida das
Gerais.

Ora, enquanto Minas se opõe, por atos e palavras, às contingências com
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que o povo brasileiro é penalizado, este parlamento vem cumprindo sua
missão.

Devemos reconhecer que nossa atuação como órgão fiscalizador, por
enquanto, deixa a desejar. No ano que passou, que foi de excepcionalidade,
muito avançamos nesse campo, em que ainda nos estamos aprimorando.
Estamos confiantes em que, em um futuro próximo, poderemos exercer a
contento também essa função, que é dever e prerrogativa do Legislativo.

Por outro lado, a par da intensa atividade legislativa, fizemos valer nossa
função político-parlamentar. Se não nos falha a memória, nunca esta Casa
promoveu tantos e tão oportunos eventos institucionais como no ano que se
encerra. Foram discutidos temas como a revisão do pacto federativo, as
reformas constitucionais, as alternativas para a política macroeconômica, o
desemprego, a educação e a segurança pública. Nossa ação foi sempre
marcada pela mobilização da sociedade mineira em torno dos objetivos.

Na administração da Casa, podemos dizer que inovamos. A nova estrutura
organizacional implantada, para a qual recebemos o sólido apoio dos colegas
parlamentares, permitiu-nos implementar a otimização das gestões
orçamentária-financeira e administrativa.

Os resultados já se fazem sentir na eficiência - da ordem de 5% do
orçamento da Casa e equivalente a cerca de R$15.000.000,00 anuais - com
que conseguimos fechar as contas de 1999. Isso foi possível com a
contenção de despesas, a revisão de contratos e a reformulação do sistema
de administração e gestão de estoques, entre outros pontos.

O encerramento desta sessão coincide com o término do segundo milênio.
Ao partir para o ano 2000, esta Assembléia se junta aos milhões de
brasileiros que dele esperam dias melhores. Nosso compromisso com a
população é exatamente este: trabalhar para diminuir as desigualdades
sociais, que hoje chegam a níveis insuportáveis. Não vamos partir para a
utopia, dizendo que conseguiremos eliminar, integral e definitivamente, o
desemprego, a violência na cidade e no campo, a pobreza e a falta de
perspectiva.

O momento atual é difícil, mas nutrimos a esperança de superá-lo com a
determinação dos que agem. Ajamos todos, portanto, para que o novo milênio
seja a era de ouro para Minas e o Brasil. Nesse sentido, permitimo-nos fazer
especial conclamação a nossos colegas de trabalho: vamos envidar esforços
para que o primeiro semestre do ano próximo seja o mais produtivo possível.

Gostaríamos de terminar nossas palavras com agradecimentos: aos
colegas parlamentares, cuja seriedade no exercício do mandato possibilitou
os bons resultados; aos servidores da Casa, sem cuja colaboração tampouco
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chegaríamos a bom termo; aos Poderes Executivo e Judiciário, cujo respeito
ao equilíbrio constitucional foi determinante; à imprensa, que nos
acompanhou e viabilizou a transparência de nossos trabalhos; finalmente, ao
povo de Minas Gerais, que acreditou nesta Assembléia e fez dela a sua casa.
Muito obrigado.

Quero desejar, em meu nome, a todos os colegas parlamentares, à
imprensa e aos funcionários um bom Natal, junto com seus familiares, e um
feliz ano 2000, de muita paz e tranqüilidade. Desejamos que esta Casa possa
produzir bons frutos para a sociedade mineira. Muito obrigado.

Declaração de Encerramento
O Sr. Presidente - Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,

declaro encerrada a ? Sessão Legislativa Ordinária da 14a Legislatura
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende os trabalhos para que seja
redigida a ata da reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o

Sr. Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião.
Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário 'ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião, que é aprovada sem restrições.

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

encerra a reunião. Levanta-se a reunião.
tda. Industrial e Comercial Exportadora (subitem 1.2).

o
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE JANEIRO DE 2000

ATA

ATA DA REUNIÃO SOLENE, EM 27112199, DESTINADA À INSTALAÇÃO DA
ta SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 14 a LEGISLATURA

Presidência do Deputado Anderson Adauto
Sumário: Comparecimento - Abertura - Destinação da reunião - Declaração

de instalação - Encerramento.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Meio - Gil Pereira - Alberto Bejani

- Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Júlio - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Djalma Diniz - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Fábio
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - João Batista de
Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Marcelo
Gonçalves - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - 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.

Destinaçãor da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à instalação da 11 Sessão

Legislativa Extraordinária da 141 Legislatura
Declaração de Instalação

O Sr. Presidente - Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
declaro instalada a 18 Sessão Legislativa Extraordinária da 148 Legislatura

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 14h30min e ás 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2000

ATA

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 10 SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 14 a LEGISLATURA, EM 27112199

Presidência do Deputado Anderson Adauto
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: Ata - 2° Parte (Ordem do

Dia): Questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Diizon Meio - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista
de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h36min, a lista de

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

1° Parte
Ata

- O Deputado Gil Pereira, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

2° Parte (Ordem do Dia)
0 Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
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passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito a suspensão dos

trabalhos por meia hora, para que seja realizada uma reunião entre os
Líderes, para busca de entendimentos.

O Deputado Hely Tarqüinio - Justifica-se a suspensão dos trabalhos.
Porém, ainda não tenho um consenso dos três partidos da Oposição, para me
expressar juntamente com os Deputados Sebastião Navarro Vieira e Miguel
Martini neste primeiro momento. Então, peço que a suspensão se prolongue
por mais tempo, porque temos que fazer a nossa reunião. Todos chegaram
agora.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção às questões de ordem

suscitadas pelos Deputados Durval Ângelo e Hely Tarqüinio, vai suspender a
reunião por 45 minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

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

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista entendimentos entre as

Lideranças, encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 28, às 9 e às 20
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária,
também de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 1a Fase:
Comunicações da Presidência e apreciação de pareceres; 2a Fase: Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 705 e 351199, e para a solene de
encerramento da l a Sessão Legislativa Extraordinária da 14a Legislatura, na
mesma data, a realizar-se logo após a apreciação da matéria constante na
pauta. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2000

ATA

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 148 LEGISLATURA, EM 27112199

Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Durval Ângelo
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata; discursos dos

Deputados João Leite, Hely Tarqüínio, Sebastião Navarro Vieira e Paulo Piau;
aprovação - 28 Parte (Ordem do Dia): Questões de ordem; suspensão e
reabertura da reunião - Prorrogação da reunião - Suspensão e reabertura da
reunião - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Meio - Gil Pereira - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AlIton Vilela - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Roberto - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo
- Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Mar-tini -

Z3 Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

18 Parte
Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
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anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com  a palavra, para a discuti-Ia, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. esclarecesse
se o pedido pela ordem, inicialmente, foi feito pelo Deputado Hely Tarqüinio
ou pelo Deputado Durval Ângelo. Sr. Presidente, se fosse possível - é claro
que V. Exa. tem de garantir o Regimento desta Casa -, este Deputado
gostaria de fazer um pedido que está fora do Regimento, ou seja, que
constasse na ata que, apesar de a Assembléia estar em recesso, os
trabalhos da CPI do Narcotráfico ainda estão acontecendo. Nesta
oportunidade, elogio os meus companheiros dessa CPI, que estão
conseguindo um grande êxito em seus trabalhos. Ao mesmo tempo em que
elogio os Deputados que compõem essa Comissão, lamento o veto do Sr.
Governador à nossa proposta de criação do Programa Estadual de Proteção
a Vitimas e Testemunhas. Consideramos que esse programa representaria
um avanço na luta contra o crime organizado e que seria um instrumento
importante para o trabalho dessa CPI. Em outros Estados, como
Pernambuco, esse programa já existe há três anos; em Santa Catarina, há
quatro anos; e em São Paulo, o Pró-Vita já existe há um ano. Infelizmente, em
Minas Gerais, o Sr. Governador vetou integralmente esse projeto, que, apesar
de ser de minha autoria, passou pela Comissão de Direitos Humanos e
recebeu substitutivo. Recebemos, também, representantes de segmentos da
sociedade e do Governo na Assembléia, discutindo esse projeto por quase
um ano, mas, no final desse nosso trabalho, aguardando a sanção
governamental, lamentavelmente vemos o Governador do Estado vetar esse
avanço. Minas Gerais continua atrasada em relação a algo tão importante.
Recentemente, a Assembléia ouviu uma pessoa ligada ao crime organizado,
mas, infelizmente, não dispõe de um programa em que se possa inscrever
essa pessoa.

Enfrentamos isso na CPI da Carteira de Habilitação, em relação ao Sr.
Oracy Rodrigues, que, até hoje, pela atenção de V. Exa, encontra-se sob a
proteção da Policia Militar. Mas, infelizmente, não foi possível inscrever o Sr.
Oracy Rodrigues no Programa de Proteção a Testemunhas porque
aguardávamos a aprovação do projeto na Assembléia Legislativa e a sanção
governamental. . Lamentavelmente, o Sr. Governador opôs seu veto ao
projeto. Fico a pensar que só no próximo ano teremos nova oportunidade,
pois a CPI que trabalha na Assembléia, neste momento, não poderá lançar
mão desse programa.

Gostaria, encerrando minhas palavras, de lamentar o veto do Governo, que
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demonstra o seu atraso em relação à segurança pública, em relação aos
direitos humanos, em relação aos demais Estados da União.

Sr. Presidente, a Lei Marshall, lei de proteção à testemunha, nos Estados
Unidos, data de 1789. Infelizmente, Minas Gerais até esta data não tem, e
não terá tão cedo, lei com o mesmo objetivo devido a esse veto.

Gostaria, também, que ficasse registrado nosso apoio aos trabalhos que
vêm sendo desenvolvidos pela CPI do Narcotráfico na Assembléia
Legislativa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. 2°-Secretário que preste os
devidos esclarecimentos, no que diz respeito à ata, ao Deputado João Leite.

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - Esclareço ao Deputado João Leite
que foi feita questão de ordem pelos Deputados Durval Angelo e Hely
Tarqüinio. O Presidente, atendendo a ambos, suspendeu a reunião por 45
minutos. Relativamente ao pedido de fazer constar em ata o trabalho
elogiável da CPI, cumpre-nos informar que, apesar de ser o trabalho louvável,
não é regimental o registro desse elogio, embora também nós o endossemos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado Hely
Tarqüinio.

O Deputado E-lely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvimos
atentamente a leitura da ata. Achamos que se encontra descrita dentro dos
conformes. A reunião foi suspensa por 45 minutos, e voltamos bem depois.
Mas, ainda ligado à suspensão dos trabalhos e, agora, com a nova reunião,
estamos ouvindo murmúrios de que o Regimento será atropelado.
Gostaríamos de confiar em V. Exa., que tão bem tem conduzido os trabalhos
da Casa, e, de forma preventiva, pedir-lhe que rejeite qualquer proposta da
Situação que signifique profanação do Regimento. Queremos deixar claro que
não aceitaremos a profanação do Regimento Interno e apelaremos para o
bom-senso, já que esta Casa prima pela disciplina, pelo ordenamento, pelo
cumprimento do Regimento Interno.

Gostaria de dizer aos Deputados presentes que confiamos em V. Exa.;
sabemos que jamais permitirá que o Regimento seja atropelado. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Para discutir a ata, com a palavra, o Deputado Sebastião
Navarro Vieira.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
seria interessante ficar registrado nos anais da Casa o que foi proposto. A ata
registra que os nossos trabalhos foram suspensos para se buscar um acordo.

Evidentemente, não se chegou a um acordo e, como o Deputado Hely
Tarqüinio levanta a hipótese de o Regimento vir a ser atropelado, o que foi
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discutido à tarde era a possibilidade de se desconsiderar o Regimento Interno
desta Casa.

De fato, existem certos comentários no Plenário de que é uma definição da
Maioria governista de desconhecer o Regimento Interno, Se isso acontecer,
Sr. Presidente, será um desastre para o Poder Legislativo de Minas. Tenho a
certeza de que V. Exa. não permitirá isso.

Seria interessante que a ata dos trabalhos registrasse o fato, uma vez que a
história não entenderá por que um projeto, em votação, em verificação de
redação final, é interrompido para se buscar um acordo.

Que tipo de acordo pode ser buscado? O historiador do futuro, ao ler esta
ata tão bem redigida, e que de fato expressa aquilo que aqui aconteceu, não
entenderá. Será que estão querendo criar na Assembléia Legislativa, no final
de 1999, um 3° turno de votação?

Já tivemos o 1° turno, em que, infelizmente, a Oposição, que é pequena na
defesa do povo, foi derrotada. Tivemos um 2 0 turno, em que a Oposição, na
defesa do povo, foi novamente derrotada. Será que teremos um 30 turno de
votação?

Talvez fosse interessante inserir isso na ata para que, no futuro, um
historiador possa entender esta reunião de hoje. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Para discutir, com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de fazer

uma observação sobre a ata e solicitar ao Secretário que faça a devida
correção.

Na verdade, quem pediu a suspensão dos trabalhos foi o Deputado Durval
Ângelo. O Deputado 1-lely Tarqüínio, naquele momento, simplesmente achou
por bem acatar o pedido do Deputado Durval Angelo, para que houvesse uma
discussão e um amadurecimento do assunto. Portanto, o pedido de
suspensão dos trabalhos temporariamente foi feito pelo Deputado Durval
Angelo.

Solicitamos que se retire que o pedido foi feito pelo Deputado HeIy
Tarqüinio, se assim ele o permitir, porque essa é a expressão da verdade do
que aconteceu às 14 horas.

Gostaria de mencionar que estamos no processo de votação do Projeto de
Lei n° 705199, que cria as novas taxas para o contribuinte mineiro. Como bem
disse o Deputado Sebastião Navarro Vieira, esse 3 0 turno não é possível.

Considero demais o Deputado Dilzon Meio, a quem respeito imensamente,
mas, evidentemente, a única arma que a Oposição tem num parlamento é o
regimento interno. A partir do momento em que houver a ameaça de se
rasgar o Regimento Interno desta Casa, não vejo razão para se fazer
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oposição.

Acredito que a oposição é salutar para a democracia A partir do momento
em que se rasgar mais uma página do Regimento Interno, estaremos
decretando, nesta Casa, uma ditadura total e absoluta. Não é o que
queremos, não é o que quer o povo de Minas Gerais. Não é o que quer a
democracia brasileira.

Portanto, existem outros caminhos para que cheguemos a bom termo e
encerremos essa desastrosa convocação extraordinária feita pelo
Governador Itamar Franco, que está voraz por recursos financeiros. Não
sabemos a verdadeira razão disso, porque a arrecadação do Estado de Minas
cresceu, segundo dados do próprio Governo do Estado.

Portanto, Deputado Dilzon Meio, não vemos por que caminhar para esse 3°
turno de votação. Seria um impropério, seria uma atitude nefasta para o
parlamento de Minas Gerais. Deixo registrado o nosso pedido de consertar a
ata e de não prosseguir com esse processo de votação.

O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita. Não havendo quem mais
sobre a ata se manifeste, dou-a por aprovada.

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

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

Questões de Ordem
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, minha

intervenção se deve ao fato de que, no nosso entender, com a verificação de
votação sendo procedente como foi, e tendo se encerrado aquela sessão
legislativa, cessou, conseqüentemente, a figura do prosseguimento de
votação. Na convocação do Sr. Governador, o projeto do Deputado Chico
Rafael vem em primeiro lugar, e, em seguida, vem aquele de autoria do Sr.
Governador, que altera as taxas e inclui outras tantas. Então, Sr. Presidente,
indago de V. Exa. se não seria possível, já que a Assembléia Legislativa tem
sido tão acessível às mensagens governamentais, até sob os nossos
protestos, estar aqui, hoje, cumprindo a convocação do Sr. Governador, para
que o projeto do Micro Geraes seja apreciado primeiro, e, em seguida,
entraríamos na votação do projeto das taxas. Sabemos que não podemos
nem encaminhar mais. Queríamos apenas consultar V. Exa., porque já tenho
o requerimento escrito, de minha autoria, para que a pauta seja ordenada de
conformidade com a convocação.

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, gostaria apenas de clarear a
minha mente. 0 Projeto de Lei n°705/99, conhecido como "Boeing 705", pelo
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número de taxas que traz no seu interior, foi aprovado em 1 0 turno. Vimos
aqui a Situação ou aqueles Deputados que apóiam o Governo o aprovarem e
até vibrarem com ele. Veio o 20 turno, e apareceu o famoso "rolha", que é a
"narcotaxa", taxa para equipar, segundo o próprio Governo - com exceção do
Governador Itamar Franco, que estava viajando. Mas os Deputados aqui
presentes pregavam a todo momento que era para equipar a policia, que era
para combater o narcotráfico no Estado. Agora, estou vendo que os mesmos
Deputados que brigaram para a aprovação da "narcotaxa", denominada
"rolha", brigam agora para que votemos a favor de sua retirada. O que não
queremos não é somente a "narcotaxa". Não queremos nada do Projeto de
Lei no 705199. Queremos que o "boeing 705" não pouse novamente na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Não estou entendendo. Quero
clarear a minha mente para saber por que essa mudança de opinião dos
próprios Deputados que defenderam, com muita veemência, o projeto.
Existem Deputados com estrelinha no peito, mas que, na hora de votar a
favor do Governo, vão para o salão vizinho; saem do Plenário. Isso não deve
ser feito. Naturalmente, isso trará a certeza de que o Governo não está vendo
quem é governo. De repente, o Governador Itamar Franco, com todo o
respeito que tenho pela figura do cidadão e do Governador, chega de viagem
e diz claramente à imprensa: "Não aceito a 'narcotaxa'".

Acho que está faltando sintonia entre a Situação e o Governador, porque
quem manda no Governo, no Executivo, a autoridade maior deste Estado é o
Governador Itamar Franco, ou alguém está se passando pelo Governador
nas viagens e negociando coisas que não são cabíveis. Como exemplo disso,
temos a "narcotaxa", que coloca uma taxa de R$45,00 ao se pagar o IPVA,
não levando em consideração se é um fusquinha ou um BMW 0km.

Então, acho que nós, desta Casa - no meu caso, sou principiante, estou
ainda engatinhando no meu primeiro ano -, estamos aprendendo, mas não
quero aprender isso. Uma semana, sou a favor de uma coisa; na outra, sou
contra. Então, nossa posição continuará sendo não ao "boeing 705"; não à
"narcotaxa", não às taxas do congelado, da hemodiálise, do velhinho, do pão
de queijo, enfim, não a esse monte de taxas que estão sendo criadas. Nossa
posição continua sendo não. Não achamos que o povo deva pagar mais uma
vez por erro de governos. Não nos importa se é o Governo de agora, se é o
Governo Azeredo, Newton Cardoso ou Hélio Garcia, o que importa é que os
governos mudam, mas o povo continua sendo o mesmo. O governo gasta
mais do que arrecada, e quem paga o pato é o povo, que tem de arcar com
novas taxas para o governo fazer caixa.

Vamos ficar aqui, hoje, amanhã, até o dia 31, com certeza, tentando
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bloquear esse projeto do "boeing 705". Tomara Deus que esse 'boeing" saia
daqui e vá descer no fraque, visitar Saddam Hussein ou outros países,
porque o Brasil já não agüenta tantos tributos. O brasileiro só falta pagar taxa
da taxa. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de ouvir o
posicionamento desta Mesa em relação ao art. 73. Ele diz no seu § 5 0 : "O
Acordo de Lideres não será recebido se visar alterar essencialidades do
processo legislativo".

Nossa preocupação, Sr. Presidente, é que, na tramitação desse projeto,
verificamos que a base do Governo foi, de alguma maneira, traída pelo
Governador. Percebemos que ele queria aumentar a receita. O Secretário, na
sua exposição de motivos, disse claramente que teria de fechar a falta de
verbas para completar o orçamento do Estado.

Estamos diante de uma situação complicada, em que os parlamentares
estão numa grande dificuldade com essa "narcotaxa". O jornal já está dizendo
que vamos ter "narcoágua", 'narconavegação", "narco-não-sei-mais-o-quê",
sabendo que é uma taxa extremamente prejudicial à sociedade, por isso
antipática; sabem do prejuízo que terão e que o Governador é que levará os
louros desta questão. Por isso achamos que a base do Governo deve exigir
deste uma posição pública e clara a respeito da matéria. Achamos até que
não existirá mais "narcotaxa" no Estado de Minas Gerais.

Achamos até que a sociedade mineira já repudiou essa "narcotaxa". Ela não
a aceita, e vão pagar caro todos que a votarem. Mas não é só isso. As outras
76 taxas também vão tirar dinheiro do bolso do contribuinte mineiro. Com
relação ao "leasing", também achamos que isso vai retirar mais 18% daqueles
que quiserem comprar um carro por meio desse instrumento.

Pensamos que a única saída que teríamos seria rejeitar na integra o Projeto
de Lei n° 705199. E, no ano que vem, poderiam ser enviadas para cá aquelas
taxas que acharmos convenientes, que não vão sacrificar nem o povo nem o
bolso do contribuinte. Aí poderíamos discuti-ias mais detidamente, modificá-
las e, quem sabe, até eliminar alguma coisa. Temos algumas idéias e
propostas criativas, e pode-se aumentar a receita do Estado sem se ter que
cobrar mais do contribuinte, que já não suporta isso.

Dessa forma, Sr. Presidente, a minha questão de ordem está fundamentada
no art. 73. E, se V. Exa. tem o mesmo entendimento a respeito do § 50 do art.
73, veremos que o Projeto de Lei n° 705199 já está em fase de votação final,
em que já não se admite nenhum requerimento e, principalmente, mesmo se
houver Acordo de Lideres, se se ferirem essencialidades, não é possível isso
ser aceito. E essa a pergunta que faço a V. Exa., a respeito de sua
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compreensão, e tenho certeza de que teríamos uma única alternativa: esta
Casa, soberanamente, dizer: "Não, Sr. Governador, se V. Exa. não quer essa
'narcotaxa', se V. Exa. está sentindo que isso é antipático, o resto também o
é, e por isso não queremos votar. Deixemos isso para o ano que vem e
vamos discutir melhor no próximo ano, vamos avaliar o que é melhor para o
povo mineiro e, em razão dessa análise, votaríamos".

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Deputado
Miguel Martini explicitou bem com relação à essencialidade. Se ele voltar ao
art. 268 do Regimento Interno, verá que há uma congruência na sua
totalidade. Hoje a preocupação nesta Casa com relação a V. Exa. é de se
rasgar o Regimento Interno. Mas V. Exa., que é o guardião desta instituição,
haverá de convir com a realidade fundamental do respeito às minorias, que
sempre preocupou esta Casa, mas não em outros governos. Mas tenho a
certeza de que, com seu desprendimento e espírito democrático, o Regimento
Interno tem de ser respeitado.

E aqui, hoje, não há Oposição nem Situação, porque o Regimento é para
todos. De acordo com essa filosofia, nós, que votamos a favor da taxa, temos
que ter hombridade, lucidez e nitidez para reconhecer isso. Mas, se tentarmos
enganar ou tapear a sociedade, pior será para nós. Se hoje votarmos a favor
de uma taxa que já está acordada junto ao Governo do Estado, segundo o
Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, pois o Governador irá
vetar o art. 15 do Projeto de Lei n°705/99, tenho certeza de que votaremos a
favor, para ser vetado lá. Se o Governo deu a sua palavra, na pessoa do
Líder do Governo, não tenho dúvida em reparar essa necessidade que está
afligindo a todos os Deputados.

Tenho a certeza de que, como está o Projeto de Lei n° 705199, já não há
como discuti-]o ou fazer outro questionamento, a não ser votá-lo.

Então, Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que coloque o projeto em votação,
para que possamos devidamente votá-lo.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria de voltar à
questão levantada pelo Deputado Sebastião Costa, com relação à
convocação dessas reuniões extraordinárias pelo Governador. Ele,
textualmente, na publicação do "Minas Gerais", diz o seguinte: "Em face de
relevante interesse público, cumpre-me convocar, nos termos do art. 53, § 50,
inciso 1, da Constituição do Estado, sessão extraordinária dessa egrégia
Assembléia Legislativa, no período de 27 a 30 de dezembro do corrente, com
a finalidade de se votar a pauta proposta em anexo". Quem propõe a pauta é
o Governador, que é o responsável pela convocação, e a pauta proposta por
ele começa pelo Projeto de Lei n° 351199. A Mesa inverteu a pauta, sem
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autoridade para fazê-lo, pois não foi responsável pela convocação. O
Governador propôs uma pauta especifica para a convocação, e nela consta,
em primeiro lugar, o Projeto de Lei n° 351199. Houve uma inversão de pauta,
sem que o Plenário deliberasse sobre a matéria. E preciso definir-se essa
questão antes de continuarmos, pois a reunião já foi aberta com um
desrespeito à convocação, que foi um ato formal do Sr. Governador. A
proposição é dele, e não cabe à Mesa, sem a anuência do Plenário, inverter a
pauta. Suscitamos esta questão de ordem no momento.

Queremos aproveitar a oportunidade para trazer à Mesa outra questão. No
final do período, antes do encerramento do ano legislativo, esta Casa foi pega
de surpresa com declarações do Secretário de Administração, Dr. Sávio
Souza Cruz, que agrediu o Poder Legislativo. A Mesa levantou uma hipótese
de reunir-se com os Líderes e o Secretário, para discutir a questão e o
Secretário explicar-se. Sendo assim, gostaria de indagar da Mesa se essa
reunião houve e qual a explicação dada pelo Secretário, porque não é
possível esta Casa estar reunida, depois desse bofetão e pontapé, sem
explicação nem defesa do Poder Legislativo diante da sociedade mineira. E
preciso que a Mesa se atenha, também, a esse assunto, que é matéria da
convocação, que é aberta, propondo a discussão de uma pauta especifica e
de outros assuntos que S. Exa. entender necessários. Estamos aqui trazendo
um assunto, a ser discutido, pois precisamos de uma explicação do
Secretário para o Plenário e para a sociedade mineira. Não é possível
levarmos esse bofetão e pontapé e encerramos o ano com a boca, os olhos e
os ouvidos fechados. E necessário reagir contra esses abusos que partem de
parlamentares. Não podemos assistir a tudo calados. O pior é que isso partiu
da base do Governo.

O Deputado Carlos Pimenta - Exatamente. Estou apenas querendo fazer
uma introdução para chegar a minha questão de ordem. Temos um
Regimento Interno, que é muito claro, permitindo algumas manobras e
impedindo outras taxativamente. Quero colocar-me junto a meus
companheiros. Estamos diante de um quadro bastante claro. O Governador
convocou extraordinariamente a Assembléia para a apreciação de duas
matérias: o Projeto de Lei n° 705/99 e o projeto do Deputado Chico Rafael, do

O	
« Micro Geraes".

Entendo que já estamos no processo de verificação de votação. Se
estamos no processo de verificação de votação, certamente já expiraram
todos os prazos de encaminhamentos e de modificações. Então, só resta ao

t	Poder Legislativo votar o projeto: aprová-lo ou rejeitá-lo. Não entendo a
preocupação de alguns companheiros em relação ao veto do Governador.
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Embora o Governador Itamar Franco tenha adiantado que, se o projeto for
aprovado, vetará o art.15, que institui a "narcotaxa", entendo que é um
desrepeito a este Poder e aos Deputados que votaram favoravelmente, mas
entendo também que é uma prerrogativa dele. Acho que ele deveria ter
externado seu ponto de vista após o veredicto do Poder Legislativo. Não vejo
nenhum impasse. O projeto Micro Geraes permite encaminhamentos, permite
que os Deputados externem suas posições, mas o Projeto de Lei n° 705199 já
não permite isso. Sei que o nosso Presidente também assim entende, pois foi
um dos guardiães do Regimento Interno. No final do ano passado, V. Exa
ficou aqui uma semana atrasando todo o nosso processo, mas isso é
prerrogativa de todos nós. Não vejo impasse. Estou preparado, a Oposição
está preparada, a nossa posição é absolutamente contrária ao projeto, na sua
íntegra, com todos os artigos, com todas as taxas, inclusive a "narcotaxa".
Essa é a posição clara da Oposição. Gostaria que esse processo fosse
resolvido, hoje ou amanhã, mas que a Assembléia mantivesse sua soberania,
independentemente das declarações do Sr. Governador.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de apresentar uma
questão sobre o art. 268, que trata da redação final, contra o que foi dita pelo
Deputado Paulo Pettersen. O que foi dito por ele é totalmente anulado pelo
texto do Regimento Interno, que diz (- Lê:)

"Terão redação final a proposta de emenda à Constituição e o projeto.
§ 1° - A Comissão de Redação, no prazo de dez dias, emitirá parecer que

dará forma à matéria aprovada, segundo a técnica legislativa, corrigindo
eventual vício de linguagem, defeito ou erro material.

§ 20 - Apresentado o parecer de redação final, será discutido e votado em
Plenário e na Comissão que houver deliberado conclusivamente sobre o
projeto."

Em nosso entendimento, não tem razão o Deputado Paulo Pettersen
quando apresenta a questão do Projeto de Lei n° 705199.

Ouvimos do Sr. Presidente e pela imprensa, e esta é uma oportunidade
para que possa confirmar isso, que este ano esse projeto não voltaria mais.
Lamentavelmente, vemos o projeto voltar. Sabemos que não foi por decisão
do Presidente da Assembléia. Veio através de uma convocação e de uma
decisão do Governador do Estado. Não queremos aqui apenas tratar do
problema da "narcotaxa". Talvez seja até o momento para pensarmos sobre
os bancos de sangue, porque temos um estoque reduzidíssimo. E um
momento importante, porque tivemos, só nesse feriado prolongado, mais de
400 acidentes, com 28 mortes e mais de 200 feridos. Esse projeto tem de ser
muito bem discutido. Fiquei muito animado com a possibilidade de só discuti-
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lo no próximo ano, dando oportunidade a que os diversos segmentos da
sociedade, como sempre fazem, viessem à Assembléia Legislativa.

Lamentavelmente, vemos o projeto voltar. Em alguns aspectos o projeto
traz grandes impactos em relação ao empresariado e à população.
Estávamos animados com a possibilidade de ser esse projeto discutido no
próximo ano, com a participação da sociedade, com tempo para discussão,
mas agora estamos diante desse problema-

Gostaria de expor minha posição contrária à cobrança de todas as taxas.
Pode ser que existam algumas taxas justas, mas não tivemos tempo de fazer
uma avaliação, de fazer o que aprendemos nesta Assembléia, que é
convocar a sociedade para discutir.

Quero chorar aqui o projeto do Programa Estadual de Proteção a Vítimas e
Testemunhas, que demorou um ano nesta Assembléia, sendo discutido com
segmentos da sociedade, que foi vetado pelo Governador; ao mesmo tempo,
vemos esse projeto com menos de um mês na Assembléia tendo sua
aprovação exigida pelo Governador, para cobrar essas taxas.

Gostaria de lamentar que não foi possível o cumprimento do que o
Presidente disse, de não termos mais esse projeto na pauta este ano. Seria
preciso que fosse discutido com mais tempo no próximo ano. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, peço que suspenda a
reunião por meia hora, para que possamos ter um entendimento do Colégio
de Líderes, da Oposição e da Situação.

-	Suspensão do Reunião
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai suspender a reunião, por

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

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente(Deputado Durval Angelo) - Estão reabertos os nossos

trabalhos.
Prorrogação da Reunião

o Sr. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento Interno, a
Presidência prorroga a reunião por mais duas horas, a partir das 24h14min.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião para que

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

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

Encerramento
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O Sr. Presidente - Tendo em vista entendimentos entre as Lideranças, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 28, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital
de convocação, bem como para a reunião ordinária, também de amanhã, às
14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a reunião solene de
encerramento da 18 Sessão Legislativa Extraordinária da 14a Legislatura, na
mesma data, a realizar-se logo após a apreciação da matéria constante na
pauta. Levanta-se a reunião.
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- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Meio - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aiiton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior
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Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista
de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderon 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.

la Parte
Ata

- O Deputado Gil Pereira, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-ia, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de tratar de uma questão
relativa à ata lida pelo Sr. Secretário e também obter uma informação de V.
Exa. Primeiramente, gostaria de saber por que não temos, ainda, o painel
eletrônico funcionando na sua plenitude.

Quero dizer também que foram suscitadas algumas questões de ordem na
última reunião, que foi prorrogada, ocorrida à noite. As questões de ordem
não vieram explicitadas na ata da reunião anterior nem tampouco a decisão
do Presidente em relação às respostas a elas. Na verdade, não consigo me
lembrar de todas as questões de ordem suscitadas, mas lembro-me de uma
em cuja resposta estou especialmente interessado. Refere-se à pauta de
convocação extraordinária, feita pelo Governador do Estado. E justamente a
questão que levanta a ordem dos projetas na convocação extraordinária. A
convocação da Sr. Governador traz uma ordem que é a votação do Parecer
da Redação Final do Projeto de Lei n° 351199, do Deputado Chico Rafael,
precedendo a outra matéria, que é o prosseguimento da votação do Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei n° 705199, do Governador do Estado, que
altera a tabela da lei, criando as demais taxas. A discussão que trago em
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relação à ata, a qual gostaria fosse respondida pelo Sr. 20-Secretário, tem o
objetivo de saber por que não vieram colocadas essas questões de ordem por
escrito. Também gostaria de saber por que não está explicitado, na ata, qual
a decisão do Sr. Presidente em relação à resposta a essas questões de
ordem, já que estamos na fase de votação e prosseguimento de votação, de
redação final, e, especialmente, essa questão de ordem levantada sobre a
ardem dos projetos na pauta, entendemos que seria fundamental mesmo na
reunião de ontem, quando o Sr. 2 1-Vice-Presidente, Deputado Durval Angelo,
encerrou a reunião, momento em que já deveríamos ter uma resposta a essa
questão de ordem.

Para encerrar, gostaria de colocar esses dois pontos: se deve ser feita essa
retificação na ata em relação a algumas questões de ordem levantadas e a
resposta específica à questão de ordem levantada pela Deputado Antônio
Carlos Andrada ou pelo Deputado Paulo Piau - já não me lembro. E sobre a
ordem dos projetos na pauta. E ainda com relação ao painel, gostaria de obter
unia resposta sobre o seu funcionamento.

Efetivamente, temos uma convocação para a reunião da Comissão de
Redação Final, no painel, mas já temos os pareceres da Comissão de
Redação Final em relação aos projetos. Gostaria de merecer do Sr. 2°-
Secretário a resposta a esses questionamentos que faço quanto à ata da
reunião anterior.

O Sr. Presidente - A questão de ordem será respondida oportunamente
ainda nesta reunião. A Presidência solicita ao Sr. 2 0 Secretário que faça os
esclarecimentos com relação à ata.

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - Está especificado na ata da
reunião que suscitaram questões de ardem os Deputados Sebastião Costa,
Alberto Bejani, Miguel Martini, Paulo Pettersen, Antônio Carlos Andrada,
Carlos Pimenta, João Leite e Antônio Andrade. O art. 41 do Regimento
Interno determina que serão lavradas duas atas dos trabalhos da reunião
pública. Uma ata em minúcias para ser publicada na órgão oficial do Estado.

&	E a outra ata, sucinta, que é esta, para ser lida, aprovada e assinada na
:	reunião seguinte. Esta ata é sucinta, e a outra vem detalhada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado Paulo
£	Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente e Srs. Deputados, com relação à
abertura e ao encerramento da reunião ontem, talvez pelo avançado da hora,
houve o encerramento dos trabalhos sem que eles fossem reiniciados.
Gosta ria de saber do Secretário como ficou esse detalhe em termos de ata.
Na madrugada, por volta da 1 hora ou 1h30min, houve uma confusão do
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Presidente que presidia aos trabalhos, e os trabalhos não foram reabertos

O Sr. Secretário - Na ata, consta a correção. Está lavrado que a
Presidência, tenda em vista entendimento entre as Lideranças, convoca as
reuniões extraordinárias de amanhã. Assim, foi feita a correção em ata da
posição do 20-Vice-Presidente ontem à noite.

O Deputado Paulo Piau - Em segundo lugar, quero reforçar as palavras do
Deputado João Leite: que o painel funcione no segundo tempo da reunião,
segundo afirmou o Presidente. Esperamos que isso aconteça para que as
coisas aconteçam na Casa de maneira transparente e clara. Isso é o que
esperam todos os Deputados e as galerias: que o parlamento de Minas
Gerais continue transparente e preserve a democracia no Estado.

E de fundamental importância que, na 2a Parte da reunião, na hora das
votações e das conferências, o painel não esteja com defeito, mas
funcionando, porque isso é essencial para o processo democrático na Casa.
Não tenho mais nenhuma consideração a fazer sobre a ata. Esperamos que
os trabalhos hoje corram da melhor maneira possível, para valorização e
engrandecimento do parlamento do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Carlos
And rada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Gostaria de indagar à Mesa sobre o
ponto da ata que trata da suspensão da sessão. Ela diz apenas que, a pedido
das Lideranças, a reunião foi suspensa. Acho que deveria constar, pelo
menos, algo relativo à motivação da suspensão, o objetivo das Lideranças,
alguma coisa sucinta, para se ter noção do que se está fazendo, do que se
está buscando. Praticamente, a reunião não existiu. Acho que seria de bom
alvitre que constasse no texto, pelo menos, o objetivo principal dessa
suspensão, que é um acordo em torno do projeto que trata da "narcotaxa".
Deve ficar claro o motivo de a Assembléia não ter funcionado durante o dia,
no Plenário, embora fora dele os trabalhos tivessem sido intensos. Essa é
uma sugestão para se incluir na ata.

O Deputado Gil Pereira - Retificando o que o Deputado João Leite falou,
isso sai na ata, só que na minuciosa, para ser publicada no órgão oficial do
Estado. Isso nunca sai na ata sucinta, nela fazemos referências que não são
publicadas, pois trata-se de acordo de Lideranças.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - E praxe da Casa, quando se abre a
sessão, que a Presidência inicie suas palavras dizendo "sob a proteção de
Deus". Acho que não deveríamos decretar que estamos sob a proteção de
Deus. Seria melhor usar, daqui para a frente, a expressão "invocando a
proteção de Deus", "humildemente invocamos a proteção de Deus",
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"humildemente, nós, parlamentares, pedimos a proteção de Deus e iniciamos
os nossos trabalhos". E apenas uma sugestão à Mesa.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita e não havendo quem
mais sobre a ata se manifeste, dou-a por aprovada.

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

passar à 2a Parte da reunião, com a votação da matéria constante na pauta.
Questões de Ordem

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, não poderia deixar de começar
o trabalho do dia de hoje sem parabenizá-lo pela responsabilidade e postura
de representante maior desta Casa, por ter obedecido ao Regimento Interno,
a lei maior que nos rege na Assembléia.

Como principiante nesta Casa, se a admiração que tínhamos por V. Exa.
era grande, hoje é muito maior, por entendermos que, no passado, muitos
não obedeciam ao Regimento. O senhor, ontem e esta madrugada, deu um
exemplo ao Brasil, mostrando, acima de tudo, que o cargo rege uma
responsabilidade. Orgulhamo-nos de dizer aos quatro cantos que o nosso
Presidente, Deputado Anderson Adauto, é um homem sério, digno e que
respeita aquilo que foi feito pela própria Casa.

Portanto, Sr. Presidente, nós o parabenizamos de público, por entender que
não erramos em colocá-lo para nos dirigir, bem como esta Mesa, que é
formada por homens brilhantes e dispostos a nos atender, mesmo tendo que
aborrecer alguns companheiros, que naturalmente queriam a votação de
qualquer maneira. V. Exa. ganhou com isso. Não tenha dúvida de que nós,
agora, o admiramos muito mais do que até esta madrugada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, na sessão de ontem,
encaminhamos duas questões à Mesa. Gostaríamos de saber a resposta e
trazer um terceiro assunto.Primeiramente, com relação ao edital de
convocação e à mensagem do Governador que colocava o Projeto de Lei n°
351199 em primeiro lugar, antecedendo... (- E interrompido.)

O Sr. Presidente - A Presidência vai responder à questão de ordem
formulada ontem, como também às outras feitas pelos Deputados.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, volto a insistir no
seguinte ponto: algumas questões de ordem são fundamentais para a matéria
encaminhada no momento. Fazemos um apelo para que as questões de
ordem atinentes à matéria sejam respondidas antes do seu encaminhamento.
As outras poderiam ser posteriormente encaminhadas.

Neste momento em que a Casa está aberta durante o período
extraordinário, é importante lembrar outro assunto, que são as informações
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da Mesa sobre as contatos com o Secretário de Administração Sávio Souza
Cruz. Insisto nisso por causa das agressões violentas contra o Poder e seus
integrantes.

Um terceira assunto que consideramos importante trazer, já que a Casa
está aberta, é a resolução assinada pelo Secretário da Educação Murilio
1-lingel, a Resolução no 167, que dispõe sobre a adjunção de servidor do
quadro do magistério aos municípios. Por essa resolução, o Secretário
começa a fazer um verdadeiro arrastão no interior, tirando professores de
Prefeituras. E os critérios nela estabelecidos são confusos. Na verdade, dão
amplos poderes ao Secretário para quebrar acordos, arrancar professores de
Prefeituras e deixá-los, agora, no recesso parlamentar, completamente
abandonados, sem defesa.

Portanto, essa é a verdade: baixou-se uma resolução no dia 14112199, no
apagar das luzes, para se ter condições de agir administrativamente, sem que
a Casa estivesse aberta para reagir. Queremos protestar contra isso e deixar
registrada também a nossa discordância contra essa atitude violenta do
Secretário, que começa a tirar professores de Prefeituras, aproveitando que
esta Assembléia está em clima de recesso e os Deputados não têm como
reagir e trazer essa questão a público. E disso que gostaria que a Mesa
fizesse registro.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, em nome da busca de
um entendimento, solicitaria que a sessão fosse suspensa por 15 ou 20
minutos, para que, novamente, pudéssemos fazer uma tentativa de
entendimento de encaminhamento da matéria.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai suspender os trabalhos

por 20 minutos, atendendo à solicitação do Deputado Alberto Pinto Coelho,
em nome da Liderança do Governo. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

Questão de Ordem
• Deputado Rely Tarqüínio - Sr. Presidente, queremos fazer-lhe o alerta de

que a Oposição confia ainda no bom-senso de V. Exa., que jamais poderia,
como um Deputado que lutou na Oposição para fazer valer o Regimento
Interno, colocar um requerimento ultrapassando dispositivos do próprio
Regimento.

Contamos com a atuação de V. Exa., para que esta Casa possa viver um
regime de Poder Legislativo que não seja submisso a pseudo-razões de
Estado muito fortes, para decidir contra o Poder Legislativo por um imperativo
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do Governador.

Sr. Presidente, contamos com a sua atuação, com o seu denodo e com a
sua proposta de trabalho democrático nesta Casa.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece a V. Exa. que a nossa decisão
será fundamentada no bom-senso e a favor do povo mineiro.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Em primeiro lugar, a Presidência vai responder às várias questões de

ordem suscitadas na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.
Ao Deputado Sebastião Costa, informa que o Projeto de Lei n° 705199 foi

incluído preferencialmente na ordem do dia, porque já teve a sua votação
iniciada. Foi feita uma votação, que posteriormente foi anulada Portanto, por
força do § 30 do art. 249 do Regimento Interno e da Decisão Normativa n o 3, à
Presidência só cabe colocá-lo em primeiro lugar na pauta. O mesmo
Deputado comunica que vai apresentar requerimento, pedindo a inversão da
pauta; a Presidência informa, de antemão, que deixará de receber o
requerimento pelas mesmas razões aludidas na primeira parte desta decisão.

Quanto às questões de ordem formuladas pelos Deputados Miguel Martini e
Sebastião Navarro Vieira, esta Presidência não tem o que decidir, uma vez
que o requerimento ao qual se referiram os nobres parlamentares não teve o
seu recebimento formalizado.

No que concerne à questão de ordem do Deputado João Leite, a
Presidência esclarece ao ilustre Deputado que o Governador, ao convocar
extraordinariamente esta Casa, está exercendo a competência que lhe
confere o inciso )O( do art. 90 da Constituição do Estado.

No que diz respeito à questão de ordem do Deputado Antônio Carlos
Andrada, sobre os fatos envolvendo o Secretário Sávio Souza Cruz, a
Presidência tem a informar que o Secretário compareceu a esta Casa para
prestar os esclarecimentos que os Srs Deputados julgassem necessários,
mas, em razão da pesada pauta de votações no Plenário e nas comissões,
naquele dia, apenas alguns Líderes compareceram ao encontro e tiveram
ciência das suas posições e da nota oficial que foi amplamente divulgada pela
imprensa. Por fim, a Presidência considera que a questão de ordem do
Deputado Carlos Pimenta e a segunda parte da questão de ordem do
Deputado António Carlos Andrada já foram respondidas, ao ser decidido o
primeiro questionamento do Deputado Sebastião Costa. Esta é a decisão.

Mesa da Assembléia, 28112199.
Anderson Adauto, Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que vai conceder a

palavra, pela ordem, a todos os Deputados que a solicitarem, mas esclarece
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que a questão de ordem só pode ser levantada uma vez. A Presidência está
fazendo esse esclarecimento porque não permitirá questão de ordem
formulada mais de uma vez pelos Deputados. As questões de ordem de
ontem foram respondidas, e são questões vencidas. Portanto, pergunto ao
Deputado Sebastião Costa se a sua questão de ordem a ser levantada tem
relação com as questões de ordem formuladas ontem.

Questões de Ordem
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, ela não teria diretamente

relação, mas as questões de ordem guardam entre si uma semelhança. Eu
queria que V. Exa. e a sua assessoria pudessem me dizer se ato nulo produz
algum efeito. Se o ato nulo não produz nenhum efeito, presume-se que eu
tinha razão, que nada impede que obedeçamos à convocação do Sr.
Governador pela ordem, como ele colocou; primeiro o projeto do Deputado
Chico Rafael, depois o outro, porque o ato nulo, Sr. Presidente, não produz
nenhum efeito. Se a votação foi considerada nula, isso deixou de ser anulável
e passou a ser nulo de pleno direito. Conseqüentemente, ato nulo não produz
nenhum efeito.

• Sr. Presidente - Essa questão é matéria vencida.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente e Srs. Deputados, é importante que

todos tenhamos consciência e que o povo de Minas Gerais saiba como
funciona esta Casa. Com relação à matéria nova a ser recebida nesta fase, e
tudo indica que isso está prestes a acontecer, eu gostaria de ler o art. 73, que
trata do Colégio de Lideres. (- Lê:)

"Os Líderes da Maioria, da Minoria, das Bancadas e dos Blocos
Parlamentares constituem o Colégio de Lideres.

§ 1 0 - Os Líderes de Bancadas que participem de Bloco Parlamentar e o
Líder do Governo terão direito à voz, mas não a voto, no Colégio de Lideres."

Vou ao § 4°, que diz o seguinte: "O Acordo de Líderes que vise a alterar
procedimento especifico na tramitação de matéria somente será recebido se
subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de Lideres". Portanto, não
pela maioria, mas pela totalidade.

Deputado Paulo Pettersen, estou lendo o Regimento Interno. V. Exa., se
quiser, que mude o Regimento Interno.

Também, se buscarmos o art. 173, teremos: "O Presidente da Assembléia
só receberá proposição que satisfaça os seguintes requisitos:

- esteja redigida com clareza e observância da técnica legislativa:
II - esteja em conformidade com o texto constitucional e com este

Regimento". Portanto, gostaríamos de dizer que o Regimento Interno reza
isso.
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O § 50 da art. 73 diz o seguinte: "O Acordo de Lideres não será recebido se
visar a alterar essencialidades do processo legislativo".

Se buscarmos, também, o art. 250 do Regimento Interno, teremos: "A
votação das proposições será feita em seu todo, salvo os casos previstos
neste Regimento.

Parágrafo único - A votação por partes será requerida até o anúncio da fase
de votação da proposição a que se referir".

Portanto, o Projeto de Lei n° 705199, das taxas, já passou dessa fase,
encontrando-se na fase de votação.

Também o art. 268, que trata da redação final, diz: "Terá redação final a
proposta de emenda à Constituição e o projeto.

§ 1 0 - A Comissão de Redação, no prazo de dez dias, emitirá parecer, em
que dará forma à matéria aprovada, segundo a técnica legislativa, corrigindo
eventual vício de linguagem, defeito ou erro material". Portanto, não se mexe
no conteúdo de matéria, na fase de redação final, que é o que está sendo
aqui proposto. Gostaria de chamar a atenção dos senhores parlamentares
para esses detalhes do Regimento Interno, já prevendo alguma coisa que
possa vir de estranho, que é o que estamos sentindo neste momento. Não
sabemos a reação que teremos, até mesmo de acionar a justiça, caso a
situação venha a se concretizar.

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, não quero ser 'mãe diná", mas
tenho a certeza absoluta de que tudo que vi não será realizado nesta Casa.
Há pouco, ao chegar aqui, o meu bom-dia desta manhã foi a V. Exa. pelos
elogios, de coração, que fizemos, sabendo que V. Exa., mesmo sob
pressões, conseguiu sustentar que a nossa "bíblia sagrada", o Regimento
Interno da nossa Casa, fosse respeitado até às 2 horas da madrugada desta
terça-feira.

Sr. Presidente, não tenho dúvida de que continuará mantendo essa postura,
que - tenho a certeza em afirmar - causa inveja a muitos Presidentes de
outras Assembléias do País. Não tenho dúvida em afirmar que V. Exa. fará
com que até mesmo o Congresso Nacional solicite uma cópia dessas
reuniões para exibi-Ia em Plenário, mostrando aos congressistas que Minas
Gerais tem um Presidente de respeito e uma Mesa que causa inveja pela
competência.

Deputado Paulo Piau, um amigo, um irmão que temos na Casa, tenho a
certeza de que suas palavras não serão concretizadas em atos, porque V.
Exa., como toda a Mesa da Casa - e estou vendo à sua direita o Deputado
Durval Angelo, homem sério e até mesmo um pouco acanhado, que quase
não se manifesta na Casa e por quem temos grande admiração, sinto até
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vontade de dizer que o nosso Deputado Durval Ângelo é exemplo de nas
horas certas ficar calado e, nas horas certas, falar pouquinho. Por isso,
também não me acanho em dizer a Minas Gerais que esta Mesa me dá
orgulho. Estou aqui aprendendo e engatinhando pelo primeiro ano.

Sr. Presidente, além da simpatia que lhe é peculiar, tenho a certeza de que
V. Exa. também irá lutar até o final para que se cumpra totalmente o nosso
Regimento Interno e não se mexa na nossa "bíblia maior", que dirige esta
Casa. Portanto, Sr. Presidente, não quero, tomar o tempo de V. Exa.,embora
ainda tenha 1min48s para me pronunciar, mas quero, mais uma vez, deixar a
posição da Oposição.

Não estamos aqui para atrapalhar a Situação. Muito pelo contrário. Vários
de nós nem conseguimos dormir esta noite, pensando como V. Exas.
estariam passando. Por exemplo, às 3h40min olhei à minha frente o relógio e
perguntei: "Como será que os nossos amigos, irmãos Deputados que apóiam
o Governo estão neste momento com a cabeça no travesseiro e se
perguntando: "Gente, nós criamos a "narcotaxa", o filho é nosso, temos que
continuar defendendo-o, mas a população não quer. Será que a Oposição vai
concordar em que o retiremos em Plenário ferindo o Regimento Interno, ou
vamos deixá-lo para o Governador, para que ele possa vetar?". Srs.
Deputados da Situação, tenham em mim um irmão que também perdeu o
sono pensando em V. Exas. Obrigado, Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência responderá oportunamente às questões de
ordem formuladas.

Votação de Proposições
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência deixa de receber, nos termos do § 30 do art. 249 do
Regimento Interno e da Decisão Normativa n° 3, requerimento do Deputado
Sebastião Costa em que solicita a inversão da pauta da presente reunião, de
modo que o Projeto de Lei n° 351199 seja apreciado em primeiro lugar
conforme edital de convocação; e, nos termos do inciso IV do art. 173 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Sebastião Costa em que
solicita que o requerimento de inversão de pauta da presente reunião seja
votado por escrutínio secreto.

Mesa da Assembléia, 28111199
Anderson Adauto, Presidente.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento de Votação do Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei n° 705199, do Governador do Estado, que altera a
Tabela A da Lei n°6.763, de 26112175, e dá outras providências.
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A Presidência, tendo em vista Acordo de Líderes para serem destacados os
arts. n°s 15, 18 e 18 do Projeto de Lei n° 705199, o qual foi subscrito pela
maioria dos Lideres e por todos os Líderes da Bancada que dão sustentação
ao Governo com objetivo de permitir que os mencionados artigos possam ser
reexaminados e se for o caso rejeitados pelo Plenário quando da apreciação
em sua redação final.

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade (pelas
assinaturas não há a totalidade dos membros do Colégio de Líderes), e
considerando:

a repercussão negativa que a taxa de expedição de certificado de registro
de licenciamento de veículos causou na opinião pública mineira;

a manifestação contrária de todas as bancadas aqui representadas pelos
respectivos Lideres,

acordam em que tenham sua votação destacada, no Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n° 705199, os arts. 15, 18 e 19, possibilitando ao
Plenário rejeitar os dispositivos referentes à mencionada taxa.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999.
Antônio Andrade, Líder do PMDB; Hely Tarqüinio, Líder do PSDB; Bené

Guedes, Líder do PDT; Sebastião Navarro Vieira, Líder do PFL: Djalma Diniz,
Líder do PSD; Rogério Correia, Líder do PT; Olinto Godinho, Líder do PTB;
José Milton, Líder do PL; Luiz Fernando Faria, Líder do PPB; Marco Régis,
Líder do PPS; Paulo Pettersen, Líder da Maioria; e Carlos Pimenta, Líder da
Minoria."

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 28112199.
Anderson Adauto, Presidente.
Vou ler a nota oficial dos partidos da Oposição ao Governo, publicada nos

jornais do Estado de Minas Gerais no dia 24112199, cujo texto expressa, de
; forma inequívoca, sua discordância também em relação à taxa ,de

licenciamento de veículos, "narcotaxa", texto esse que passo a ler. E a
seguinte a nota dos três partidos da Oposição nesta Casa que não assinaram
o Acordo de Lideranças. (- Lê:)

"Graças ao povo, a narcotaxa está adormecida. Obrigado, eleitor mineiro!
O cidadão mineiro derrotou, por enquanto, a criação do absurdo imposto

denominado narcotaxa. A história foi assim: o Governador Itamar Franco
mandou para a Assembléia o Projeto de Lei 705199, criando 129 novas taxas
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para a população. Os Deputados cujos nomes vão ai, abaixo, desde o inicio,
colocaram-se contra a criação de novas taxas e fecharam questão sobre elas:
votaram contra o projeto.

Na segunda votação, chamada tecnicamente de 2 0 turno, foi apresentada
uma emenda que criava a narcotaxa. Um monstrengo jurídico, com o objetivo
de arrecadar recursos para a Secretaria de Segurança Pública, através da
cobrança de R$45,00 de proprietários de veículos automotores. Quer dizer:
donos de carros, motos, caminhões e ônibus. Nascida de forma tão
escondida e sem o debate com a sociedade, essa emenda foi aprovada
contra a vontade dos Deputados que assinam esta nota oficial, razão pela
qual contrataram advogado para defender os interesses da população junto
ao Poder Judiciário. Depois de aprovada, a insatisfação da sociedade se fez
presente na Assembléia e de forma tão avassaladora, que o Presidente
Anderson Adauto, mesmo sendo o autor intelectual da narcotaxa, se viu
obrigado a retirar o projeto da última votação, chamada de redação final.
Resultado: o projeto encontra-se aprovado e pode voltar a qualquer momento.
Fique atento, eleitor mineiro. Se depender dos signatários, Deputados de
oposição ao Governo Estadual, a narcotaxa dormirá eternamente".

Deputados que votaram contra o projeto das taxas e da "narcotaxa":
Agostinho Patrús, Ailton Vilela, Alberto Bejani, Amilcar Martins, Antônio Carlos
Andrada, Bilac Pinto, Carlos Pimenta, Elbe Brandão, Ermano Batista, Hely
Tarqüinio, João Leite, Maria Olívia, Mauri Torres, Mauro Lobo, Miguel Martini,
Paulo Piau, Sebastião Costa e Sebastião Navarro Vieira.

Terceiro item: (- Lê:)
"Por entender que os princípios gerais do direito, consagrados na legislação

em vigor e, em especial, no art. 334 do Código de Processo Civil brasileiro,
dão plena e completa validade aos fatos públicos, notórios e incontroversos,
que, assim sendo, independem de prova;".

E o seguinte o art. 334 do Código de Processo Civil: "Não dependem de
provas os fatos: 1 - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela
parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em cujo
favor milita presunção legal de existência ou veracidade".

Por entender os princípios gerais do direito consagrados na legislação em
vigor e já que foram atendidas as formalidades do § 4 0 do art. 73 do
Regimento Interno, a Presidência, politicamente, em nome da vontade do
povo mineiro, mediante o clamor popular que toda a Casa viu e se tornou
público pela nota oficial dos Deputados da Oposição, vai renovar a votação
do parecer.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
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A Presidência, nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento Interno,
deixa de receber requerimentos do Deputado Sebastião Costa (2), em que
solicita o adiamento da votação e a votação pelo processo nominal do
requerimento da maioria do Colégio de Líderes, solicitando a votação
destacada dos arts. 15, 18 e 19 do Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n° 705199; e, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno,
requerimento dos Deputados Carlos Pimenta, Hely Tarqüinio e Paulo Piau,
em que solicitam o não-acatamento do requerimento da maioria do Colégio de
Lideres, solicitando a votação destacada dos arts. 15, 18 e 19 do Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 705199

Mesa da Assembléia, 28 de dezembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.
O Sr. Presidente - Em votação, o Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei n° 705199, salvo destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Sebastião Costa - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Não houve voto contrário.

Está, portanto, ratificada a aprovação do parecer, salvo destaques. Em
votação, o art. 15, destacado. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado João Leite - Verificação de votação, Sr. Presidente
• Sr. Presidente - É 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 contra 47 Deputados. Não houve voto favorável.
Está, portanto, ratificada a rejeição do art. 15. Em votação, o art. 18,
destacado. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Durval Ângelo - Verificação de votação, Sr. Presidente
O Sr. Presidente - É 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 contra 47 Deputados. Não houve voto favorável.

Está, portanto, ratificada a rejeição do art. 18. Em votação, o art. 19,
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destacado. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Gil Pereira - 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 contra 49 Deputados. Não houve voto favorável.

Está, portanto, ratificada a rejeição do art. 19. Fica, portanto, aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 705199 sem os arts. 15, 18 e
19. À sanção.

Palavras do Sr. Presidente
A Assembléia acaba de rejeitar a "narcotaxa". Houve um clamor popular

contra a "narcotaxa", e a Presidência da Assembléia, entendendo que o
Poder, na linha de "quem colocou Mateus no mundo que o embale" e na
condição de Presidente do Poder, tive a coragem política de tomar a decisão
que tomei.

Está tomada, não tenho nenhum arrependimento. Todos os senhores da
base do Governo e da Oposição sabem o que aconteceu nesta noite. Fui para
Casa, botei a cabeça no travesseiro e decidi, politicamente, a favor do povo
mineiro.

Declarações de Voto
O Deputado João Paulo - Obrigado, Sr. Presidente. Caro Presidente, caros

colegas Deputados, irei cumprimentar esta Casa por haver, nesta manhã,
efetivamente, encontrado o caminho da sintonia com a população de Minas
Gerais. Nós, atendendo aos clamores da população, não tivemos dúvida, uma
vez convocada esta sessão extraordinária, de levar ao Presidente desta
Casa, de veicular a informação de que também não concordávamos com
essa "narcotaxa". Apenas por circunstâncias, eventualmente, até alheias à
nossa vontade, gostaria de deixar claro que fui o primeiro, ou um dos
primeiros, na pior das hipóteses, a me manifestar contra essa iniciativa. Levei
ao Presidente a minha informação e, depois, ao Líder do Governo, dizendo
que não votaria essa "narcotaxa". Mas, uma vez que este parlamento, por
maioria, deliberou pela aprovação infeliz de mais essa taxa que pesaria no
bolso dos proprietários de veículos e, com certeza, sobre toda a sociedade,
de lá vieram todos os clamores que acabam de ser acatados por este
parlamento. Quero cumprimentar ou reiterar o meu cumprimento aos colegas
e ao Presidente desta Casa, que, assumindo uma posição arrojada, sim,
atendeu à base aliada, à base de sustentação do Governo, que não poderia
continuar sendo metralhada.
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Sr. Presidente, fizemos muitos estudos, leituras apuradas do Regimento

Interno desta Casa e não percebi, em momento nenhum, onde foi que a
Presidência ou a base aliada rasgou o Regimento, que, de resto, foi
literalmente rasgado pela Oposição. Nenhum Deputado da base aliada lançou
mão dos pedaços do Regimento que estão no chão deste parlamento.
Apenas a Oposição o fez e deve responder por isso.

Como jurista que sou e de que não abro mão, passeando pelo Regimento
Interno e lendo acuradamente o § 4 0 do ad. 73, não pude perceber quando
houve Acordo de Lideres, já que os dois Líderes da Oposição deixaram de
firmar o documento. Não houve, portanto, Acordo de Lideres, não houve
violação de rito. Não se trata de essencialidade do parlamento. Assim sendo,
Sr. Presidente, V. Exa. poderia ter acatado o pedido de um único Deputado.
Não se trata, a meu ver, de domínio do colegiado de Líderes, como ontem
disse a V. Exa. Bastava um único Deputado subscrever o documento. V. Exa.
atendeu ao pedido da maioria do Colégio de Lideres, o que fez muito bem.

Confesso, Sr. Presidente, não entender o posicionamento da Oposição.
Será que ela quer a exclusividade do direito de se opor aà " narcotaxa"?
Também nós não podemos nos opor? E isso que desejam?

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também
eu parabenizo a Presidência desta Casa e o Plenário, que, com muita
dignidade, souberam reconhecer que a proposição da criação da tarcotaxa"
foi um erro. É que, num momento difícil de CPls do Narcotráfico acontecendo
em âmbito federal e estadual, os Deputados, de início, entenderam que
aquela taxa viria a colaborar para o combate ao crime organizado. Depois de
ouvir suas bases e o clamor de Minas, tivemos a dignidade de rever nossa
posição.

Esta Casa foi sábia, e o Plenário, soberano, ao demonstrar ao povo de
Minas que é capaz de representar suas bases.

Tenho certeza de que não foi só esta Deputada, que, aliás, é também
Delegada de Policia, que buscou ouvir suas bases. Votei a favor da
"narcotaxa", pensando no combate ao crime organizado.

Devido á correria de fim de ano, só posteriormente pudemos consultar as
bases. A partir dai, reavaliamos nossa posição e tivemos a sabedoria de ouvir
o clamor do povo.

Quero deixar registrado meu aplauso à atitude do Presidente da Casa e aos
companheiros Deputados, que souberam reconhecer o erro e sepultar de vez
a "narcotaxa". Muito obrigada.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, tenho mandato há 18 anos e,
em momento algum da minha vida, havia visto alguém forçar a barra para ser
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cobrada uma taxa injusta, tal como foi feito agora pela Oposição desta Casa,
vista, aliás, pela galeria, em que há pessoas da CDL e membros de
gabinetes.

Sr. Presidente, pela primeira vez, venho ao microfone para dizer que V.
Exa. tem um aliado, conta com o Deputado Irani Barbosa. V. Exa. demonstrou
que tem base do Governo e tem dignidade para conduzir este parlamento.
Conte comigo para o que der e vier. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar a
atitude política de V. Exa., ao atender o clamor, e foi bem dito por V. Exa., de
toda a Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Se, no 20 turno, houve a votação da "narcotaxa", passou, a partir daí, a
haver um consenso contrário à "narcotaxa". Esse consenso foi expresso por
meio de um documento assinado por todos os Lideres do Governo, mesmo
dos partidos que votaram, no 20 turno, a favor da "narcotaxa", devido
exatamente ao clamor da população e ao reconhecimento de que essa taxa
tinha sido, no mínimo, mal discutida.

Como relator da CPI, entendo que deveríamos ter feito, no interior da
Assembléia Legislativa, uma discussão mais geral sobre uma nova política de
segurança pública no Estado. Portanto, qualquer taxa a ser criada, qualquer
atitude a ser tomada depende de termos uma nova política de segurança.
Esse passou a ser o entendimento geral da Casa.

Também os partidos de Oposição, o PFL e o PMDB, entendiam dessa
forma. Chegamos a fazer diversos apelos aos colegas da Oposição para
derrotarmos a "narcotaxa". Como os partidos do Governo fizeram aqui,
gostaríamos que isso fosse feito por todos.

Infelizmente, contamos com uma grande intransigência dos partidos da
Oposição, numa coisa muito simples, que seria ficarmos todos contra a
"narcotaxa". Isso não afetaria a votação das outras taxas.

Portanto, foi uma postura de muita intransigência dos nossos colegas da
Oposição. Não nos restava outra posição a não ser ter uma opinião política,
visto que, no mérito da questão, todos os Deputados estavam favoráveis a
que a "narcotaxa" fosse retirada do parlamento, e não pelo veto do
Governador, para engrandecer esta Casa.

Infelizmente, não tivemos a compreensão da Oposição, que não gosta
muito de escutar os nossos apelos, não escuta a nossa fala e prefere ficar
aos gritos, em vez de ter um argumento razoável.

Seria completamente razoável que todos nós, unidos, votássemos contra a
"narcotaxa". Infelizmente, apenas os Deputados do Governo derrubaram a
"narcotaxa", porque a Oposição se omitiu. Muito obrigado.
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, primeiramente gostaria

de esclarecer que, nos dois turnos de votação da 'narcotaxa", não votamos
favoravelmente.

Em segundo lugar, esclarecer que sou membro da CPI do Narcotráfico e,
com outros companheiros, assinei um documento repudiando a "narcotaxa",
até que fosse discutida com a sociedade.

Em terceiro lugar, gostaria de parabenizar V. Exa., pois declarou
publicamente, perante os telespectadores e os ouvintes das galerias, que
deitou a cabeça no travesseiro e pensou: o parlamento errou, a "narcotaxa"
nasceu aqui, entendemos que deve morrer aqui. Por isso os Deputados da
base do Governo votaram contra, pediram destaque e votaram contra. E não
como os telespectadores estavam entendendo, que a Oposição, sim, estava
agindo como o "mocinho" e os demais Deputados como vilões.

Nós, da Oposição, votamos contra porque tivemos coragem de dizer "não",
porque não queríamos palanque político. Assim, como não quis palanque
político nem no 1° turno, nem no 2 0, como membro efetivo da CPI, declarei
meu voto contra e sempre estive contra.

Porém, V. Exa. está de parabéns, porque assumiu essa postura, e os
demais companheiros, porque tiveram coragem de rever essa situação e
atender ao clamor público. Muito obrigado.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
senhores das galerias, estamos vendo nesta Casa unia atitude corajosa, uma
atitude política. Queremos louvar V. Exa., Sr. Presidente, pelo gesto de
grandeza e coragem que assumiu neste dia, no Plenário da Assembléia
Legislativa. O que vimos nesta Casa, na verdade, foi um fato inusitado. Foi
votada aqui a "narcotaxa", e parece que só 25 ou 26 Deputados foram contra
ela; hoje foram 47.

Queremos lembrar que mudar de opinião é mais do que razoável. Só não
muda de opinião quem está fossilizado, morto ou não tem uma idéia melhor
para substituir aquela que considerou um erro. Vimos que vários Deputados
hoje se posicionaram contra a "narcotaxa", porque perceberam o clamor do
povo e o engano que cometeram. Esta Casa, na pessoa de V. Exa. e dos
Deputados que votaram contra a "narcotaxa", mostrou que é pela legalidade,
mas não são legalistas, são capazes de entender o espírito da lei.

Quero lembrar o versículo que nos fala: "A lei foi feita para o homem, e não
o homem para a lei". O que vimos, nesta Casa, hoje, foi exatamente isso.
Uma lei que estava surgindo para dominar as pessoas, castigar o povo de
Minas Gerais, foi vista no seu sentido maior, no seu sentido bíblico. A lei é
feita para servir ao homem. Só não entendo a situação que vimos nesta
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Casa, porque a Oposição, que sempre se pronunciou contra a "narcotaxa",
fez declarações explícitas contra ela, parece que, no momento da votação,
era a favor da "narcotaxa".

Só a ação é coerente, não adianta o discurso, não adianta a fala. E os 48
Deputados que votaram contra a "narcotaxa" foram coerentes pela posição
que tomaram, pela atitude de mudança, pela coragem que tiveram, ao
mostrar que nós podemos dominar a lei, que a lei tem de estar a serviço do
homem. E essa lei que foi votada, hoje, nesta Casa, está para servir ao povo
de Minas Gerais. Muito obrigada.

O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, também quero parabenizá-lo
por essa atitude. Ontem, quando sai desta Casa, fiquei um pouco preocupado
com as suas ponderações, mas todos somos homens de bom-senso nesta
Casa. Não estamos aqui para fazer palhaçada nem encenação de Oposição.
Achamos que os homens de bom-senso que estão aqui não deveriam
cometer atos dessa natureza. A lei foi feita para ser cumprida, mas desde que
não fira os princípios da dignidade humana.

Quero parabenizar o senhor e todos os companheiros e dizer que Minas
Gerais não concorda com essa palhaçada da Oposição que vimos aqui, que
colocou coisas em jornal e está fazendo um verdadeiro palanque. A coisa é
muito séria. Devemos fazer uma análise com mais seriedade, e não colocar
essas coisas em jornal nem fazer coisas ultrapassadas. Lamentavelmente,
conhecemos essa turma que fez isso. São pessoas bem formadas, e isso não
se coaduna com a sua posição aqui.

Isso é palhaçada da Oposição, que não deve ser repetida. Quero
parabenizar a todos que mudaram de idéia, já que nunca concordei com a
"narcotaxa", tendo votado por uma questão de partido. Mas hoje verifiquei que
todos pensaram seriamente, assim como o senhor. Quero parabenizar os
colegas e dizer que Minas é maior que todos.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, em momentos de extrema
gravidade é que os grandes homens públicos apresentam soluções e os seus
valorosos atributos.

Quero aproveitar a oportunidade para apresentar meus votos de parabéns à
atitude V. Exa., que, no exercício dessa Presidência, está agindo com
patriotismo, coragem, desprendimento, ousadia, defendendo verdadeiramente
os grandes interesses de Minas Gerais. A Assembléia Legislativa, em sua
quase totalidade, também de forma patriótica, cumpre o seu dever e, com
humildade, soube absorver o sentimento do povo mineiro, eliminando essa
malfadada "narcotaxa".

Quero aproveitar o momento para repudiar o comportamento dos Srs.
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Deputados da Oposição, que estão agredindo esta Casa com palavras de
baixo calão. Por outro lado, quero dizer que as pessoas presentes na galeria
deveriam respeitar os Srs. Deputados e esta Casa, já que estão se
manifestando por vaias, sem ao menos saber o que é que se vota. Perguntem
a eles se são favoráveis ou contrários à "narcotaxa". Se querem respeito, que
respeitem esta Casa, que respeitem os Deputados, que respeitem o nobre
Deputada Alencar da Silveira Júnior, o que não está sendo feito. Acredito que
o Sr. Presidente está sendo muita cortês e delicado com os Deputados da
Oposição e, principalmente, com a platéia da galeria, que aqui veio
simplesmente para tripudiar, ofender e desrespeitar os Deputados desta
Casa.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs Deputados, quero dizer
que determinadas decisões requerem inteligência, sabedoria e humildade. V.
Exa., neste momento, demonstrou sabedoria e inteligência ao tomar essa
decisão. Os Deputados tiveram a humildade de voltar e escutar as bases e o
clamor do povo mineiro. A causa era nobre, pois, quando se pensou na
"narcataxa", tinha-se em mente a segurança do povo mineiro, já que o que
mais aflige nossa população é o narcotráfico, que hoje se expande por todo o
Estado. Minas, regionalmente, encontra-se situada no coração do País e, por
esse motivo, passou a sofrer com o narcotráfico. Mas, em determinado
momento, quando o povo mineiro se manifestou contra a "narcotaxa", a base
do Governo, ouvindo o seu clamor, pensou não ser ainda o momento de se
criar essa taxa, pois era preciso ser criado um conselho para melhor se
preparar para a obtenção desses recursos. A Oposição, em todos os
momentos, apenas fez palanque político e, verificando que o povo de Minas
também não queria a taxa, começou a discursar. Mas, quando os Deputados
da base governista voltaram atrás, no que se referia à taxa, sentiram que lhe
tiraram a escada e ficaram com a broxa na mão. E houve um grande
desrespeito a este parlamento, coisa nunca vista em cinco anos nesta Casa,
com a agravante do fato de que muitos Deputados da Oposição, que
pertenceram à base do Governo anterior, rasgaram o Regimento Interno. Foi
uma grande falta de respeito, reforçando, apenas, um discurso eleitoreiro.

Parabéns ao parlamento, ao Presidente e ao povo mineiro, que soube se
manifestar na hora certa!

Nós, como representantes do povo mineiro, e estamos representando a sua
vontade, soubemos recuar e, com grande democracia, voltamos atrás - e não
foi aprovada a "narcotaxa". A Oposição ficou com a broxa na mão, sem a
escada. Muito obrigado.

0 Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
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senhores das galerias, acho que o momento que estamos vivendo é festivo
porque fizemos o que o povo e a própria Oposição queriam. Acabamos com a
"narcotaxa", que já não existe. Quando a galeria se manifestava, comentei
com o Deputado Durval Angelo que esse pessoal não sabia por que estava
se manifestando e vaiando dessa forma. Por quê? Porque ninguém que se
encontra na galeria e tem o seu carrinho quer pagar os R$45,00. E não vai
pagar, devido à Assembléia, não por causa da Oposição nem da Situação, o
povo mineiro não quis a cobrança.

Com relação ao que disse o Deputado Dinis Pinheiro, sobre o advogado da
CDL - aquele que usava camisa amarela -' que sabia que eu usaria a tribuna
e foi embora. Ele disse algumas palavras sobre a minha pessoa. Por isso,
gostaria de lembrar a todos neste parlamento que tenho passado e uma folha
corrida. Peçam a esse advogado que gritava e incentivava vocês a bagunçar
que olhe a folha corrida dele e da mulher dele. Vocês verão quem são eles.
Para se falar de alguém não se pode ter culpa no cartório. No entanto, ele e a
esposa têm muita culpa no cartório. Falo isso desta tribuna e também de cara
a cara para ele e também para sua mulher. Essa, conheço, e também o seu
passado. Muito obrigado.

O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, prezados Deputados, em
nome do Pi- de Minas Gerais e ainda na condição de autor da CPI do
Narcotráfico em Minas Gerais, falo revestido da autoridade do Deputado que
teve a coragem de colocar o dedo na ferida, no combate aos ladrões da
Pátria, aqueles que estão vilipendiando as famílias mineiras e brasileiras.
Prezado Deputado, gostaria de dizer que, também como empresário, me sinto
no dever de aceitar que o Governo introduza algumas taxas porque o Estado
precisa de recursos para viabilizar o seu projeto, o seu programa.

É dever do empresário que pensa em Minas e no Pais dar a sua
contribuição. Entretanto, desde o primeiro momento, este Deputado se
colocou contra a instituição da chamada "narcotaxa". Sabemos que o
Presidente desta Casa, num ato de grandeza, preocupado com a segurança
do povo de Minas, tentou justificar a introdução dessa taxa. Mas foi grandioso
o seu gesto de humildade, o gesto de um estadista, um homem que se
revelou nesta manhã para Minas e para o Brasil com a coragem - coragem de
Osvaldo Aranha, que pôde, naquele momento de 1947, reconhecer o território
do povo de Israel. Presidente, parabéns, a sua decisão foi política, mas foi,
acima de tudo, em respeito ao povo de Minas. O meu abraço, o meu
reconhecJmenta' Minas -precisa-clehomens da envergadura de V. Exa., e não
apenas daqueles que fazem oposição por fazer, com emoção barata e sem a
razão necessária aos homens de bem. Muito obrigado e parabéns,
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Presidente!
Questões de Ordem

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço a deferência de V. Exa., mas
quero, neste momento, fazer aqui dois comentários sintéticos. Em primeiro
lugar, indago de V. Exa. se a reunião vai continuar e qual a norma legal que
vai disciplinar o nosso comportamento dentro do parlamento. Sei da luta que
V. Exa. teve para acolher esse chamado Acordo de Lideres, acordo parcial de
algumas lideranças. Então, pergunto a V. Exa., como vamos continuar, já que
estamos próximos ao final do século e do milênio? No ano que vem, qual será
o comportamento? O Regimento Interno vai ser modificado, vai ser adequado
para esse tipo de comportamento? Se assim continuar, Minas, que já deu
exemplo de liberdade no passado, estará dando exemplo de ditadura da
maioria contra as minorias, contra a sociedade.

Quero ainda fazer um último comentário. Em momento algum, quisemos
que a "narcotaxa" fosse aprovada. Tenho a certeza de que os nobres colegas
que usaram o microfone e tentaram jogar essa idéia para a opinião pública,
sabem que isso não é verdade. Vão ter um peso de consciência na passagem
do século e do milênio. Sabem perfeitamente que isso não é verdade. Nós, da
Oposição, não queríamos nenhuma taxa, porque entendíamos que não era
necessário nem era o momento. Houve o aumento dos combustíveis e da
energia elétrica. Houve a venda dos créditos tributários. Naturalmente, o
Governo fez caixa e não estava precisando de dinheiro agora- Em outro
momento, teríamos a sensibilidade de avaliar caso a caso.

Ao terminar minhas palavras, V. Exa. me conhece e sabe que sou uma
pessoa moderada, quero dizer que estou muito triste, profundamente
angustiado. Tenho a certeza de que isso também está fazendo mal à própria
consciência do Presidente. Cortar o microfone da Oposição, cortar a voz,
cessar a voz, de fato, não coaduna com nossos princípios. Isso está
trazendo-me uma tristeza profunda. Estou muito abatido com as 75 taxas.
Estou feliz com a saída da "narcotaxa". Sempre defendi a sua não-existência.
Disse até que ela era o bodezinho que estava na sala, que a era a
caminhonetezinha do Sr. Miguel de Manteria, aquele sonegador costumaz.
Estamos num momento de muita reflexão neste final de exercício. Dizer que a
Oposição está fazendo palhaçada é muito triste até para quem fala, porque
palhaçada faz quem desrespeita a lei, quem suplanta a voz das minorias,
quem age de forma antidemocrática. Portanto, estou aqui controlando minhas
emoções, mas estou triste mesmo com o episodio a qu e- assst. Estou trste
porque o povo mineiro vai continuar pagando 75 novas taxas. Isso me
entristece profundamente. Estou triste também com esse episódio, que irá
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entristecer V. Exa. Ao longo da sua biografia e da sua história como homem
público, combativo e corajoso que é, sempre defendeu as minorias, mas,
hoje, induzido pela emoção, acabou de praticar um ato que não se coaduna
com a democracia nem com os nossos princípios. Lamento ter de dizer isso
no final de ano. Queria estar aqui para desejar a todos um feliz Ano-Novo,
com muita prosperidade. Infelizmente, não tenho condições de dizer isso
neste momento, porque, de fato, fomos massacrados. Fomos massacrados,
mas caímos de pé, porque estamos com coragem de olhar nos olhos dos
contribuintes e de dizer aos mineiros que lutamos, que combatemos o bom
combate, lutamos enquanto podíamos. No fina!, como sempre acontece, as
maiorias massacram as minorias.

Ao terminar, espero que todos reflitam e V. Exa. reavalie qual a norma legal
que vai disciplinar o restante desta reunião, o final da reunião, se é que ainda
podemos, no ano que vem, exercer o mandato que o povo nos confiou. Caso
contrário, se a ditadura prevalecer, naturalmente isso não será possível, o
que lamento. E lamento mais: que o povo de Minas Gerais continue a ter que
pagar mais 75 taxas com o apoio da base do Governo.

O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo à questão de ordem,
comunica ao Sr. Deputado que a reunião terá prosseguimento de acordo com
o art. 23 do Regimento Interno.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, um Deputado disse
que a Oposição estava promovendo uma palhaçada nesta Casa. Obviamente,
isso está acontecendo porque setores do Governo transformaram esta Casa
num grande circo. Assim, vivemos uma palhaçada, sim, concordo com ele,
patrocinada pelo Governo que, para fazer valer a sua vontade, o seu critério e
o seu capricho, simplesmente determinou que o nosso Regimento Interno
fosse rasgado.

Vivemos aqui uma sucessão de farsas. Está-se tentando passar para a
sociedade mineira que, para excluir a 'narcotaxa", era necessário rasgar o
Regimento Interno, quando, na verdade, não havia necessidade disso.
Bastaria que a base do Governo votasse contra o projeto e, além da
"narcotaxa", rejeitasse as 76 taxas que estavam atrás dela. Bastaria isso.
Estar-se-ia cumprindo o Regimento Interno, cumprindo a lei e atendendo ao
clamor popular. Aliás, inseriu-se, a partir de agora, um dado novo no
Regimento Interno: toda vez que houver clamor popular, os Lideres do
Governo se reúnem e interpretam o Regimento Interno como quiserem. Criou-
se aqui o "clamorímetro", que vai medir o clamor popular, e a base do
Governo se auto-intitulou arauto da interpretação da vontade popular". Eles é
que sabem o que é clamor, o que o povo quer.
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Quanto às 76 taxas aprovadas pela base do Governo, façam uma consulta,

perguntem ao "clamorimetro" se o clamor popular é a favor delas. Por que
não as rejeitaram também? Faltou essa grandeza.

Ontem, Sr. Presidente, V. Exa. resistiu, com a força de um leão, às
pressões. Dormiu democrata, mas, infelizmente, e é lamentável dizer,
acordou hoje um ditador, que quis atender à base do Governo. E não só
atendeu à base do Governo no que quis, mas foi violento com a Oposição,
porque V. Exa. acatou o requerimento da base do Governo para destacar e
não acatou nem um dos 15 requerimentos que a Oposição apresentou; V.
Exa. iniciou a sua fala defendendo a sua posição, e a sua defesa agrediu a
Oposição; V. Exa. prometeu dar a palavra, ao final, à Oposição, e não deu.
Está dando agora, depois da sucessão de fatos que a Mesa conduziu coma
quis, massacrando a Oposição.

Tenho a certeza de que a questão de ordem do Deputado Sebastião Costa
tem uma resposta muito clara: abriu-se um precedente nesta Casa. A partir
de agora, já não existe Regimento Interno; a partir de agora, já não existe
uma lei, uma regra interna. O que existe é o Colégio de Líderes do Governo
que se reúne, atendendo a um pedido do "clamorimetro", e o Presidente
acata o pedido das Lideranças do Governo, interpreta e faz o que quer.

O Regimento Interno apenas existe para funcionar quando for contra a
Oposição. Quando se dificulta a posição do Governo, não existe Regimento
Interno. Basta reunirem seus Lideres, que fazem um pedido ao Presidente,
que vem e comunica à Casa: tenho em mãos um pedido dos Lideres do
Governo e atendendo ao clamor popular - que não sei como foi medido - vou
tomar essa decisão. E o Regimento Interno, então, é atropelado.

Tenho a certeza de que, a partir de agora, iniciou-se uma fase negra nesta
Casa. O Poder Legislativo de Minas Gerais está entregue à Maioria, que
manda e desmanda, desrespeitando a lei. É a ditadura que se implantou aqui
e agora: faz-se o que se quer, quando se quer. A vontade do Governo virou
lei, e a lei existe justamente para limitar o poder de quem está no mando,
limitar o poder de quem ganha, porque o uso do poder é tentador. Tenta-se
avançar e quebrar e usara poder, massacrando aqueles que querem reagir.

A partir de agora, infelizmente, Sr. Presidente, tomo essa atitude de rasgar
o Regimento, porque essas folhas já não valem nada. O que vale é o
encaminhamento que os Lideres do Governo fazem à Mesa. A partir de
agora, a pág. 1 ou a pág. 30 pode ser modificada, infelizmente, pela vontade
da Liderança do Governo. E não venham dizer que isso é quebra de decora,
porque a quebra de decoro foi cometida pela Mesa.

0 Sr. Presidente - A Presidência, respondendo à questão de ordem do
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Deputado Antônio Carlos Andrada, esclarece aos Deputados que acolheu o
pedido manifestado pela maioria dos membros do Colégio de Líderes. A
Presidência, repete, tomou a decisão e está tranqüila, porque foi uma decisão
a favor do povo mineiro. E quer dizer mais aos Deputados: quiçá os
Presidentes que me sucederão, todas as vezes que necessário for, tomem a
decisão da forma que tomei para beneficiar a população, que o façam.

Declaração de Voto
O Deputado Marco Régis - Primeiramente quero agradecer a V. Exa. por

me ter concedido, tardiamente, a palavra para declaração de voto, por um
equívoco da assessoria, que não respeitou a minha inscrição, alegando que
não tinha votado. Durante aquele tumulto, não votamos a renovação de
votação, mas votamos todos os destaques. Daí o nosso protesto.

Sr. Presidente, quero restabelecer a verdade neste parlamento, onde
Oposição e Situação querem sempre tirar proveito. Não vim para a
Assembléia Legislativa para ser um homem dissimulado e ser conduzido ao
sabor dos acontecimentos. Por isso mesmo, quero dizer ao Sr. Presidente e
aos Deputados, ao povo da galeria, que o PPS, que já houvera votado,
através dos Deputados Fábio Avelar e Wanderley Ávila, contrariamente à
"narcotaxa", em 1 0 e 20 turnos, tomou uma posição que deve ser entendida
como do PPS, do PSB, do PL, do PSD e de dois Deputados do PTB, porque,
graças a nós, o Regimento Interno foi quebrado.

E teve de ser quebrado, Sr. Presidente, Deputados, porque o Governo
também teria sido derrotado aqui, hoje, como o teria sido ontem, de
madrugada, porque ou V. Exa. aceitava a nossa imposição de acatar o
requerimento ou o Governo também seria derrotado. V. Exa. defendeu
bravamente o Regimento Interno desta Casa. Louvo V. Exa. E a Oposição
não pode criticá-lo por isso. O PSDB e o PFL não podem criticá-lo. Mas foi
graças a esse grupo de Deputados dos partidos citados - PPS, PSB, PL, PSD
e parte do PTB - que o Regimento foi quebrado, porque nos colocamos, ou
votávamos os destaques, ou votaríamos totalmente contra o projeto. Por isso,
essa verdade tem de ser restabelecida. Queremos dizer que esse grupo,
doravante, vai manter essa posição de independência, porque não cabe na
política ficarmos defendendo ora o Governo, ora a Oposição, que fez um
escândalo, essa mesma Oposição que, no passado, defendendo o Governo
de Eduardo Azeredo, muitas vezes, atropelou o Regimento. Eu era um
homem independente. E, como tal, quero parabenizar o PT, que nunca
promoveu um escândalo como o de hoje. Por isso, o palanque que a
Oposição fez não foi, na verdade, digno de um parlamento.

Questões de Ordem
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O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a V Exa. Em primeiro lugar, Sr.
Presidente, quero dizer que, após essas discussões acaloradas, como não
poderia deixar de ser, o parlamento tem de se recompor. Entendo que, num
momento de emoção e com inteira razão, alguns Deputados, colegas nossos,
protestaram contra a violação do Regimento. Na verdade, da forma como foi
apresentado, foi uma violação, inclusive com parecer de membros da
assessoria da Mesa. Exigimos um parecer por escrito para o caso de que, se
houvesse um Acordo de Líderes, não estaríamos criando o 30 turno. Não
tivemos esse documento na mão. Se tivéssemos, assinaríamos
tranqüilamente o Acordo, porque é nossa intenção, desde o primeiro
momento, retirar a "narcotaxa" do projeto.

Vejo que alguns companheiros, indelicadamente, disseram que a Oposição
fez palhaçada, fez cena, e votou favoravelmente aà " narcotaxa". V. Exa. sabe,
todos nós sabemos e o povo de Minas Gerais deve saber que isso não é
verdade. Nós nos colocamos frontalmente contra o projeto no todo. Somos e
continuamos a ser contra a "narcotaxa" e contra as 76 taxas criadas, que
serão votadas de novo.

Votaremos contrariamente às 76 taxas, porque são tão maléficas ao povo
de Minas quanto a "narcotaxa". Não houve nenhuma palhaçada, que me
perdoe Dr. António Roberto, grande colega, grande médico, a Oposição não
fez palhaçada. O que fizemos foi defender o Regimento, porque esta peça é a
única segurança que as Oposições têm, que a Minoria tem, e ela foi
amplamente defendida pelo PT na legislatura passada, e foi violada. Não
poderia ser colocado dessa forma.

Não adianta dizer que o clamor popular determinou esse ato, porque o
Governador já tinha anunciado, de antemão, que iria vetar a "narcotaxa", e foi
ele quem a criou, foi sua base de sustentação que criou a "narcotaxa", e não
a Oposição. A verdade tem de ser restaurada.

Quero dizer a V. Exa. que não rasgarei o Regimento. Até peço a V. Exa.
que, a partir deste momento, fundamentado neste episódio de hoje, V. Exa.,
que é um parlamentar de três legislaturas, de larga experiência, que teve,
inclusive, o meu voto para a Presidência da Casa, teve e continuará a ter o
meu apoio, que V. Exa., no início do ano 2000, promova uma reformulação
deste Regimento, porque não aceitamos e não podemos aceitar, Sr.

o	Presidente, que as Oposições sejam massacradas da forma como foram.
o	Esse é o único amparo legal que temos, e V. Exa. jurou defender a-c Constituição e o Regimento. Se ele não serve, está ultrapassado, se pode ser

usado da forma tendenciosa como foi, pediria a V. Exa., em nome do
parlamento mineiro, do Poder Legislativo, não em nome de Deputado do
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PSDB, do PMDB ou de qualquer partido, mas do parlamento, do Poder
Legislativo, que V. Exa., no inicio do ano que vem, promova uma
reformulação deste Regimento, porque, da forma como está, poderá ser
usado casualmente, da forma corno foi usado.

Entendo que o objetivo maior foi alcançado, que seria retirar a "narcotaxa".
Não concordo com a forma como ela foi retirada, O Governador deveria
assumir, como assumiu, a responsabilidade de vetar esse artigo. Iríamos
confirmar o veto de S. Exa. o Governador do Estado, mas a Casa entendeu
que deveria morrer aqui, no nascedouro, mas morreu de uma forma com que
não concordo e, no intimo, V. Exa. também não concorda, porque, daquele
microfone, defendeu com unhas e dentes a democracia.

Meu pedido ao Deputado Anderson Adauto, ao nosso Presidente, é que, no
ano 2000, faça uma verificação minuciosa deste Regimento. Não vou rasgá-lo
porque tem muita coisa boa, mas há outras que precisam ser mudadas. Muito
obrigado.

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Deputados, galerias, em nome
do PSDB, em meu nome, queria também expressar o nosso
descontentamento, a nossa tristeza, a nossa decepção corno político,
representante responsável do povo. Como as verdades são transitórias!

Os partidos de esquerda estão se aliando com o Governador, estão
endossando, Sr. Presidente, a sua palavra, que foi rompida. O senhor voltou
atrás. Ontem, o senhor nos dizia que. jamais produziria urna ruptura no
Regimento Interno. Hoje, em nome de um falso clamor popular, em nome do
príncipe deste Estado, Itamar Franco, V. Exa. impôs neste recinto a vontade
autocrática daquele Governador, porque, no art. 73, nos § 30 , 40 e 5°, V.
Exa., com essa decisão, contrariou a totalidade, porque lá se fala que é
preciso haver a totalidade das assinaturas dos Lideres desta Casa, da
Oposição e da Situação, para se tomar a posição que V. Exa. tomou. Como
disse V. Exa., foi em nome da moral. Em nome da moral falsa, Sr. Presidente,
porque hoje o senhor rasgou o art. 73 e os § 30 , 40 e 50. Lá está escrito que
é preciso haver a totalidade das assinaturas.

O senhor só teve as da base do Governo, tomou uma posição para atender
o falso clamor das ruas e não nos permitiu, Sr. Presidente - e isso é triste -
nem encaminhar o requerimento de V. Exa, imposto neste Legislativo. Nós
não tínhamos só um, tínhamos mais de oito, e V. Exa. pode constatar isso
com a sua assessoria. Subimos ai antes e falamos: temos oito requerimentos.
Os nossos requerimentos não foram aceitos, contrariando a lei que rege esta
Casa, que é o Regimento. Discordo do ilustre colega Deputado Carlos
Pimenta. Esse Regimento foi revisto no ano passado. Ele tem que ser
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obedecido. Ele não pode fazer a vontade do Governador. Somos um Poder
independente. Em nome deste Poder, estou pedindo agora, Sr. Presidente,
que mantenha esse Regimento Interno, que está muito bem elaborado.

Só que as razões fortes do Estado não estavam em jogo nesta manhã. Não
há razões fortes do Estado. Há como arranjar dinheiro dentro do próprio
orçamento, há outras formas, para não pesar sobre o povo. E há mais uma:
não é só a "narcotaxa" que está por trás da intenção do Sr. Itamar Franco de
arrecadar o suor do povo mineiro. Há mais 76 taxas. Vocês verão o impacto
sobre a sociedade. Será desde a fonte de produção dos alimentos, dos
medicamentos, de tudo o que se produz primariamente, ao transporte, à
transformação da indústria e, depois, ao consumo. Teremos mais dificuldade
na saúde, teremos mais dificuldade com relação a tratamento médico. Vai
ficar mais difícil. Vão fechar hospitais. Vai ficar difícil para o produtor rural,
aquele pequeno e médio, que já tem mil dificuldades para ficar no campo.
Vamos afavelar, cada vez mais, Belo Horizonte, as grandes cidades e as de
porte médio. Vamos criar um caos na ecologia social. Essa é a situação deste
parlamento.

O futuro dirá, e, muito menos, pelo contrário, estamos contra todas as
taxas, não é só a "narcotaxa". Ela é o bode expiatório que, por uma manobra
do Presidente da Casa, junto com as Lideranças do Governo, arranjaram para
impor, nesta manhã, a este parlamento. Foram rasgados, de forma
emocional, muitos Regimentos Internos, mas essa é a expressão da revolta,
porque a democracia deixou de acontecer aqui. Passou a existir a vontade do
Palácio da Liberdade neste Poder.

Então, Sr. Presidente, mantemos a nossa palavra-chave, que é
"resistência". Senhores telespectadores, vão pagar muito mais caro por essa
aprovação. Estão retirando a "narcotaxa", estão retirando o bode da sala, mas
virão muitas outras taxas, 76, fora as que já existiam, que aumentaram de 5%
a 30%. Povo mineiro, fique de olho no parlamento, observe o comportamento
de seus Deputados e vote de acordo com sua consciência.

Nós, do PSDB, do PFL e do PSN, estamos de alma lavada. O Regimento
Interno desta Casa precisa é valer, e não ser modificado. Discordo
frontalmente do meu companheiro Carlos Pimenta: isso é acomodação.

O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo ao Líder do P806, entende
que todas as questões de ordem formuladas por V. Exa. já foram respondidas
anteriormente.

Declaração de Voto
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, os parabéns vão para o povo

mineiro, porque, numa mobilização admirável, ele se posicionou contra a



92
"narcotaxa". Foi um movimento cívico que trouxe a público o clamor das ruas
e das casas, dos meios de comunicação, do povo mineiro. Coube a esta
Casa ouvir esse clamor, que não foi falso, como foi dito aqui. Foi verdadeiro,
e esta Casa tinha que ouvi-lo, O Presidente da Assembléia, com dignidade,
entendeu isso.

O Regimento que foi feito pela Casa pode ser modificado por ela, pois é um
instrumento que apenas organiza as ações internas. O clamor dos mineiros
tem que ser ouvido: votamos contrariamente a '1 narcotaxa".

Sr. Presidente, Deputados, com relação às outras taxas que foram
aprovadas, cabe dizer que muitas delas são voltadas para a saúde. Minas
Gerais foi o Estado que recebeu menos recursos de incremento do SUS do
Ministério da Saúde, comparando 1998 a 1999. Iniciou o ano com 3,3%,
quando a Bahia tinha 26%, e terminou o ano com 15,11%, quando a Bahia
tinha 35%, o Rio de Janeiro, 27%, e o Espírito Santo, 24%.

Na verdade, o Estado de Minas Gerais está sendo discriminado pelo
Governo Federal. É o que menos incrementos recebeu na virada de 1998
para 1999. E, malgrado a discriminação, esta Casa aprovou o Código de
Saúde, que é um dos mais modernos do País. Mas pergunto: como vai o
Governador mineiro implementar os cargos de fiscais sanitários? Como vai
implementar a carreira de fiscalização sanitária? Como vai implementar a
promoção e a proteção da saúde, se o Governo Federal privilegia outros
Estados e repassa cada vez menos recursos para Minas? Quem vai fiscalizar
as drogarias, os alimentos, as hemodiálises, os bancos de sangue, as águas
pluviais, as águas de abastecimento, a saúde do trabalhador? Quem vai fazer
a promoção da saúde nesse quadro de discriminação, que coloca o Estado
de Minas em último lugar entre os beneficiados em 1999?

Diz o ditado que "prevenir é melhor que remediar", mas não tem sido esta a
prática. Essas taxas que agora são aprovadas e foram negociadas com a
Oposição foram criadas exatamente visando à prevenção da doença e à
proteção da saúde do mineiro, quanto ao que alimenta, onde trabalha, onde
caminha, por onde passa.

E por isso que o Governo mineiro teve de lançar mão dessas taxas, para
que os seus fiscais, a carreira de fiscais sanitários seja implementada. Essas
taxas estão sendo colocadas para a proteção da saúde dos mineiros.
Sabemos que não são boas do ponto de vista do bolso do contribuinte, mas
sabemos que não estão sendo colocadas para as microempresas,
simplesmente para as médias e grandes empresas.

Como o Ministério da Saúde está discriminando Minas Gerais com menos
recursos, devemos lançar mão, nesse momento, de um instrumento como
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esse, que são essas taxas para médias e grandes empresas. Os
microempresários, com relação à saúde, estão isentos dessas taxas.

Questão de Ordem
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores das

galerias, senhores que nos vêem pela TV Assembléia, começo a acreditar
que Nostradamus estava certo. Coisas que foram escritas nos dizem que, no
final do século, iríamos assistir a coisas em que não acreditaríamos. É
verdade.

Primeiro, vimos a Policia Militar ser levada para Furnas, para fazer tiro ao
alvo em Lambari. Depois, vimos chegar a esta Casa esse "boeing 705",
carregado de taxas. Não sei por que a Situação, que é Governo, está fazendo
um carnaval de vitória. Tiraram 3 taxas, mas ficaram mais de 70. O placar é 3
para o povo e 73 para o Governo. O placar são 73 taxas assaltando o bolso
do povo e 3 taxas em que o povo venceu; a Oposição a que pertenço, o PFL,
o PSDB e o Deputado Miguel Martini, está, desde o inicio, contra todas as
taxas, por entender que não nos importa se o erro é do atual Governo, se é
do Governo Newton Cardoso, Hélio Garcia, ou até do saudoso Tancredo
Neves.

Importa-nos saber que o povo continua o mesmo. O Governo gasta mais do
que arrecada, tem de criar novos tributos para colocar no bolso do Governo,
mas quem paga é o povo] que já tem salário de miséria. Nós, Deputados, e
eu não sou demagogo, estamos felizes, porque temos um salário muito bom.
Deputado que disser o contrário está mentindo.

Temos de lutar a favor daquele que está na porta do nosso gabinete, não
tem dinheiro para aviar uma receita médica, e não criar novas taxas. Na
verdade, até mesmo começo, repito, a acreditar em Nostradamus.

O PT, que sempre admirei, mudou. Está vibrando e votando a favor de 70
taxas. O PT mudou em Minas Gerais. Se o Lula souber disso, vai mudar o
nome dele. Vai falar: gente, me chamem, pelo amor de Deus, de Fernando
Henrique Cardoso, meu partido mudou em Minas Gerais. Deveria mudar a
sigla, deveria chamar PEP, Partido Engana Povo. Não é admissível que o PT
bata palmas na criação de mais 70 taxas. Não estou acreditando no que
estou vendo. Acho que ainda estou dormindo. Tomara Deus que esteja, para
acordar e ver um partido que sempre admirei, o PT, que sempre defendeu
com determinação o "não ao bolso do trabalhador", hoje disse "sim, assaltem
o bolso do mineiro, tirem o dinheiro do mineiro e o dêem para o Governo".

Governador Itamar Franco, com todo o respeito que tenho por V. Exa.,
parabéns! Espero que o senhor não crie taxa para que o cidadão que é
casado possa pedir à esposa com toda a delicadeza: "Meu amor, dá para
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fazermos aquele amor especial no dia de hoje?". Só falta isso, criar taxa para
o cidadão poder amar a esposa.

Por isso, gostaria de deixar claro para os telespectadores, para os
Deputados e para os que estão nas galerias que o PFL, o PSDB e o partido
do Deputado Miguel Martini, que me honra, votaram contra desde o inicio. E
dizer mais, a nota que foi publicada com o nosso nome é contra todas as
taxas, não é só a 'narcotaxa". Obrigado, Sr. Presidente. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer que interpretou muito
bem a nota oficial e entendeu que havia, com relação ao Acordo de Lideres
solicitado pela base do Governo, consenso exatamente no que diz respeito à
"narcotaxa". Por isso aceitou o requerimento formulado, de votação
destacada.

Declarações de Voto
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, gostaria de me solidarizar com

V. Exa., principalmente diante do reconhecimento expresso, por parte dessa
Presidência, do equivoco cometido na votação da chamada "narcotaxa". O
senhor me perdoe, Presidente, mas nunca vi um processo tão atabalhoado,
tão sem critério de votação, como foi essa questão da "narcotaxa". Ela foi
simplesmente enfiada goela abaixo de todos os Deputados da base do
Governo, e se hoje nós, Deputados, não fizéssemos o trabalho que fizemos,
passaríamos o vexame de ver o Governador vetar uma taxa que foi criada
aqui, dentro do parlamento.

Sou obrigado a reconhecer que V. Exa. foi um homem de coragem ao tomar
essa decisão e evitar que isso acontecesse, valorizando o processo
legislativo e, principalmente, nós, Deputados. Numa próxima oportunidade,
Sr. Presidente e demais Lideranças, que isso não ocorra. É necessário
aprofundarmos mais as questões que são submetidas a esta Casa,
principalmente quando dizem respeito à cobrança de tributos. Do contrário,
continuaremos perdendo o crédito e o respeito da população mineira. De
qualquer forma, Sr. Presidente, mais uma vez, sou obrigado a reconhecer que
V. Exa. atuou com coragem, com desprendimento, para que, na undécima
hora, ainda conseguíssemos salvar um pouco do que resta da imagem do
Poder Legislativo.

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e
senhoras das galerias, nós, do PDT, na primeira hora, votamos pela
"narcotaxa". Mas ouvimos também o clamor popular e, em nome desse
clamor, tivemos a humildade de dar um passo atrás. Acho que isso é uma
virtude, não um erro. Meu caro Presidente Anderson Adauto, acho que a
postura de V. Exa., a decisão política de V. Exa. foi em nome desse clamor
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popular. E acho que V. Exa. não merece absolutamente o título de ditador,
não merece nenhuma ironia, não merece nenhuma agressão. V. Exa., ao
longo da sua vida pública, nesses 12 anos de parlamento, tem demonstrado
ser um bom companheiro, um bom amigo, uma pessoa que respeita a
Oposição. E já foi da Oposição nesta Casa, conhece os dois lados.

Nesta manhã, presenciamos aqui cenas que nunca vimos neste
parlamento. Entendo que a sua atitude foi corajosa, mas foi também uma
atitude de humildade.

Mesmo sofrendo o que aqui sofreu, em nenhum momento perdeu o
equilíbrio.

Falando em equilíbrio, quero valorizar a palavra do Deputado Carlos
Pimenta, a palavra do Deputado Sebastião Costa, nesta tribuna, que
demonstraram equilíbrio. Não rasgaram o Regimento Interno, não gritaram,
não agrediram, e fizeram oposição. Esse é o papel que gostamos de ver
porque tudo que aqui se passa é visto lá fora. Não é vergonha para o
parlamento dar um passo atrás, em nome do povo. V. Exa., assim como nós,
que votamos pela extinção da "narcotaxa", está com a consciência
absolutamente tranqüila. Vamos encerrar este ano certos de que cumprimos
com nossa missão, que, às vezes, é difícil, como o foi a tomada dessa
decisão, mas uma decisão sábia, equilibrada, não tendo visado, em momento
algum, a massacrar alguém ou a Oposição. Tratou-se de uma decisão política
que foi tomada com sabedoria, devendo ser respeitada.

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
cumprimentar V. Exa. por sua coragem, desprendimento e humildade. Quero
dizer-lhe que respeitou a decisão do povo mineiro e ouviu seus pares. Quero
parabenizá-lo, dizendo-lhe que pode contar com o nosso apoio.

Questões de Ordem
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores presentes nas galerias, assistimos hoje a uma série de equívocos,
muito claros, nos pronunciamentos dos Deputados que me precederam.
Primeiramente, o Regimento Interno de uma Casa Legislativa é como a
Constituição do Estado para o Estado. O Regimento Interno não é para
proteger a Minoria nem a Maioria. O Regimento Interno é um referencial para
que a Casa possa trabalhar, possa ter direção, possa ter um norte, apenas
isso. Hoje vimos o Regimento Interno ser descumprido, o que foi reconhecido
por vários Deputados da Situação.

O Presidente também comete um equivoco quando, numa nota de jornal,
dá a entender que nós, com essa nota, estivéssemos subscrevendo junto às
demais Lideranças a proposta que foi apresentada. Não fizemos isso. Apenas
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nos manifestamos, pois, se não, poderíamos interpretar, também, que,
quando digo que precisamos equipar a Polícia Militar e a Policia Civil, estou a
favor da 'narcotaxa". E não estou. Portanto, não podemos ter essa forma de
interpretação tão ampla que foge aos objetivos para o qual aquela nota foi
escrita. Esse é mais um equivoco.

Outro grande equivoco é havermos entrado numa questão chamada
casuísmo, a que assistimos muito nos Governos militares. Tinham a
preocupação de fazer leis para sustentar o casuísmo, sendo todas as
eleições nele baseadas. Nós, não. Fazemos casuísmo contra o Regimento
Interno, que é nossa lei maior.

Outro grande equívoco é o falso dilema. Reconheço que havia um clamor
contra a "narcotaxa". Há clamor também contra o número excessivo de taxas
e contra o próprio Projeto de Lei n° 351199, que trata da microempresa, que
será discutido hoje. Há vários clamores, sim. Mas o falso dilema é dizer que
com este Regimento Interno não vamos atender ao clamor da sociedade. Isso
é falso. Podemos atender aos clamores da sociedade sem ferir o Regimento
Interno.

Também dizem que com a Constituição que temos é ingovernável. Já
ouvimos isso várias vezes. Temos de ter capacidade para, sem ferir o
Regimento Interno, atender aos clamores da sociedade. Fomos feitos para
isso. Não fui eleito para fazer parte da Oposição. Faço parte dela
circunstancialmente. Fui eleito para atender a reclamos da população de
Minas. Da mesma forma, V. Exas. não foram eleitos para serem a Situação.
Todos fomos eleitos para, independentemente de hoje sermos Situação ou
Oposição, defender os interesses maiores do Estado e da nossa gente.

Dizem ainda que a Oposição foi intransigente. Temos de ser intransigentes
com aquilo que é maior, o nosso Regimento Interno. Se transigirmos com
relação ao nosso Regimento Interno, vamos ser transigentes com a lei e com
a Constituição. Com isso, sim, temos de mostrar intransigência e ser radicais.
Não vejo nenhum mal nisso. Pelo contrário, nesse caso, a intransigência é
necessária porque se trata de um valor que devemos preservar. Se o
Regimento Interno está errado, que se mude, mas seguindo todo o ritual que
envolve a mudança do Regimento Interno. E não apenas usando de
casuísmo.

Lamentavelmente, hoje vejo Deputados que parecem estar incapacitados.
Por quê? Porque não estão defendendo aqueles mesmos valores que já
defenderam aqui tantas vezes. Esses, sim, transigiram sem necessidade,
transigiram no equivoco de que não precisavam ter agido dessa forma para
atender aos clamores.
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Quero deixar ainda um lembrete para a sociedade e para a Situação: se

esse projeto foi derrubado hoje, foi graças à manifestação da Oposição desde
o primeiro momento. Caso contrário, já estaria aprovado, como foi aprovado
até à redação final. Foi uma questão de ordem que mudou esse processo.
Reconheço que as opiniões podem mudar e não tenho dúvida disso. Mas que
mudem sem ferir o Regimento Interno, porque, se o ferirmos, estaremos
cuspindo na Carta que nos orienta. Foi contra isso que nos insurgimos hoje.
Não estamos aqui para fazer palhaçada. O Deputado que usou essa
expressão foi infeliz, porque estamos aqui para defender algo que nos deve
ser muito caro e importante: o Regimento Interno.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente e Srs. Deputados, quem está
nos acompanhando nesta reunião extraordinária talvez esteja se perguntando
se deu a louca nos Deputados. Quem é a favor virou contra, quem era contra
virou a favor, quem era mau virou santinho, quem era santinho virou bandido.
Como é essa história? Acho que chegou o momento de restaurarmos os
fatos. Quando esse projeto chegou à Casa, a base do Governo teve tempo
suficiente para se posicionar contráriamente ao projeto, até mesmo
contrariamente à "narcotaxa". Houve tempo regimental para isso. Quando
denunciávamos desta tribuna que os Deputados votariam sem saber o que
estavam votando, tínhamos razão.

Votaram, no r turno, favoravelmente às 76 taxas. Votaram, no 2 0 turno,
também favoravelmente. Ai perceberam o que haviam feito. A Oposição, de
maneira firme, objetiva, respeitando o Regimento Interno, ocupou o seu
espaço. Estávamos, por um triz, para rejeitar todas as 76 taxas. Faltava muito
pouco para rejeitá-las. Por quê? Quando votaram, sem saber direito o que
estavam votando, foi o que demostraram aqui, não sabiam que a "narcotaxa"
seria impopular? Será que são tão ingênuos e não imaginaram que a
sociedade iria reagir? Dizem que vamos ouvir o clamor popular. O clamor
popular quer a derrota das 76 taxas. Esse é o clamor popular. O povo não
agüenta mais taxas. Por que estão surdos a esse clamor popular? Na
verdade, vou explicar o que ocorreu: foram traídos pelo Governador. Foi isso
o que ocorreu. Quiseram aprovar a "narcotaxa", porque o Governador pediu.
Quando o Governador, que agora é candidato a Presidente, percebeu que era
impopular, disse que iria vetá-la. O Governador ficaria bem com a sociedade,
mas a base do Governo ficaria mal. Ai, criou-se o impasse, ou seja, o
Governador ficaria bem e a base ficaria mal. A "narcotaxa" não correria o
risco de ser sancionada, porque, publicamente, ele deu sua palavra. Achamos
que ainda vale sua palavra. Ele disse: "Eu vou vetar". Ai criou-se o problema.
A Oposição ficou tranqüila. Ontem à noite, havia 20 Deputados da base
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governista, 19, se não me engano, que declararam que iriam votar contra
todas as 76 taxas. Sabe o que significa isso? Que a Oposição iria derrotar o
Governo. Em razão disso, tiveram de achar uma saída antidemocrática, ilegal.
E mentiram ainda mais, dizendo que a Oposição também queria. Ora, isso
ficou muito claro no 1 0 e no 20 turnos. Inventaram um chamado 3 0 turno, que
não existe. Vejam bem: os arts. 173, 251, 268 foram desrespeitados. Todos
eles foram desrespeitados. Sobre esse Acordo de Lideranças, o Regimento
Interno diz claramente: só com a unanimidade. Não havia unanimidade. O
artigo diz que não se pode aceitar aquilo que não esteja de acordo com o
Regimento Interno. E aceitou-e, contrariando o Regimento Interno, O artigo
diz que, na fase de votação, não cabe mais nada. Já havia sido anunciada a
votação, já estava sendo refeita a votação. O que fizeram? Calaram a
Oposição, para que ela não denunciasse o grave erro que se cometeu neste
parlamento, ou seja, desrespeitar uma lei que rege o nosso comportamento.
E lamentável. Ficamos tristes, porque o Governador fica bem, mas o
parlamento fica mal. Ficamos tristes, porque o povo esteve por um triz para
ser vitorioso. Nós, Oposição, ouvimos o clamor do povo. Dissemos "não" as
76 taxas. A base do Governo ouviu a população naquilo que lhe interessava.

A Deputada Elbe Brandão - Meio-dia. Estamos chegando ao final do ano, e
gostaria também, de uma forma serena e equilibrada, de agradecer â
imprensa do Estado de Minas Gerais, aos jornais, às rádios e às televisões,
que conclamaram a população do Estado de Minas Gerais a se posicionar,
conclamaram o povo a ligar para seus Deputados, a enviar cartões, como o
que chegou para um colega Deputado que ontem nos mostrou: "Não sei o
que te levou a votar a favor da "narcotaxa", mas espero que, neste final de
ano, seu coração e sua cabeça possam estar voltados para servir o povo de
Minas Gerais no ano 2000 com outra postura, com outra ética, com outra
visão".

Gostaria de utilizar esta tribuna, talvez pela última vez neste ano de 1999,
para repetir o que o jornal publicou e a Deputada Maria Olivia, com muita
destreza, fez questão de guardar. E uma tabela em que constam os nomes
dos Deputados que votaram contra a 'narcotaxa": Adelmo Carneiro Leão,
Ailton Vilela, Alberto Bejani, Amilcar Martins, António Carlos Andrada, Bilac
Pinto, Carlos Pimenta, Elbe Brandão, Fábio Avelar, Ivo José, João Leite,
Maria José Haueisen, Maria Olivia, Maria Tereza Lara, Mauri Torres, Mauro
Lobo, Miguel Martini, Paulo Piau, Sebastião Costa, Sebastião Navarro Vieira e
Wanderley Ávila.

E aqui, Maria Tereza, gostaria, de público, de lembrar a sua coragem de,
mesmo sendo suplente, ter-se posicionado dessa forma. Fui suplente na
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legislatura passada e, hoje, o é o nosso colega do PDT, que, tão avidamente,
foi colocado a cães e leões neste momento, neste parlamento. E preciso, sim,
Maria Tereza, de coragem como a sua, que não tem medo de, por uma
vontade política, sair desta Casa de cabeça erguida.

Ontem, desejava-lhe que Deus permitisse que seu caminho fosse trilhado
como o meu, que vim como suplente, com 15 mil votos, e retornei com 46 mil.
Mesmo estando fora do parlamento no último ano, retornei levando a minha
voz e a minha verdade para o povo do Norte de Minas. Cheguei à minha
Janaúba e quase fui carregada pelo povo por ter defendido essa posição.

Entristece-me o Deputado Dimas Rodrigues só retornar a esse microfone
para falar de sua posição atual, porque isso fica muito fácil depois que o
próprio Governador Itamar Franco disse que iria vetá-la. Aliás, falou com
muita consciência, com a consciência cívica de que não iria contra o povo de
Minas Gerais. É muito fácil chegar a minha Janaúba e ter as mãos dos meus
companheiros, mesmo sendo uma Deputada de Oposição, consciente e
respeitosa com o povo de Minas Gerais.

Sou contra a privatização de Furnas e contra uma série de outras coisas
que o Governador Itamar Franco também defende. Já subiu o Deputado
Carlos Pimenta a esta tribuna - e eu disse na televisão - para dizer que é
favorável à reforma positiva do IPSEMG e de outras coisas positivas que o
Governo vem fazendo. Mas há também a necessidade de a Oposição ser
respeitada pelos nossos colegas. Não precisamos ouvir colegas nossos
serem chamados de vagabundos, colegas nossos serem desrespeitados. E
necessário observar o momento de fragilidade, porque o mundo gira.

Lembro-me de colegas Deputados que votaram contra a subvenção dos
suplentes que estiveram na Casa. Hoje, são suplentes. E assim que o mundo
caminha. Espero que esta Casa possa fazer um processo de reflexão, não só
Elbe Brandão e os demais Deputados de Oposição, mas desde o Presidente
desta Casa, que é a autoridade-mor que nos representa, que teve o nosso

j	voto, que tem o nosso respeito e que é o nosso Presidente também, quer
4	queira, quer não. Que possamos ter de cada um de nós um momento de
;

	

	reflexão. Então, que ficasse muito claro para o povo de Minas Gerais: foram
esses os Deputados que iniciaram a caminhada pelo povo de Minas Gerais.

Agradeço ao Deputado Marco Régis e a tantos outros que estiveram
ausentes, por motivos justificados, durante a primeira e a segunda votação,
mas que puderam se juntar a nós nessa luta.

-	Que o povo de Minas Gerais saiba, que a D. Maria lá da nossa região saiba,
j	que mesmo as microempresas, que foram isentas, saibam que, se for
I	produzir uma goiabada, terá de pagar uma taxa. A agricultura reúne hoje, com
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exceção das pessoas que produzem café e outros poucos produtos, uma
massa de falidos, pessoas que põem a mão na terra, que precisam ser
respeitadas, mas que já estão sufocadas. Eles e tantos outros, que se
submeter à hemodiálise. Eu vi meu pai morrer com doença renal, mas
tínhamos dinheiro para pagar os remédios. E quem não tem?

E essa a reflexão que deixo para o nosso povo. O senhor de cabeça
branca, que está ai na galeria, que possa ainda viver para ver outros
momentos melhores para o povo de Minas Gerais. Que o ano 2000 seja um
ano de muita paz, de muita harmonia e de respeito uns com os outros, porque
é isso que o povo de Minas Gerais merece e espera de nós, deste
parlamento.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com todo o
respeito, o que vimos aqui hoje não acontece nem na cidade de Sucupira, de
Odorico Paraguaçu. Primeiro porque o Projeto de Lei n° 705199, apelidado de
"boeing 705", pela velocidade com que tramitou nesta Casa, veio como um
projeto do Governador Itamar Franco, carregado de 129 taxas. Chegou aqui
no mês de dezembro de 1999, evidentemente, e no dia 10 de dezembro ainda
não tinha passado pela primeira comissão temática desta Casa, que é a
Comissão de Justiça, da qual faço parte. Portanto, não houve discussão.
Esse projeto, tirando esse escândalo, como já disse o Deputado Marco Régis,
é antidemocrático na sua tramitação, porque a sociedade de Minas não teve
oportunidade de discutir um projeto que mexe com os interesses e,
sobretudo, com a parte mais "sensível" do ser humano, que é o bolso.
Segundo, no dia 15 de dezembro último, às 16 horas, quando em votação o
Projeto de Lei n° 705199, apresenta-se nesta Casa a Emenda n° 6, para ser
votada em 20 turno. E a chamada "narcotaxa" é votada menos de 24 horas
depois. A imprensa toda já falou. Eu já falei, porque sei a origem das coisas.
E sei, Sr. Presidente, que quem a idealizou foi V. Exa., que ficou com o "mico"
na mão. Evidentemente, V. Exa. encontrou solidariedade da base do
Governo, para que esse "mico", que possivelmente não seria, embora com a
promessa, vetado pelo Governador Itamar Franco. Isso talvez pusesse fim à
carreira política de V. Exa. Para bem da verdade, é bom que se diga ao povo
mineiro toda a verdade: a pessoa que patrocinou a "narcotaxa" chama-se
Anderson Adauto.

Outro aspecto: o PFL vem de público protestar, nos minutos que restam,
contra os argumentos do Presidente para romper com o Regimento Interno
desta Casa e, até mesmo, calar a voz da Oposição.

O clamor popular, é importante que a população mineira saiba, existiu
porque houve uma Oposição consciente nesta Casa. A Oposição, por meio
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da imprensa, fez chegar à população de Minas Gerais o absurdo que se
queria criar, não apenas a "narcotaxa", que, para a galeria que está aqui e
para o telespectador, renderia ao Governo R$135.000.000,00, mas também
as novas taxas, que são 120, e as antigas aumentadas, renderão ao Governo
R$350.000.000,00 no seu cálculo, porque há cálculos por ai que chegam a
R$700.000.000,00 com a arrecadação das novas taxas que os Deputados da
base de sustentação do Governo aprovaram aqui hoje. Portanto, é dinheiro
tirado de quem já não tem dinheiro nem para as suas despesas pessoais,
pois sabemos quanto o povo do Brasil inteiro tem sofrido pela falta de
recursos.

Eu tinha outras coisas para dizer, mas quero aproveitar estes minutos finais
para apresentar ao Sr. Presidente um requerimento. (-Lê:)

"Os Deputados Carlos Pimenta, Hely Tarqüinio e Paulo Piau, infra-
assinados, na condição de Líderes da Minoria, do PSDB e do PFL, este em
exercício, requerem à Presidência da Mesa o não-acatamento do destaque
apresentado erroneamente como Acordo de Lideres e que, exigida a
unanimidade dos Lideres, não contém as assinaturas dos signatários deste
documento, o que o inquina de nulidade absoluta, pois contraria frontalmente
os termos do disposto no art. 73, § 4 0, do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, Acordo de Líderes apresentado na reunião extraordinária das 9
horas deste dia 28112199.

O indeferimento deste requerimento representa a quebra do direito
expresso no citado artigo, constituindo um flagrante desrespeito à ordem
constitucional vigente."

Fiz essa leitura porque não queremos apenas a "narcotaxa" fora do projeto,
como disse o Deputado Sebastião Costa, ela é o bode. Queremos todo o
Projeto de Lei n°705/99 fora, que traz a "narcotaxa" e mais 120 taxas.

Acionaremos a justiça para considerar nula essa sessão traumática que
houve no parlamento e que envergonha a todos nós, mineiros. Muito
obrigado.

Declaração de Voto
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de fazer

alguns esclarecimentos: o projeto trata da mudança da Tabela A. Portanto,
o modificando a Tabela A, mostra-se que existiam taxas na tabela. Também

taxas foram reduzidas como a de alguns estabelecimentos, em que se
reduziu de R$167,00 para R$150,00 e se dividiu em quatro, pela espécie do
estabelecimento, havendo taxas até de R$80,00, quando eram de R$167,00.

Gostaria também de dizer que essa é uma questão difícil, mas a maioria
não leu e não gostou. Notamos, por exemplo, que um laboratório como a
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Monsanto, que está fazendo agrotóxico para a soja geneticamente
modificada, para registrar o seu produto em Minas Gerais - ela vai faturar
alguns bilhões de dólares com ele - pagará apenas R$300,00, não vai pagar
um litro do seu produto para custeá-lo.

Gostaria de lembrar que, por exemplo, as taxas do IMA de R$5,00 para
certificar mudas estão levando os produtores à falência, porque estes estão
comprando mudas contaminadas, com doenças que matam os pés de
manga, de laranja, os pés de coco. Se o IMA vai certificar mil mudas por
R$5,00, o valor vai se agregar a esse produto, à qualidade, à garantia de que
ele vai produzir realmente. Então, há taxas que são em defesa do produtor.

Gostaria de lembrar que uma muda de manga custa R$5,00, e a taxa para
se certificar mil mudas é de R$5,00.

Ainda, Sr. Presidente, estamos aqui fazendo uma avaliação política. Estou
vendo aqui os pedaços do nosso Regimento Interno, gostaria que o PFL e o
PSDB tivessem rasgado a Constituição quando o Presidente da República
mudou a CPMF de provisória para permanente, aumentando-a de 0,20 para
0,38.

Gostaria de ver o PFL e o PSDB rasgarem a Constituição na questão que o
Presidente está propondo do desconto dos aposentados e que lá eles dão
sustentação, o que me leva a buscar uma justificativa filosófica do velho Jean
Paul Sartre de que pornografia é o erotismo dos outros. O mesmo partido que
é contra a criação de taxa aqui é a favor do desconto do aposentado lá. O
mesmo partido que é contra a criação de taxa aqui é a favor de acabar, por
exemplo, com o fundo de garantia dos trabalhadores, que já estão fazendo
um movimento no Congresso para que o Presidente possa acabar com o
fundo de garantia, acabar com a multa rescisória de contrato.

Então, são coisas que só a política pode explicar. Lá é uma coisa, aqui é
outra. Estamos aqui em uma votação histórica nesta Casa, em que se mudou
- se é que se mudou alguma coisa -, em que se atropelou o Regimento
Interno. Foi a primeira vez que vi atropelar-se o Regimento Interno para
defender o povo, porque se tirou um ônus que estava sobre o povo. Estamos
sendo criticados por isso. Acho, Sr. Presidente, que temos de pensar em não
perder a serenidade nesta Casa, porque a avaliação política é uma coisa.
Sabemos a competência que têm os Deputados da Oposição e sabemos que
cada um deles cumpre o seu papel, até porque existe uni projeto político em
Minas Gerais, o único capaz de combater Fernando Henrique. Sabemos que
hoje o que veio a este Plenário foi a base de Fernando Henrique, não foi
apenas a Oposição ao Itamar. E bom que o povo de Minas Gerais saiba
disso, que essas coisas acontecem por avaliações políticas. Já assistimos ao
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Presidente rasgar a Constituição para poder aumentar o seu mandato, para
poder disputar novamente a eleição. Houve até denúncias de que ele
comprou votos. Então, a única justificativa que acho para isso, Sr. Presidente,
é que em política o velho Sartre tinha razão: pornografia é o erotismo dos
outros.

Questões de Ordem
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Com a palavra, o Deputado

João Leite, para formular questão de ordem.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, a primeira questão que gostaria de

levantar é sobre a Oposição ter conhecimento do edital de convocação para a
realização da reunião da Comissão de Redação. Em qual Plenarinho foi
realizada essa reunião? Gostaríamos de ter em mãos também o edital de
convocação para essa reunião dessa Comissão. Gostaria de lembrar que
estamos na Assembléia de Minas Gerais. Se formos pensar em Brasília, o
PMDB é sustentação do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Devem ser
feitas perguntas sobre muitas coisas ao PMDB e a outros partidos, também.
Gostaria de dizer que, avaliando este ano na Assembléia Legislativa, ele não
poderia ter dado certo mesmo. Foi uma legislatura que começou com uma
nota oficial do Governador exigindo que o PSDB não participasse da Mesa e
dizendo qual seria o Presidente do Poder Legislativo. Realmente, não podia
dar certo essa legislatura. Uma Mesa determinada por meio de uma nota
oficial do Chefe do Poder Executivo não podia dar certo, realmente. Na
verdade, temos 76 novas taxas, e é de assustar vermos aqui Deputados
socialistas defendendo esse Governo que cobra tudo, taxa de banco de leite
materno, taxa de hemodiálise, taxa de banco de sangue, taxa de asilo, taxa
de creche. É impressionante vermos o que acontece não em Brasília, mas
vermos o que acontece na Assembléia de Minas Gerais. Estamos na

e,	Assembléia de Minas Gerais.
Cabe ainda reconstituir a verdade da nota oficial dos Deputados da

Oposição. De fato, quem conseguiu rasgar o Regimento Interno Interno da
Assembléia Legislativa foi esse grupo denominado Grupo Independente, que
pressionou o Presidente da Casa, dizendo que votaria contra as taxas, caso o
destaque, não fosse feito. Essa é a verdade: esse grupo pressionou o
Presidente da Assembléia.

Nós, da Oposição, podemos produzir outras notas oficiais: nossa votação
de 1 0 turno contra todas as taxas, nossa votação de 2 0 turno contra todas as
taxas e nossa defesa do Regimento Interno Interno desde o dia em que o
"boeing 705" foi-nos enfiado goela abaixo nesta Assembléia Legislativa. Esta
Casa, só este ano, mesmo com a atuação da Oposição, já deu ao Governo
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Estadual mais de R$1.000.000.000,00, sem considerar os R$30.000.000,00
do PRELEGIS.

A voracidade desse Governo contra o povo de Minas Gerais é tamanha,
que, agora, se insurge contra o microempresário. Um Governo que, a todo o
momento, está criticando Brasília, é o primeiro a concorrer para o
desemprego e, agora, enfiou no projeto do Deputado Chico Rafael, que nada
tem que ver com a história, quase 30 artigos para taxar o microempresário.

O clamor do povo é contra as taxas. Ninguém quer mais taxas. O que
tínhamos que fazer era derrotar o 705. Votamos contra ele no ? e no 20
turnos. Mas, hoje, nos vimos diante de algo inusitado nesta Casa: foi criado,
pelo ato institucional, cujo número não sei, o 3 0 turno, numa desvalorização
total do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais e do Regimento Interno
Interno da Assembléia Legislativa, que se encontra rasgado e jogado ao
chão. Lamentavelmente, uma decisão ditatorial provocou tudo isso.

Essa é a verdade, e não essa nota oficial com falsa versão que a
Presidência já distribuiu à imprensa. A verdade é outra, e vamos mostrá-la a
V. Exas. (- Palmas.)

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Com a palavra, para
formular questão de ordem, o Deputado Antônio Carlos Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, o Regimento Interno
da Casa determina que, após a votação do 1 1 e 2° turnos, decidem-se as
questões de mérito: todo o projeto vai para a Comissão de Redação, que faz
as correções dos erros de linguagem e o ajuste do projeto à técnica
legislativa. Apenas isso.

Hoje, de acordo com a decisão da Presidência, houve destaque da redação
final, o que alterou o mérito. Não foi uma emenda de redação: não se corrigiu
um erro de português nem um erro de técnica legislativa. Suprimiram-se três
artigos, provocando uma alteração de mérito. Aquilo que foi aprovado em 1°°
turno e em 20 turno não prevaleceu na redação final. O produto final foi
alterado no mérito.

Diante disso, entendemos que a matéria deve voltar à Comissão de
Redação, para que ela se manifeste quanto à redação final do mérito
aprovado. E preciso voltar à Comissão.

A Mesa entender que a retirada da "narcotaxa" foi apenas uma emenda de
redação é querer subestimar a inteligência não só dos parlamentares, mas
também da galeria e de toda a sociedade mineira.

Queremos saber se nesse episódio vai prevalecer o Regimento Interno. Se
ele, de fato, será rasgado para tudo, ou se prevalecerá, mais uma vez, a
vontade dos Líderes do Governo que, com certeza, apresentarão novo
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requerimento, solicitando ao Presidente que não encaminhe para a redação
final o projeto que teve o seu mérito alterado.

Entendemos que, para manter o mínimo de legalidade, o mínimo de
entendimento desta Casa, o mínimo de sobrevivência de algumas folhas do
Regimento, é preciso que esse projeto retorne à Comissão de Redação Final,
para que seja dada nova redação com relação ao mérito decidido pelo
Plenário, que entendemos completamente esdrúxulo, porque, à redação final,
o próprio Regimento diz, não cabe esse tipo de matéria.

Já que se optou por esse caminho tortuoso, é preciso que a Mesa seja
conseqüente em seus atos e os pratique em sua inteireza. E preciso que
retorne esse projeto à Comissão de Redação Final, seja emitido novo
parecer, que deverá vir a Plenário para ser discutido pelos parlamentares.
Essa é a nossa questão de ordem, Sr. Presidente.

Declarações de Voto
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, nesta oportunidade, quero dizer que, com toda a certeza, o
parlamento mineiro ganhou muito nesta tarde.

A decisão implementada pelo Presidente do parlamento foi refletida, muito
pensada e, mais do que isso, estribada naquilo que, no nosso entender, deve
ser o norte de todo homem público que tem compromisso com aqueles que
lhe outorgaram mandato; é ouvir a voz das ruas, é ouvir o sentimento do
povo.

O parlamento tem o seu Regimento Interno, mas não há nele um trilho, há,
sim, uma trilha por onde caminhar. Através do próprio Regimento Interno,
devem-se buscar os caminhos que façam com que este parlamento, cada vez
mais, seja a ressonância da vontade popular.

Quero, nesta oportunidade, dizer que o parlamento mineiro saiu
engrandecido pela decisão soberana, refletida e altiva do Presidente
Deputado Anderson Adauto. Mais do que isso, neste momento e nesta

c	sessão, a Oposição rasgou o Regimento do parlamento, e a Situação rasgou
o	a "narcotaxa". Muito obrigado.
o A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, neste momento, quero ser

solidária com V. Exa. por sua atitude corajosa. Foi uma atitude política.
Sabemos que ela pode não ter respaldo ao pé da letra, mas, acima disso,
existe o espírito da letra. Foi uma atitude que beneficiou o povo mineiro.

Como já foi dito, é unânime nesta Casa o repúdio a' narcotaxa". Num
primeiro momento, votei contra a "narcotaxa". Mas, por acatar e por estar
sensível ao clamor do povo mineiro, muitas vezes foi dito pela Oposição que
o povo mineiro não queria a "narcotaxa", todos que votaram o fizeram contra
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a "narcotaxa".

Com relação às taxas, grandes companheiros da Comissão de Saúde,
como os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Edson Rezende, têm explicado
a necessidade da implantação do Código de Saúde. Outras taxas foram
retiradas por este parlamento, a taxa de asilo e outras, porque o verdadeiro
papel do parlamento é contribuir para que os projetos do Executivo, mesmo
quando os apoiamos, possam ser aperfeiçoados.

Outras taxas foram até retiradas por este parlamento, porque esse é o seu
verdadeiro papel, contribuir para que os projetos do Executivo sejam
aperfeiçoados, mesmo quando os apoiamos.

Além disso, gostaria de deixar registrado, mais uma vez, nesta Casa, que o
dia em que houver, em nível federal, a taxação das grandes fortunas, o
respeito ao pacto federativo e quando todos os Estados forem respeitados
nas suas necessidades essenciais e não houver discriminação na distribuição
de recursos, certamente os Estados poderão dispensar muitas taxas.

Neste momento que estamos vivendo, queremos dizer ao povo mineiro, ás
mulheres mineiras que nós, que votamos a favor dessa taxa, não o fizemos
sem discussão. Não votamos iludidos, mas sabendo o que estamos fazendo.
Estamos à disposição para discutir com cada categoria as taxas que
votamos. Desde o primeiro momento, votamos contra a "narcotaxa". Esta
Casa poderia ter feito hoje um Acordo de Lideranças, mas não foi possível,
porque essa é uma democracia, e há liberdade de opção. A Oposição não
optou pelo consenso. Poderíamos estar comemorando esse consenso.
Houve confronto, mas também nos confrontos a democracia cresce, e
podemos rever os valores e aprender, sobretudo com o olhar voltado para o
povo mineiro.

Em Nova Lima, estamos vendo, neste momento, dois prédios sendo
despejados até pelos próprios governantes. E muitas pessoas, por trás dos
bastidores, inclusive vários Deputados desta Casa, estão contribuindo para
que haja justiça. É por isso, companheiros e companheiras, Deputados e
Deputadas, que, a partir de hoje, temos que nos unir e, para o bem do povo
mineiro, superar essas divergências, aprender com elas e respeitar cada um
de nós, porque, de fato, como disse o companheiro, certas atitudes não
condizem com os grandes valores desta Casa.

Temos que ser solidários com V. Exa., Sr. Presidente, que quis outros
rumos, mas respeitando aqueles que têm contribuído para o povo mineiro, e
tomou essa atitude. Muitos são os problemas de Minas Gerais, o
desemprego, a falta de segurança. Temos que unir esforços, companheiros!
Não podemos, por questões pequenas, esquecer as questões prioritárias.
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O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Com a palavra, pelo ali.

164, o Deputado Sebastião Costa.
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, inicialmente, queria solicitar a

V Exa. a cópia integral do Acordo de Lideranças que ensejou a votação
destacada da matéria. Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, quero
lembrar que o Deputado João Batista de Oliveira, procurando demonstrar
fidelidade ao Governo a toda prova, atribuiu a nós um confronto, dizendo que
estaríamos aqui por uma questão de Brasilia. Não! Quem vai pagar a taxa
não é o cidadão de Brasília. Quem vai pagar 75 taxas a mais é o cidadão de
Minas Gerais. Estamos aqui em nome do povo de Minas Gerais. Até entendo
a posição do Deputado João Batista de Oliveira, porque todo amor novo tem
de demonstrar grande fidelidade para adquirir confiança.

O Deputado João Batista de Oliveira foi nosso companheiro, esteve ao
nosso lado na campanha eleitoral, com brilhantismo. Foi nosso companheiro
no mandato passado, quando era da Situação, e nós éramos aparentemente
da Situação, porque não tínhamos sequer um companheiro nosso no primeiro
escalão do Governo.

Estamos demonstrando aqui que todo amor novo tem de demonstrar
grande fidelidade para adquirir confiança. Talvez seja essa a razão pela qual
ele tente atribuir a nós urna questão que não tem nada a ver com Minas
Gerais. Quem vai pagar a taxa não é o cidadão do Distrito Federal, é o de
Minas Gerais. E são as taxas cuja aprovação a base do Governo está
defendendo.

Por último, devo dizer ao nosso tão respeitado quanto o Deputado João
Batista de Oliveira, o Deputado Alberto Pinto Coelho, que eu desafiaria a base
de apoio do Governo a rasgar não apenas uma taxa, mas as outras 75.
Tenho certeza de que ele tem sensibilidade para isso e, inclusive, está
constrangido. Ele sabe que o povo de Minas Gerais não suporta mais taxas,
mais tributos, mais dificuldades.

Fica reiterado o meu pedido de cópia do Acordo de Lideranças, uma vez
que não tive sequer o direito de ouvir a sua leitura, porque, na oportunidade,
não tínhamos som. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência quer, apenas, esclarecer que não é por
não haver som no microfone que não se pode ouvir a leitura. Mas passará a
cópia do Acordo de Lideranças, junto com todo o entendimento que teve ao
tomar a decisâa

A Presidência dará a palavra, pela ordem, a todos os Deputados que dela
quiserem fazer uso. Apenas quer avisar, de antemão, que, em se tratando de
questão de ordem sobre matéria já levantada anteriormente, será obrigada a
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cassar a palavra.Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Antônio Carlos
Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, o Deputado João
Batista de Oliveira fez referências ao PSDB, ao PFL, mas gostaríamos de
colocar duas questões bem claras. Estamos na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, somos Deputados e respondemos pelo nosso mandato.
Estamos tentando exercer bem o nosso mandato, tentando seguir as linhas
que entendemos ser as melhores para o nosso Estado. Não respondemos
pelos atos de colegas do Espírito Santo, do Amazonas ou de Brasília. Cada
um responde por si. Mas é preciso lembrar que, quando se critica o Governo
Federal e o Presidente Fernando Henrique Cardoso, ele é apoiado pelo
PSDB, pelo PFL, mas tem o apoio, também, do PMDB, que, inclusive, tem
Ministros, é apoiado pelo PPB, que apóia o Governo e tem Ministros, é
apoiado pelo PTB, que já teve Ministro, é apoiado pelo PL, que tem cargos no
Governo.

É preciso ficar claro que a base do Presidente Fernando Henrique na
Assembléia se confunde com a Oposição. Quando o Deputado critica o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, está criticando, infelizmente, seus
próprios colegas da base do Governo, porque também integram partidos que
dão sustentação ao Presidente da República. E, quando o Governador Itamar
Franco quer ser o homem de oposição que se contrapõe ao Presidente da
República, isso não é possível, já que vem usando as mesmas práticas
presidenciais. Se ele critica o Governo Federal porque taxa, também ele está
taxando o povo mineiro. Que garantia terá o povo de que, uma vez na
Presidência da República, não repetirá os atos do Presidente Fernando
Henrique? Essa questão precisa ser bem colocada.

Não queremos nacionalizar o debate nem a discussão. Somos membros da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, temos competência para
votar leis que valem para o nosso Estado, o nosso poder está limitado ao
Estado, e temos que nos ater a isso, pois, para tanto, fomos eleitos pelo povo.
A base do Governo, ao querer destacar a "narcotaxa", na verdade, deu um
grande tombo no povo mineiro, já que tirou a "narcotaxa", que já era algo
líquido e certo, inventada pela base governista, mas enfiou, goela abaixo dos
mineiros, 76 novas taxas.

O saldo de hoje, povo mineiro, é que a base do Governo aprovou 76 novas
taxas. O Deputado Alberto Bejani foi muito claro: derrubou-se uma taxa, e
foram aprovadas 76. Queríamos que essas 76 taxas fossem rejeitadas, que
todas elas fossem rejeitadas Esta era nossa posição. Mas, com relação à
"narcotaxa", nós é que lutamos, alertamos, despertamos o povo e a imprensa,
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e o Governo e sua base tiveram que recuar, porque nós pressionamos, como
estamos fazendo até agora. Essa é a grande verdade. Queríamos que nossa
pressão fosse um pouco mais forte, e, além da "narcotaxa", caíssem as
outras 76 taxas. Esta foi a nossa grande luta e o nosso grande esforço.

Ao Líder do Governo, peço que, ao rasgar a "narcotaxa", aproveite o
embalo e tente, ainda, na próxima redação final, rasgar as outras 76. Aí terá o
apoio entusiasmado, com aplausos, mas não aceitando que seja rasgado o
Regimento.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, a Oposição, certamente, vai

tentar usar os artifícios cabíveis, tais como entrar na justiça.
Não é fundamental, mas nos ajudaria a instruir o processo se tivéssemos as

notas taquigráficas da reunião. Sabemos que V. Exa. tem 24 horas para
liberá-las, mas pedimos compreensão: que sejam liberadas mais
rapidamente.

O Sr. Presidente - A Presidência responderá oportunamente.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência informa ao Plenário que, em resposta à questão de ordem do
Deputado Antônio Carlos Andrada, em face da votação do Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 705199, dele excluídos os artigos
destacados, a Mesa aplicou a norma do art. 271 do Regimento Interno, o que
não implica no retorno da proposição à Comissão de Redação.

Mesa da Assembléia, 28 de dezembro de 1999-
Anderson Adauto, Presidente.

Questão de ordem
• Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, o que diz o artigo?
• Sr. Presidente - "Aprovada a redação final, a matéria será enviada, no

prazo de 10 (dez dias), à sanção, sob a forma de proposição de lei, ou à
promulgação, conforme o caso, ressalvado o disposto nos arts. 196 e 202".

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, a redação final não foi
aprovada. Foi aprovada em parte.

O Sr. Presidente - A redação final foi aprovada pelo Plenário na forma e no
entendimento que a Presidência disse anteriormente que a tomou, em cima
da sua decisão, que foi fundamentada e de que o Deputado Sebastião Costa
solicitou cópia. No momento em que os senhores receberem a cópia, terão
oportunidade de analisá-la.

Votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 351199, do
Deputado Chico Rafael, que altera dispositivos da Lei n°12.708, de 29112197
e dá outras providências.
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Questão de Ordem

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, há um requerimento de nossa
autoria, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 351199.
Gostaria de saber qual a decisão da Mesa. Segundo consta no Regimento,
esse requerimento deve ser submetido à apreciação do Plenário.

O Sr. Presidente - Esse requerimento pode ser objeto de determinação
pessoal da Presidência, que já tomou a decisão a respeito do requerimento
de V. Exa., que não está respaldado pelo Acordo de Lideranças.

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, desculpe-me, o respaldo não se
encontra no Acordo de Lideranças, mas no Regimento, que diz que V. Exa.
apenas pode indeferir o requerimento quando retira de tramitação proposição
de autoria do requerente, sem parecer ou com parecer contrário. Assim, Sr.
Presidente, segundo o art. 285, enquanto estiver em tramitação, o
requerimento pode entrar e deverá ser submetido a votação do Plenário.

Portanto, Sr. Presidente, não se trata nem de precedente regimental,
porque V. Exa. estará cumprindo o Regimento ao submetê-lo à votação do
Plenário.

O Sr. Presidente - Deputado Chico Rafael, a Presidência participou de todo
o processo e entende o interesse que V. Exa. tem nesse projeto.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber requerimento do Deputado Chico Rafael, em que solicita a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n°351/99.

Mesa da Assembléia, 28 de dezembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, gostaria de ponderar, porque se

trata de uma questão de alta indagação e diz respeito a 240 mil micro e
pequenas empresas do Estado. Alerto V. Exa. para o que dispõe o art. 285 do
Regimento.

O Sr. Presidente - A Presidência tem conhecimento do art. 285. Insisto com
V. Exa. que essa matéria já está vencida.

O Deputado Chico Rafael - Estou concluindo meu raciocínio. V. Exa. me
desculpe a sinceridade, mas, da forma como está agindo, não está coerente
com sua posição de dirigente dos trabalhos. Fica consignado o meu protesto
em relação à atitude de V. Exa. Acho que não está sendo companheiro e
parceiro. O Chico Rafael esteve junto em todos os momentos de dificuldades,
inclusive, votando junto com a base do Governo. Gostaria de sentir a
sensibilidade dos companheiros desta Casa no que se refere a essa questão.
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Ela é importante e diz respeito a um grande número de microempresas neste
Estado. Não é nem questão de precedente regimental. Estamos pedindo-lhe
apenas que aplique o Regimento, porque o art. 285 dá direito ao autor da
proposição de pedir sua retirada. V. Exa. deveria submeter isso à apreciação
dos colegas Deputados.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, minha questão era anterior â
colocação e votação desse projeto, porque queríamos entender, não
aceitamos o que foi colocado pela Presidência em relação à votação do
Projeto de Lei n° 705199. Não sabemos em que momento o projeto foi à
redação final. Não vimos, em momento nenhum, o projeto ser aprovado.
Vimos a votação do requerimento de destaque, de retirada de artigos. Não
vimos, em momento algum, a redação final do projeto. Portanto, não
aceitamos essas colocações feitas pelo Presidente. Novamente, lamentamos
que outro companheiro, que lança mão do Regimento, também seja
atropelado. Temos de saber, Deputado Chico Rafael, qual Regimento vai ser
aplicado, se o de ontem, se o que foi implantado hoje, na Assembléia
Legislativa.

O de hoje não lhe dá o direito, como autor do projeto, de retirá-lo. Já não é
de V. Exa. o projeto. Ele agora pertence ao voraz Governador do Estado, que
quer também taxar as microempresas. É o desemprego instalado no Estado
de Minas Gerais. O autor do projeto não pode retirá-lo. E a ditadura instalada.
É outro ato institucional, porque o autor do projeto não pode retirá-lo, não é
dono, porque o Governo enfiou-lhe 30 artigos. Queremos protestar também
contra o direito de o Deputado não poder retirar o seu projeto. Há um
requerimento, mas o Presidente não o acata, passa por cima do Regimento
novamente. É isso que vamos enfrentar. No momento em que rasgamos o
Regimento da Assembléia Legislativa, tudo é possível. E possível não se
acatar o requerimento de um Deputado que quer retirar o seu projeto. E
possível acontecer tudo aqui.

Não temos direção, já não temos Regimento, pois ele foi desobedecido.
Todos nós, a partir de agora, podemos inventar qualquer coisa, porque está
instalado um novo modelo, está instalado o ato institucional. Estamos vendo
que o Presidente toma a decisão que interessa ao Palácio da Liberdade.
Essas decisões não interessam ao povo, não interessam aos Deputados, não
está interessando ao Deputado Chico Rafael, mas ao Governo do Estado,
que quer arrecadar mais, na saúde, no IMA, quer arrecadar das empresas e
quer apertar mais os microempresários. É isso que esse Governo quer. Com
aquelas outras 120 taxas, vai arrecadar aproximadamente R$700.000.000,00.

E, agora, o que pensa arrecadar em relação ao riiicroempresário? 0 que
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mais vai dar o microempresário para esse Governo voraz nas taxas, para
esse Governo que se impõe à Assembléia Legislativa, que não lhe dá o direito
de se pronunciar?

Um Deputado autor de um projeto não pode retirá-lo. E inaceitável essa
ditadura implantada na Assembléia Legislativa. E só dói quando atinge o
Deputado, como agora está acontecendo com o Deputado Chico Rafael e
como a Oposição se sentiu há alguns momentos aqui, na Assembléia.

Está lá o Deputado com o Regimento Interno, mostrando-o ao Presidente.
O Presidente diz que não vale aquilo que está dizendo, porque existe outra
decisão. Qual é a outra decisão, que não a do Regimento Interno votado pela
Assembléia Legislativa? Qual é a decisão que vale na Assembléia
Legislativa?

Temos, Deputado Chico Rafael, que ir à justiça. Hoje, à tarde,
ingressaremos na justiça contra essa decisão. É o Poder Judiciário que tem
de fazer justiça. Queremos também aconselhar V. Exa.: o caminho para
restabelecer a verdade é a justiça. E é isso que faremos.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite, em seu
questionamento, que não foi votado o requerimento de solicitação de
destaque. O que foi votado é o parecer de redação final.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, há outro questionamento, depois
do que V. Exa disse.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos Deputados que todas as
questões de ordem sejam formuladas por escrito. A Presidência já abriu o
processo de encaminhamento de votação do Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 351199. Já estão inscritos os Deputados Miguel Martini,
Paulo Piau e Sebastião Costa. Solicito aos Deputados que desejarem fazer o
encaminhamento de votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
n°351/99 que se inscrevam.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento

Interno, prorroga a presente reunião por mais 45 minutos, a partir das
13h14min. Com a palavra, para encaminhar a votação do parecer o Deputado
Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, encaminho a votação da
Redação Final do Projeto de Lei n° 351199. Tentamos entender qual é a
postura desse Governo. Está preocupado em criar condições para confrontar-
se com Fernando Henrique Cardoso ou em governar o Estado de Minas
Gerais? Governar o Estado de Minas Gerais significa criar condições de
crescimento, de desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de
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riquezas. Isso é governar Minas Gerais. Então, não sabemos para que o
Governador Itamar Franco foi eleito. Foi para destruir Minas Gerais? Para
destruir a economia mineira? Para gerar mais empregos. A carona que o
Governador pegou no Projeto de Lei n° 351199 vai nessa direção. Foi um
trabalho quase hercúleo que fizemos na legislatura passada, para dar
condições às microempresas e às pequenas empresas de se desenvolver. A
lógica da economia mundial aponta nessa direção. Temos aproximadamente
450 mil empresas, das quais apenas 50% estão na formalidade. E uma
grande parte dessas microempresas que vieram para a formalidade deve-se
ao projeto Micro Geraes, quando se criou um fundo que dispõe de
R$50.000.000,00 para financiar, para servir de capital de giro para
qualificação profissional, compra de equipamentos, treinamento de pessoal,
para essas microempresas, que são responsáveis por 60% do emprego no
País. E o que queríamos naquele momento? Queríamos dar condições às
microempresas. Primeiro, através do SIMPLES, do Governo Federal, foi
possível registrar os funcionários, porque ela vem para a formalidade,
pagando apenas sobre o faturamento. E o que fez o Micro Geraes? Quanto
mais funcionários se contratavam, menos impostos se pagavam. Essa era a
lógica. Permitir ao funcionário que usufrua todos os benefícios sociais
previstos em lei, porque, na informalidade, ele não usufrui. E ai, o que faz o
Governo? Acaba quase que literalmente com o microempresa. O Governo, na
sua voracidade, quer arrecadar daquele que não tem. Primeiro, Sr.
Governador, deixe que a empresa exista, deixe que ela subsista para, depois,
quando tiver condições, cobrar dela alguma coisa. A lógica do Micro Geraes é
justamente a microempresa não pagar imposto. Ela destinava R$25,00 para o
FUN4DESE, que recebeu até o nome de GERAMINAS. Era para isso mesmo.
Gerar crescimento da economia. E agora, com o aumento, passou para
R$30,00. E o pior: 80% do que precisa a microempresa, para produzir ou para
vender, importa de outros Estados, porque não existe em Minas Gerais
atendimento às suas demandas, às suas necessidades. E agora, comprando
em outros Estados, vão ter de pagar 6% a mais de impostos. Significa dizer
que a microernpresa, que pagava apenas R$25,00 por mês, vai ter de pagar
agora R$3.900,00 de impostos por ano, aproximadamente. E o cálculo mais
otimista que se faz. Como é que uma microempresa vai pagar por ano
R$3.900,00, se discutíamos se deveria ser R$20,00 ou R$25,009 Achávamos
que R$25,00 ainda era muito pesado.

O que vai ocorrer? Perto de 250 microempresas, com certeza, mais da
metade delas, vão para a informalidade. Os funcionários que tinham carteira
registrada vão perdê-la, vão para a informalidade, porque a voracidade, a
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insensibilidade do pessoal da Secretaria da Fazenda quer tirar mais, sugar
mais, não basta tirar do cidadão com 76 novas taxas, tem de tirar também da
microempresa, ai mata todos de uma vez só.

Será que foi para isso que o Governador Itamar Franco foi eleito? Será que,
quando a sociedade elegeu Itamar Franco, ela não pensava na geração de
emprego, no crescimento da economia, em menos impostos, menos taxas,
menos tributos, mais eficiência de governo? Mas como governar se o
Governador não pára em Minas Gerais? Fico imaginando que talvez ele fique
sabendo das coisas do Estado por meio de fax. Passa-se um fax para ele
sobre como as coisas estão aqui, e ele deixa para ver depois, pois está no
Rio de Janeiro, em um hotel, discutindo outras questões. Ele está mais
preocupado em sair do partido e ser candidato a Presidente, está mais
preocupado com o Governo Federal do que com o de Minas. Saiu do partido
agora para exigir que o PMDB saia do Governo Federal. Governe Minas,
Governador Itamar Franco! Se governar bem Minas, pode pensar no Governo
Federal. Mas, primeiro, governe Minas.

Minas esperava uma reforma administrativa que até agora não ocorreu. A
única coisa que tivemos foi o aumento de taxas, aumento da carga tributária,
sacrifício para , o microempresário e para o trabalhador, desemprego e
informalidade. E isso o que o povo quer?!

O Deputado Chico Rafael teve boa intenção, ele ia alterar alguns detalhes
da lei para aprimorá-la, mas o Governo entra, se não me engano, com mais
de 60 artigos, mudando completamente a face dessa microempresa. E agora
estamos aqui. Quero dar uma notícia a vocês, das galerias: se esse projeto
for aprovado, muitos de vocês vão ficar sem emprego, vão ficar na
informalidade, muitas empresas vão falir. Esse é o presente de fim de ano
que este Governo quer dar a vocês.

Ë lamentável que se eleja um Governo para trabalhar em favor do povo e
esse Governo trabalhe na contramão da história, sugando a microempresa.
Ela não tem de pagar, ela já cumpre seu papel social quando gera emprego,
gera riquezas, quando começa a aquecer a economia.

O que ocorre é o que Governador está de briga com Fernando Henrique
Cardoso e ele tem o topete muito alto, não quer se humilhar, não quer pensar
no povo, não quer pedir aquilo que o Governo Federal dá para todos os
outros, ou melhor, exigir o que lhe caberia, não quer fazer isso para dizer que
pode peitar. Fernando Henrique e fazer, um bom governo. Matando o povo,
matando as microempresas, arrecadando mais e não fazendo nenhuma obra,
aí é fácil.

Ele disse em um jornal que quer eleger 500 Prefeitos. Claro, arrecada-se
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bastante, e haverá dinheiro para a campanha, para os aliados de Itamar
Franco. Ele não pensa em Minas, está pensando na sua campanha
presidencial. É importante que ele eleja 500 Prefeitos e, para elegê-los, tem
de ter dinheiro para investir nos seus aliados, não em benefício do povo
mineiro. E lamentável.

Meu encaminhamento só poderia ser contrário.
Questão de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Vejo Sr. Presidente que já, há "quorum" para a
continuação da reunião. Por isso, peço a V. Exa. que a encerre.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Esta Presidência, tendo em
vista a importância da matéria constante na pauta, vai determinar que seja
feita a chamada para a recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr.
Secretário para proceder à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Roberto) - ( - Faz a chamada.).
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Responderam à chamada 44

Deputados. Há, portanto, "quorum" para a continuação dos trabalhos. Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, da base de
oposição ao Governo de Minas Gerais, Itamar Franco, tínhamos tomado uma
decisão preliminar de não continuar nesta Casa, nesta legislatura, mas, por
outro lado, resolvemos entrar na justiça contra a barbaridade que se cometeu
na votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 705199.
Portanto, chegamos à conclusão de que é nosso dever também, porque é tão
importante quanto o projeto das taxas, derrotar, evidentemente, o Projeto de
Lei n° 351199, que trata das microempresas no Estado de Minas Gerais.

Todos já fizeram o seu comentário, mas vale a pena reforçarmos o que está
ocorrendo com o Projeto de Lei n° 351199, Programa de Fomento e
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do
Estado de Minas Gerais.

O Deputado Chico Rafael, com muita clarividência e de acordo com o seu
entendimento de busca do desenvolvimento das microempresas, que está

: perfeitamente relacionado com o desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais, quis, a exemplo do projeto federal, ampliar os valores para
enquadramento das microempresas e das pequenas empresas. Essa era a
intenção inicial do Deputado Chico Rafael, muito bem pensada, muito
consciente, com a aprovação e o apoio dos microempresáiics e dos
pequenos empresários do Estado de Minas Geçais, com a aprovação de
todos nós, que tivemos operunidade de analisar o projeto na Comissão de
Consttuição e Justiça.
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Votamos favoravelmente â tramitação desse projeto, mas,

lamentavelmente, mais uma vez, a ditadura impera nesta Casa e no Estado
de Minas Gerais, porque fazem a mesma coisa com um projeto de um colega
nosso, o Deputado Chico Rafael, a exemplo do que fizeram com o projeto do
Deputado Sebastião Costa, do Conselho de Contribuintes, em que o Governo
queria receber 30% do valor da causa quando o empresário fosse recorrer
contra uma decisão da Secretaria da Fazenda. O Governo fez isso com o
projeto do Deputado Sebastião Costa. Colocou um monstro num projeto que
era inicialmente bom. O Deputado Sebastião Costa teve de pedir a sua
retirada de tramitação, e concordamos com isso, porque, se não, se iria
comprometer uma figura como o Deputado Sebastião Costa, que só quer o
bem do Estado de Minas Gerais.

Ficamos nos perguntando por que esse Governo faz essas maldades, por
que Itamar Franco não assume a responsabilidade pelo Governo do Estado
de Minas Gerais. Ele tem de se esconder atrás de Deputados. isso não é
justo, não é leal. Temos aqui na Casa o peso dos votos, uns com 20 mil, 30
mil, 50 mil, outros com mais de 70 mil votos, e estamos aqui para representar
o povo do Estado de Minas Gerais, e, num fisiologismo, numa condição que
os Deputados analisam como conveniência localizada e momentânea. Acho
que estamos abdicando, neste parlamento, de uma prerrogativa nossa, que é
defender o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.

O mesmo que o Governo Itamar Franco fez com o projeto do Deputado
Sebastião Costa, exigindo que cada empresário depositasse 30% do valor da
causa quando fosse recorrer de uma atitude - por mais arbitrária que fosse -
de um fiscal da Fazenda, está fazendo agora com o projeto do Deputado
Chico Rafael. São mais de 30 artigos, e o Governo impõe um substitutivo ao
projeto do Chico Rafael, descaracterizando-o por completo.

Mais uma vez, o Sr. Itamar Franco, o Sr. Newton Cardoso, o Sr. Trópia Reis
e todo o secretariado usam e abusam dos Deputados nesta Casa, que,
lamentavelmente, tem uma cultura de subserviência. Este parlamento está
absolutamente descaracterizado. E digo mais a V. Exas. está desnecessário
este parlamento do Estado de Minas Gerais. Não é necessário parlamento,
não é necessário Legislativo, porque, para um projeto ser apresentado aqui e
não ser discutido com a sociedade, não serem discutidas as causas e
conseqüências da aplicação de um projeto, que é a coisa mais importante
que há no parlamento, se abdicamos dessa condição, não há necessidade de
parlamento. Estamos aqui um bando de pessoas dando prejuízo para o
Estado de Minas Gerais, com altos salários, e não respeitando o povo de
Minas.
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Peço aqui o nosso brio, e não é somente pelo que houve hoje pela manhã.
Estou pedindo o brio dos Deputados para que possamos resgatar a condição
do parlamento de Minas, que tem uma tradição. Já passaram por aqui muitos
homens de bem, já passaram por este parlamento homens que tiveram uma
história política nacional. Mas estou vendo, com muita decepção, um futuro
muito negro para o parlamento mineiro se continuarmos desta forma,
rasgando o Regimento Interno, subservientes ao Palácio da Liberdade,
fazendo tudo aquilo que manda o Governador Itamar Franco. Alguns dizem
que, no Governo passado, era a mesma coisa. Será que não é hora de
mudanças? O Sr. Governador Itamar Franco não se diz um democrata, fez
promessas de campanha de mudanças, e o povo não errou votando nele pois
o povo não erra. Mas a decepção ai está. O Governo do Sr. Itamar Franco é
tão neoliberal quanto o Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso.
Portanto, não vejo o motivo pelo qual os Deputados desta Casa não reagem a
uma situação dessa natureza. Será que só as eleições do ano 2000
interessam para o político? Ou interessa ao político o desenvolvimento do
Estado? Acho que brio, caráter, é algo extremamente essencial na vida
pública e política. Coerência é uma coisa muito importante.

Quanto a esse projeto, gostaríamos de manifestar nosso apoio ao Deputado
Chico Rafael, para que esse projeto saia de tramitação. Ele não pode
continuar já que amplia o custo para a microempresa. O Governo, nesse
projeto, passa de R$25,00 para R$30,00 a opção da microempresa: portanto
aumenta o custo. Pode parecer pouco, mas trata-se de aumento para o
microempresário que está custando a sobreviver. De cada 100 empresas que
são implantadas neste Estado, neste País, 90 delas morrem com um ano de
idade. Portanto, o microempresário não está nadando em dinheiro, mas sim
passa dificuldades pois temos o chamado 'custo Brasil". O Governo Federal
abre as portas da economia sem dar a devida proteção para os empresários,
sobretudo aos pequenos e aos médios, e deixa todos na exacerbada
competição da globalização, importando produtos que podemos produzir. O
Governo Federal errou, o Governo do Sr. Fernando Henrique é incompetente
e errou. Por que o Governo Itamar Franco vem fazer, exatamente, as
mesmas coisas feitas pelo Governo Federal? Não vejo coerência nem lógica
na linguagem do pessoal da esquerda nessas ações do Governo Itamar
Franco. Ele, que está querendo, nas pequenas empresas, ampliar a base de
aliquotas, passando de 2% a 9% para 5% a 11% a aliquota de recolhimento.
E. pior, como disse o Deputado Miguel Martini, 6% a mais no custo de
produção de, pelo menos, 70% da matéria-prima que os microempresários
não conseguem encontrar no Estado de Minas Gerais, encontrando-a em
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outros Estados.

Quero mandar um recado para o Triângulo: tenho várias manifestações de
sindicatos, manifestações de microempresários que normalmente fazem suas
compras no Estado de São Paulo, não para desprestigiar Minas, mas porque
lá, encontram melhores condições. Portanto, microempresário do Triângulo,
estaremos, aqui, votando para que esse projeto seja retirado de tramitação,
como fizeram, na parte da manhã, com o projeto das taxas. Ai, sim,
poderemos passar para o ano 2000 aliviados, dando às pequenas empresas
a oportunidade de sobreviver. Que todos compreendam a importância deste
momento, pois não resolve o problema colocar mais dinheiro nos cofres do
Governo. O que resolve o problema é o Governo ter o seu plano, o seu
programa, o seu projeto de desenvolvimento, gerar riqueza, sim, gerar
emprego, sim, mas jamais tirando do povo aquilo que é incompetência e
deficiência do Governo.

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

O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Srs Deputados, senhores
jornalistas e pessoas que se encontram nas galerias nos abrilhantando com
sua presença, lamento que num dia como este, quando se aproxima o final de
ano e se finda o milênio, o Poder Legislativo, pilar da democracia, tenha de
enfrentar as dificuldades que tivemos hoje.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao vir aqui encaminhar favoravelmente á
disposição do Deputado Chico Rafael, que está sendo hoje usado pelo jovem
da mesma maneira como este tentou fazer com um projeto de minha autoria.
O ilustre Deputado postula a retirada de pauta e vai fazer isso, Sr. Presidente,
com base na linguagem de um adágio popular: "Onde passa um boi passa
uma boiada". O Regimento Interno que permitiu que se retirasse, se
modificasse e se alterasse, instituindo um terceiro turno de votação, há de
permitir também que o Deputado Chico Rafael, com o aval de vários Líderes
da Casa, tenha a liberdade de retirar esse projeto para que os mineiros o
reavaliem. Assim, no ano que vem, poderão rediscuti-lo em toda sua
dimensão.

Sr. Presidente, aproveito o ensejo para voltar um pouco à história do Brasil,
mais precisamente voltar a 1822. Lá se encontra o dia em que ficou marcado
positivamente na história, na consciência e na alma de cada brasileiro: o Dia
do Fico. Nesse dia, houve um apelo, um clamor e o Príncipe ficou no Brasil
para proclamar a nossa independência. Aquele dia ficou conhecido na história
como o Dia do Fico, uma marca positiva e grandiosa que enaltece a todos os
brasileiros com o sentimento maior de liberdade.
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Sr. Presidente, hoje estou inscrito para o expediente da tarde, mas

aproveito agora a sensibilidade de V. Exa. para anunciar a razão por que
voltarei a esta tribuna na parte da tarde. Assim, como se criou em 1822 o Dia
do Fico, hoje se deveria criar em Minas Gerais o "Dia Estadual das Taxas",
pois se criaram 75 taxas para que o povo de Minas Gerais pague. Eu diria
mais, além do "Dia das Taxas" é também "Dia do Rolo Compressor", que
contou com o apoio da Direita na Casa. A Direita é uni simbolismo do
parlamento francês - Direita e Esquerda. A Esquerda no parlamento francês
eram os que se sentavam à esquerda e a Direita eram os que se sentavam à
direita. Os da Direita apoiavam o Governo de forma irrestrita, geral e
incondicional.

Diria que com o apoio da Direita na Casa - integrada pelo PDT, do
Governador Leonel Brizola, pelo PT, que respeitamos tanto, pelo PPB, do Dr.
Paulo Maluf, e pelo PMDB, do Sr. Orestes Quércia. Massacram-se aqueles
que tinham sentimento em contrário. Portanto, no expediente da tarde,
quando tiver oportunidade, voltarei a esta tribuna para dizer que, já que se
criou no passado o Dia do Fico, que marcou de forma grandiosa a alma dos
brasileiros, também hoje se marque com uma mancha negra a história da
política mineira com a criação do "Dia Estadual das Taxas" em que a base do
Governo participa do rolo compressor e obriga os mineiros a amargar mais 75
taxas.

Sr. Presidente, concluindo, quero cumprimentar o Deputado Chico Rafael e
dizer-lhe que receba a minha solidariedade, porque sei quanto isso faz mal a
quem tem uma intenção que, de repente, é deturpada.

Esse projeto serviu de trampolim. Ele tinha 3 artigos, mas serviu para a
inclusão de outros 33, o que me causou repúdio. Ainda há tempo. Antes da
votação de 2° turno, conseguimos, com um requerimento aprovado pelo
Plenário, retirá-lo de tramitação. Sei que, com o apoio de Lideres e com o
precedente desta Casa, não é necessário todos assinarem, basta alguns
assinarem. Com a assinatura de alguns, V. Exa. vai lograr essa pretensão, vai
ver esse parecer de redação final ser afastado da pauta, permitindo aos
mineiros uma rediscussão da matéria no próximo ano.

Para concluir, quero dizer que vou voltar à tarde para fazer uma
retrospectiva histórica, voltar para lembrar que, no passado, criou-se o Dia do
Fico, hoje, 28112199, final de século e de milênio, está sendo criado em Minas
Gerais, a meu ver, e talvez possa ser feito por resolução, por deliberação, por
decreto, já que tudo se pode, nada mais pode ser discutido à luz da lei, o "Dia
Estadual das Taxas". Quero voltar para encaminhar essa iniciativa, para dizer
que não participei disso, que fui contra, porque sei que os mineiros não
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querem, repudiam tudo isso. Os mineiros não querem somente o afastamento
de uma taxa, mas querem rediscutir o projeto. Por que ele não poderia ficar
para o ano que vem? No ano que vem, poderíamos reavaliá-lo. De fato, é
preciso reavaliar o que se quer cobrar sem necessidade. E isso que estamos
repudiando. Não estou aqui demonstrando nenhum sentimento de revolta.
Pelo contrário, estou querendo permitir que a base do Governo crie o "Dia
Estadual das Taxas", tão assimilado pela base do Governo, que, com grande
entusiasmo, defendeu esse projeto.

Já lembrava antes que a narcotaxa era a caminhonetezinha do Sr. Miguel,
de Mantena, usada para desviar a atenção da fiscalização, ludibriar a opinião
pública de Minas Gerais. Essa taxa é ruim, é horrível, mas as outras são
horrorosas. Elas sequer foram assimiladas pela base do Governo. Tenho a
certeza de que o Deputado João Batista, estudioso da história que é, vai
gostar da idéia da criação do 'Dia Estadual das Taxas", para o qual não pude
contribuir. Estou querendo apenas que ele se materialize, transformando essa
data numa data histórica. A história é marcada por fatos positivos e por
aqueles extremamente negativos. Este marcaria definitivamente a
sensibilidade, a história e a conduta dos políticos de Minas Gerais. Fica aqui
minha sugestão: V. Exa., integrante da Mesa que é, avalie a idéia. Ai, sim, o
Governo estaria consolidando de vez sua posição. Quando chegar o dia 28
de dezembro do ano que vem, ele montaria outro rolo compressor e criaria
mais taxas. O povo de Minas Gerais vai, assim, continuar sofrendo, e nós
continuaremos perdendo a votação, mas o defendendo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Chico Rafael.

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
presente, gostaria apenas de fazer uma pequena retrospectiva em relação ao
Projeto de Lei n° 351199, que altera alguns dispositivos do Projeto Micro
Geraes. A nossa idéia inicial era apenas elevar o teto de faturamento das
micro e pequenas empresas de R$60.000,00 para R$120.000,00 e de
R$720.000,00 para R$1.200.000,00.

Faltando 2 horas para iniciarmos os trabalhos, quando, então, seria
analisado na Comissão de Fiscalização Financeira esse projeto, recebemos
um substitutivo do Governo com quase 60 artigos, introduzindo uma série de
alterações no projeto.

Infelizmente, naquele momento, não foi possível fazer uma análise mais
aprofundada, mais acurada a respeito do projeto. Tivemos o aval, naquela
oportunidade, de alguns membros do SEBRAE, que entendiam que aquele
projeto atendia às reivindicações da categoria, da classe dos pequenos e
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microempresários.
No entanto, o que pudemos constatar ontem, numa reunião da qual

participaram representantes do SEBRAE, da FIEMG, da Associação dos
Microempresários, da Associação dos Varejistas, da CDL, é que a Fazenda,
em momento algum, disse a essas entidades que iria cobrar a diferença de
aliquota sobre os valores das compras feitas fora do Estado pelas micro e
pequenas empresas.

Quero dizer aos colegas Deputados que estamos violentando de forma
drástica, estamos dando um golpe de misericórdia nas micro e pequenas
empresas. Hoje, uma microempresa tem por obrigação recolher, tão-somente,
R$25,00 por mês, a titulo de ICMS. Com  a nova alteração, terá que recolher
R$30,00 por mês, a título de ICMS, além de ter que pagar a diferença de
aliquota sobre as mercadorias adquiridas fora do Estado.

A mesma coisa ocorre com relação às empresas de pequeno porte: terão
que recolher a diferença de aliquota, ou seja, terão que pagar 6% a mais, em
favor do Estado de Minas, sobre as compras realizadas fora do Estado.

O projeto, no seu sentido filosófico, é até interessante, mas, do ponto de
vista prático, é drástico, penaliza as pequenas empresas, porque a Fazenda
parte do principio de que quer defender a economia mineira. Concordaria com
isso se nós, Estado de Minas, fôssemos, pelo menos, 50% auto-sustentáveis
para atender à demanda no Estado.

Essa não é a realidade. Vamos penalizar, de forma drástica, vários
segmentos da nossa economia. Apenas para exemplificar, no setor de
autopeças, há a FIAT, que produz no Estado, e outras montadoras, que
produzem fora do Estado. Isso quer dizer que todos os nossos pequenos
comerciantes que se dedicam ao comércio de autopeças vão ter que pagar
6% a mais, a titulo de ICMS, em favor do Estado de Minas, quando
adquirirem autopeças que não sejam dos veículos da FIAT.

Estamos ouvindo esse discurso de que o projeto é bom, procura proteger a
nossa indústria, mas, lamentavelmente, isso é uma baleia. Não condiz com a
realidade dos fatos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A intenção do Estado é
clara: arrecadar. Eles querem engordar o caixa do Estado.

Não diria que o Estado não precisa de recursos, mas não podemos tirar
recursos das micro e pequenas empresas. Não podemos concordar com o
que vem sendo feito no Estado de Minas. A empresa SATIPEL se instalou no
Triângulo Mineiro com incentivos dos contribuintes, do nosso povo. O Estado
de Minas reduziu a aliquota interna de 18% para 12%.

A Mercedes-Benz do Brasil levou uma série de incentivos do Estado, do
bolso dos contribuintes, dos consumidores. Estamos financiando
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multinacionais, empresas milionárias. E aqui, com uma canelada apenas,
estamos penalizando cerca de 240 mil pequenas e microempresas no Estado
de Minas. Vejam bem os senhores que esse segmento responde, apenas e
tão-somente, por 7% da arrecadação do Estado e constitui cerca de 90% das
empresas do Estado.

Pediria a sensibilidade dos Srs. Deputados para perceberem a gravidade do
que estamos votando aqui, hoje, principalmente dos Deputados
companheiros da base do Governo. Acho que ser base do Governo, meus
amigos Deputados, não é acatar tudo o que o Governador quer, mas ter o
direito de ser ouvido pelo Governo. Lamentavelmente, não estamos tendo
esse direito. Particularmente, como Deputado da base, não tenho tido a
oportunidade de ser ouvido pelos segmentos que compõem os órgãos do
Estado.

Acho que não tem sentido ser base do Governo para engolir tudo o que
temos engolido nesta Assembléia, como essa "narcotaxa", que nos submeteu
a esse vexame todo perante o Estado.

Ser base do Governo é ter o direito de ser ouvido. Gostaria que o Deputado
Alberto Pinto Coelho, majoritário na cidade de Extrema, tivesse sensibilidade
para com os comerciantes de Extrema, de Camanducaja, de ltapeva, porque,
naquele extremo Sul, 90% dos pequenos comerciantes fazem suas compras
no Estado de São Paulo.

Gostaria que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva também tivesse sensibilidade,
já que Jacutinga, Monte Sião e Ouro fino compram, de 90% a 100% de toda a
sua matéria-prima, que é utilizada na indústria têxtil, de São Paulo e de outros
Estados.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior, que também é votado em Jacutinga,
deveria se mostrar sensível para com os pequenos empresários que atuam
naquela cidade. Pouso Alegre é abastecida, em mais de 80%, com produtos
do Estado de São Paulo. E não é porque não querem comprar do Estado de
Minas. É porque o nosso Estado não tem condições de abastecer o nosso
comércio, de abastecer a nossa indústria. Infelizmente, essa é uma triste
realidade.

Não vamos conseguir fomentar o processo de industrialização no Estado
penalizando a microempresa. Essa é uma premissa falsa. Imaginem os
senhores: uma empresa do Estado de São Paulo que fabrica tinta para a
construção civil vai se interessar em se instalar no Estado, se ele é obrigado a
procurar sua mercadoria no Estado de São Paulo? Eles não vão ter o mínimo
de interesse. Tínhamos de buscar outros caminhos. Questionei outro dia,
numa reunião no Salão Nobre, com entidades e órgãos do Governo, se não
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tínhamos técnicos, planejadores, engenheiros, pessoas de calibre no
Governo, que fossem capazes de engendrar um novo sistema de fomento à
industrialização do Estado. Será que a única forma que temos é penalizar a
microempresa? Será que o único caminho que temos é dar um golpe de
misericórdia nas pequenas empresas, nas microempresas, que já estão em
situação díficil? Todos sabemos disso, e acredito que todos os senhores são
procurados por pequenos comerciantes, diariamente, para reclamarem do
momento de dificuldade que estamos vivendo.

Nós, Deputados da base do Governo, temos de ter essa sensibilidade. Se
rejeitarmos o projeto, isso não vai trazer prejuízo econômico ao Governo.
Simplesmente, vamos manter o Micro Gerais nas condições em que está,
para que possamos, no ano que vem, junto com as entidades e os órgãos do
Governo, discutir essa questão de forma mais profunda, com maior
participação da sociedade, e não da forma como foi feito esse projeto, que
chegou aqui da noite para, o dia, e fomos obrigados a engoli-lo. Não é desta
forma.

Quero, mais uma vez, registrar o meu protesto contra a forma como esses
projetos são encaminhados nesta Casa. Eu, Deputado Chico Rafael, que me
considero base do Governo, não irei mais acompanhar projetos que sejam
votados aqui, na calada da madrugada. Não posso concordar com isso, sob
pena de não corresponder ao compromisso que assumi, em praça pública, de
atuar neste Plenário como Deputado independente, que tinha como objetivo
defender os interesses da população, do povo. Não serei cabresto do
Governo.

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

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente
quero louvar o companheiro Deputado Chico Rafael pela oportunidade de seu
projeto e por sua manifestação corajosa de indignação com o processo a que
temos assistido nesta Casa: projetos que vêm do Executivo, na última hora,
preparados para que não haja uma discussão mais ampla entre as partes
interessadas. É o que vimos no projeto das taxas, cuja redação final foi
votada nesta manhã. É o que vimos nas emendas que foram apresentadas
em 2° turno. É o que vimos hoje, quando o Governo, no seu discurso,
reconhece a importância das pequenas e microempresas, mas, na sua ação,
a conversa é outra.

Temos, nesta Casa, de exigir coerência entre o discurso e a ação. Estamos
vendo hoje, neste Plenário, representantes desse segmento, que aqui estão
com a expectativa de que o projeto, da forma como está, não seja aprovado.
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Nós sabemos que o substitutivo do Governo, que foi entregue também na
última hora, como sempre, prejudica a microempresa.

Temos hoje para votar um parecer de redação final de um projeto que é pior
do que o que existe hoje. Então, é um retrocesso. Não podemos
simplesmente assistir passivamente a um retrocesso, como se a
microempresa e a pequena empresa não fossem de real importância para o
Estado e para o Pais.

Temos acompanhado essa discussão da microempresa e da pequena
empresa e sempre vimos ações do Governo muito tímidas ou, ás vezes, até
de aborrecimento ao tratar desse assunto, O Governo gosta de tratar das
grandes e médias empresas, que aparecem nos jornais, têm inaugurações
festivas; essas, enfim, levam toda a equipe governamental a participar da sua
inauguração, mas, na hora de discutir a microempresa e pequena empresa,
que são geradoras de emprego e renda para a maioria da população, a
situação é outra.

Acho que é uma miopia governamental não querer enxergar que, hoje, para
o grande problema que existe em todo o Pais, que é o emprego, há a
necessidade de se gerar renda para as famílias, não temos outra saída a não
ser por meio das microempresas e das pequenas empresas. O papel do
Governo deveria ser de total apoio e total estimulo a elas.

Tivemos a oportunidade de participar de um movimento surgido há 15 anos,
quando o Ministro Beltrão vendia para o País a idéia da simplificação, da
desburocratização e da importância da microempresa e da pequena empresa
para a economia.

Houve uma evolução, principalmente no Governo passado, com a criação
do Micro Geraes, que foi um grande avanço, um grande passo. Hoje estamos
caminhando para trás. E isso que está indignando o Deputado Chico Rafael.
Por isso, estamos dando apoio à sua proposta, para que esse projeto seja
prorrogado, não seja aprovado hoje, para que possamos envolver mais as
partes, numa ampla discussão. Votar um projeto sabendo que o que está em
vigência é melhor não faz sentido, a não ser que esta Casa queira agora ir de
encontro à vontade de 250 microemprários e pequenos empresários e ir
contra a vontade de mais de 3 milhões de pessoas que dependem das
miesoempresas e pequenas empresas para sobreviver.

Para mim, isso também -é um fato marcante, como hoje foi discutido, no
projeto anterior, sobre a manifestação da sociedade. Temos de perceber que
hoje há vários mineiros dependendo das microempresas e das pequenas
empresas e não podemos fazer um projeto que piore esse segmento. Por que
não fazer um projeto que estimule o crescimento, a geração de mais
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empregos e mais renda? Isso é um retrocesso.

É essa a colocação que temos de fazer. Quando estamos hipotecando
apoio ao Deputado, não estamos apoiando o Deputado Chico Rafael,
estamos apoiando as microempresas e as pequenas empresas do Estado.
Estas precisam de apoio, porque, se não o tiverem, diante de todas as
dificuldades inerentes à situação atual, ainda encontrando mais ônus,
obviamente serão desestimuladas.

Ao invés de elas terem preparação, tendo gradativamente um crescimento,
vamos fazer o contrário, as pequenas e as microempresas não crescerão,
apenas encerrarão as suas atividades. Não podemos simplesmente achar
que isso é natural, que o Governo está certo nisso. Não está. A Secretaria da
Fazenda não tem visão ampla, macro. Ela tem visão fiscalista, mas tem de ter
visão de desenvolvimento, e não apenas de fiscalista. No momento em que
ela tiver uma visão de desenvolvimento, essas propostas não surgirão,
porque ela mesma irá discutir e saberá que, em médio e longo prazo, o
Estado ganha muito mais com o seu desenvolvimento, e não com essa visão
medíocre de fiscalista apenas.

Por isso, juntamo-nos a essa proposta do Deputado Chico Rafael, para que
esse projeto não tenha tramitação normal hoje, tenha o seu processo de
encaminhamento paralisado, e, não sendo aprovado neste ano, possamos
discuti-lo sem partidarismo, sem preconceito, mas, sim, com uma visão de
que a microempresa e a pequena empresa são fundamentais para o nosso
Pais, são fundamentais para dar uma resposta rápida a diversos problemas
sociais. Assim, poderemos fazer um projeto que venha a atender essa visão,
esse principio estratégico. Microempresas e pequenas empresas são criadas
para dar uma resposta econômica e social ao Pais. Não precisam ser
carregadas, mas esse empurrão que precisamos dar a elas, para a sua
sobrevida, é necessário. E por isso que estamos conclamando a todos os
colegas hoje. Vamos pensar grande, vamos pensar no nosso Estado! Pensar
grande é dar apoio à microempresa e à pequena empresa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Antônio Carlos Andrada, que dispõe de 1 minuto nesta reunião. O seu tempo
continuará na próxima reunião.

O Deputado AnfA;io Carlos Andrada - Sr. Presidente, vou- usar, então. i$s
1 minuto rp 1e tenho para cumprimentar a Mesa, os Deputados, as galerias,
dizendo oe, daqui a pouquinho, vou desenvolver o meu raciocínio no tempo
que me resta. Muito obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta reunião,
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Presidência a encerra, convocando os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 horas, para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a solene de encerramento da 1
Sessão Legislativa Extraordinária da 143 Legislatura, a realizar-se logo após a
apreciação dos pareceres de redação final constantes na pauta. Levanta-se a
reunião-

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2000

ATA

ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA l a SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 14a LEGISLATURA, EM 28112199

Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo e Gil Pereira
Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: ? Fase (Expediente): Ata;

discurso do Deputado Paulo Piau; aprovação - Correspondência: Ofícios -
Fase (Grande Expediente): - Apresentação de Proposições: Proposta de
Emenda à Constituição n° 31199 - Projeto de Lei n° 784199 - Requerimentos
n°s 1.035 a 1.037199 - Comunicações: Comunicações da Bancada do PT e do
Deputado Alberto Pinto Coelho - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Rêmoto Aloise, Arlen Santiago e Alberto
Pinto Coelho - Y 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° 30/99-
Leitura de Comunicações -? Fase: Palavras do Sr. Presidente - Votação de
Proposições: Prosseguimento da votação do Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 351199; discursos dos Deputados Antônio Carlos Andrada,
João Leite, Marco Régis, Hely Tarqüinio e Bilac Pinto; requerimento do
Deputado Alberto Pinto Coelho; requerimento do Deputado Sebastião Costa;
discursos dos Deputados Paulo Piau, Sebastião Costa e Hely Tarqüinio;
rejeição do requerimento; verificação de votação; ratificação da rejeição;
votação do requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação do
requerimento; verificação de votação; ratificação da aprovação;
prejudicialidade dos requerimentos dos Deputados Sebastião Costa e Miguel
Martini; decisão da Presidência; questão de ordem; votação do parecer;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; declarações de
voto; questão de ordem; declaração de voto; questão de ordem; declarações
de voto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Meto - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
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Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João
Leite - João Paulo - 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 - Olinto Godïnho - Pastor
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 14 horas, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Tadeu Leite, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Para discuti-Ia, com a palavra, o

Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar,

é necessário que se faça uma retificação na ata, porque o primeiro a
encaminhar o Projeto de Lei n° 351199 foi o Deputado Miguel MartinL O
primeiro nome colocado foi o meu, e não foi citado o do Deputado Miguel
Martini. Portanto, peço que isso seja retificado.

Em segundo lugar, não vou entrar na polêmica do Acordo de Lideranças
que fez com que a reunião passada fosse tumultuada, porque já estamos com
processo na justiça, e é ela que, evidentemente, vai se pronunciar.

Gostaria, ainda, de deixar registrado na ata que o PSDB, o PFL e o PSN
não tiveram oportunidade de encaminhar a votação naquele momento, porque
os microfones foram cortados. Pedimos para encaminhar, e o Presidente
desta Casa não deu a palavra à Oposição; peço, portanto, 4ue esse fato seja
registrado na ata.

O Sr. Presidente - Passo a palavra ao Sr. Secretário, para que faça
esclarecimentos sobre a ata.

0 Sr.Secretário (Deputado Luiz Tadeu Leite) - De fato, consultando a ata,
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vemos que quem fez uso da palavra para encaminhar a votação do parecer
foi, primeiramente, o Deputado Miguel Martini, que, ao final do seu
pronunciamento, suscitou questão de ordem. Ao final, fizeram uso da palavra,
para encaminhar a votação da matéria, os Deputados Paulo Piau, Sebastião
Costa, Chico Rafael, Mauro Lobo e Antônio Carlos Andrada. A ata está
correta.

O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita na ata. Não havendo quem
sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada.

Correspondência
- O Deputado Antônio Carlos Andrada, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFIC lOS

Do Sr. Odair Dias, Presidente da Câmara Municipal de lbirité,
encaminhando pedido do Vereador Sebastião Gomes de Araújo - seja gratuito
o fornecimento de segunda via de carteira de identidade. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. Melchior A. de Meio, Superintendente Regional do INCRA-MG,
encaminhando, para conhecimento e divulgação das ações conjuntas do
INCRA e do Governo do Estado, cópia de convênio firmado por meio da
RURALMINAS, objetivando a legitimação de pequenas propriedades e
arrecadação para ampliação da reforma agrária no Estado. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. Melchior A. de Meio, Superintendente Regional do INCRA-MG,
encaminhando, para conhecimento e divulgação das ações conjuntas do
INCRA e da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, cópia de convênio
firmado, objetivando a aquisição e a instalação de uma sala de informática no
Projeto de Assentamento Iturama.

Do Sr. Meichior A. de Meio, Superintendente Regional do INCRA-MG,
encaminhando, para conhecimento e demais providências, cópia do convênio,
do extrato da publicação e da ordem bancária, objetivando a aquisição e a
instalação de uma sala de informática na Escola Polo-Nucleada do Projeto de
Assentamento lturama. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
Econômica Federal, comunicando, para conhecimento e providências
cabíveis, a prorrogação da vigência dos contratos de repasse OGU197,
assinados entre essa instituição e o Estado de Minas Gerais. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual,
c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições;
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 31199

Acrescenta o § 30 ao art. 163 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 163 da Constituição do Estado o seguinte

§ 3°:
Art. 163- ....................................

§ 30 - O disposto no caput' deste artigo, relativamente à expedição de
precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei
como de pequeno valor que a Fazenda Estadual deva fazer em virtude de
sentença judicial transitada em julgada".

AI. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, de de 1999.
Eduardo Hermeto - Jorge Eduardo de Oliveira - Eduardo Brandão - Alberto

Bejani - Cristiano Canédo - Ambrósio Pinto - Dinis Pinheiro - José Henrique -
Fábio Avelar - Chico Rafael - Elmo Braz - Glycon Terra Pinto - António
Andrada - Elaine Matozinhos - Ronaldo Canabrava - Adelino de Carvalho -
Edson Rezende - Bilac Pinto - Olinto Godinho - Gil Pereira - Luiz Menezes -
Eduardo Daladier - Wanderley Ávila - Maria Olivia - Cabo Morais - Paulo Piau.

Justificação: A Emenda à Constituição n° 20, de 15112198, acrescentou o
seguinte § 30 ao art. 100 da Constituição Federal:

"Art. 100 - A exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos
devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação
dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim.

§ 30 - O disposto no caput' deste artigo, relativamente à expedição de
precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei
como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal deva
fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Tal dispositivo mudou substancialmente a aplicação do disposto no caput'
do artigo, excluindo o pagamento de obrigações de pequeno valor, definidas
em lei, da ordem cronológica de apresentação dos precatórios.
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A presente proposta de emenda à Constituição do Estado visa a adequar a
nossa Carta à inovação introduzida na Carta Federal por meio da Emenda à
Constituição n°20, de 15112198, que permite que o Estado, diante da grande
dificuldade encontrada no pagamento de créditos de alto valor provenientes
de sentença judicial irrecorrivel, através de precatórios, salde suas dividas de
pequeno valor, através de critérios a serem disciplinados em lei, que definirá
o que se considera obrigação de "pequeno valor". Nesse sentido, cumpre
ressaltar que tramita na Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 227199,
que dispõe sobre o pagamento de obrigações de pequeno valor devidas pela
Fazenda Estadual, conceituando-as e definindo as regras para o seu
pagamento.

Para aprovação desta proposição, que vai ao encontro da inovação
introduzida na Constituição Federal, contamos com o apoio dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 784199
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente

Hebron Betel, com sede no Município de Medina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e

Beneficente Hebron Betel, com sede no Município de Medina.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1999.
Pastor George
Justificação: A Associação Comunitária e Beneficente Hebron Betei tem

como objetivo primordial o amparo à família, à infância, à maternidade, à
adolescência e à velhice. Para atingir essa meta, procura reunir recursos
humanos e financeiros, com vistas a prestar assistência social a pessoas
carentes e a executar programas de desenvolvimento em prol da
comunidade. É também uma das suas finalidades construir e administrar o
Hospital Beneficente Hebron Betel.

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

REQUERIMENTOS
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NO 1.035199, do Deputado Sebastião Costa, solicitando ao Poder Executivo

informações sobre o montante de recursos arrecadado pela Secretaria da
Fazenda, em conseqüência do aumento recente dos combustíveis e da
energia elétrica, bem como a perspectiva de projeção de arrecadação após o
último aumento, de 63%, feito pela CEMIG.

N° 1 .036/99, do Deputado Sebastião Costa, solicitando ao Poder Executivo
informações sobre a perspectiva de arrecadação pelo Governo Estadual, em
decorrência da aprovação do Substitutivo n° 2 apresentado ao Projeto de Lei
n° 279199, permitindo que o Governo negocie e renegocie os créditos
tributários oriundos da privatização do BEMGE, do CREDIREAL e da
MinasCaixa.

N° 1.037199, do Deputado Sebastião Costa, solicitando ao Poder Executivo
informações sobre o valor apurado pelo Governo Estadual com a venda dos
créditos tributários, em virtude da Lei de Anistia Fiscal. (- Distribuídos à Mesa
da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do PT e

do Deputado Alberto Pinto Coelho.
Oradores inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores e senhoras, quero aproveitar o meu tempo de 20
minutos para fazer algumas reflexões e expressar o voto dado no período da
manhã com relação ao Projeto de Lei n° 705199. Aproveitando a
oportunidade, também quero deixar registradas algumas reflexões sobre o
que aconteceu neste final de ano e nesta convocação extraordinária, de modo
muito especial.

A primeira questão de que desejo tratar diz respeito ao papel do Presidente
Deputado Anderson Adauto, ao tomar uma decisão difícil, que tanta polêmica
gerou hoje, pela manhã. Tal decisão não representou uma atitude isolada e,
apesar de ser uma prerrogativa do Presidente, expressa não somente a
vontade de todos os Líderes que atualmente apóiam o Governo, mas também
a vontade de todos os companheiros e companheiras que fazem parte da
base do Governo.

Insistentemente, colocamos para o Presidente da Assembléia a
necessidade de se tomar uma decisão política com relação ao Projeto de Lei
n° 705199. Ela foi tomada pelo Presidente da Assembléia para contrapor-se a
uma ação política que se quis fazer e que se fez com relação ao projeto que
foi votado. A Oposição disse que não se podia mudar mais a natureza do
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projeto que estava sendo votado, porque já estava em fase de redação final,
mas confessou, por diversas vezes, que desejava derrotá-lo, legitimando e
colocando a questão política acima da questão regimental. Se a Oposição
quisesse tratar, ao pé da letra, esse projeto, em fase de redação final, como
não sendo passível de nenhuma modificação, não poderia, tão
insistentemente, ter vindo aos microfones desta Casa para dizer que
tínhamos de derrotá-la

Quando discutimos e votamos o mérito, definimos que o processo seria em
dois turnos. A Oposição, ao querer vencer um processo já vencido na lógica
do mérito, impôs uma questão política, que deveria ser disputada por todos
nós, estabelecendo a seguinte lógica: a Oposição minoria contra a Situação
maioria. A lógica que a Oposição minoria desejava era vencer a maioria.
Inaceitável. Por isso, foi correta a decisão do Presidente desta Assembléia
em fazer valer a vontade da maioria.

Outra questão que desejo colocar diz respeito especificamente à
"narcotaxa". Quando a discutimos, a Oposição deu uma valorosa contribuição
às reflexões que fizemos, mas não foi a única. Basta lembrar que, nesta
Casa, não foi toda a base do Governo, com mais de 50 parlamentares, que
votou favoravelmente a ela. Foram 33 parlamentares que votaram
convencidos, naquele primeiro momento, de que ela supriria uma
necessidade fundamental de um Estado combalido pela violência que grassa
em todos os lugares. Depois, vamos chegar à discussão da violência no
Estado.

Depois houve uma reflexão com a Oposição, com nossos companheiros da
base do Governo, que também procurou convencer o Governo de que não
era adequado. Isso não é apenas um mérito da Oposição, mas de muitos
outros companheiros que perceberam a necessidade de suprimirmos, tanto
que o convencimento que se fez se fez também por parte dos parlamentares
que, já no 1 0 e no 20 turnos, votaram contra. Isso dos parlamentares da base
do Governo.

Chegou-se a um consenso, e o Governador Itamar Franco, sensível às
manifestações populares, já antes da votação final, sinalizou que vetaria o
projeto. Ora, se todas as ações caminharam para reconhecer e rejeitar o
artigo da "narcotaxa", já não tinha sentido este parlamento votar para o
Governador vetar. Era um gesto da soberania tantas vezes reclamada pela
Oposição e que insistentemente demos a eles a oportunidade de que esse
gesto de soberania fosse realizado sem nenhum trauma. Tanto que ontem, o
tempo todo, passamos discutindo, procurando convencer quem nunca foi
passível de convencimento aqui, de que seria bom para nós todos - a
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Situação, a Oposição, o parlamento, a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais - rejeitar um projeto que, de antemão, já estava sendo rejeitado pelo
Governador do Estado, pelo povo de Minas e por todos os parlamentares.

Mas a Oposição, naquele momento, quis tripudiar sobre a maioria e dizer:
"Agora nós é que mandamos. Queremos que derrotem tudo". E este não era
o convencimento de todos nós. O convencimento da maioria é o de que
algumas taxas são necessárias. Algumas são fundamentais. As modificações
que aconteceram em alguns sentidos foram altamente favoráveis ao interesse
da sociedade. Algumas, inclusive, se reduziram. Vou citar duas emendas que
foram apresentadas neste Plenário, deram um salto de qualidade,
melhoraram, de maneira extraordinária, o projeto das taxas, sem onerar a
população. São do companheiro Deputado Durval Ângelo. Uma é sobre o
"leasing".

Vieram dizer que o povo iria pagar mais impostos. Isso não é verdade. Às
mentiras que foram ditas, também quero me referir em seguida. Os carros
que são transferidos para os consumidores através do "Ieasing", os
consumidores os pagam do mesmo modo que todos os carros taxados neste
Estado. Portanto, não foram definitivamente beneficiados. Ao estabelecermos
a cobrança de taxas, na realidade, estamos retomando para o Estado o que
sempre pertenceu ao Estado, mas foi sonegado nessa lógica de transferência
de venda. O povo vai estar ganhando uma quantia muito significativa de
grandes montadoras, de grandes empresas que, ao contribuírem, agora, de
acordo com o valor do produto que está sendo vendido, isso vai resultar,
realmente, em uma arrecadação muito significativa.

A outra é a do DPVAT. O imposto obrigatório tem um limite que não vai ser
alterado. Se o limite não vai ser alterado, como alguém pode chegar aqui e
mentir para o povo de Minas Gerais, manipulá-lo, dizendo que há mais uma
taxa para ele pagar? Isso não é verdade. Sobre a taxa que se paga, sem
nenhuma alteração dada pelo Estado, o Estado vai cobrar o que a ele
pertence, que era sistematicamente sonegado.

Há também outros valores, que o Deputado João Batista de Oliveira
lembrou. O Deputado Edson Rezende já citou. Existem taxas novas. E claro
que existem taxas novas. Por quê? Porque existem ações novas, ações
governamentais que foram negadas sistematicamente pelo Governo anterior.
É preciso lembrar aos agora arautos defensores do povo que, durante os
quatro anos do Governo passado, o Código de Saúde tramitou aqui, mas foi
garroteado, foi impedido de ser votado, porque não interessava ao Governo
de então implementar as ações de saúde, as ações promotoras do
crescimento da saúde no Estado.
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Essa é a realidade: taxas novas para ações novas, absolutamente

necessárias neste Estado. Hoje, oferecem-se produtos de consumo da
população. Os trabalhadores encontram-se em situação de ameaça à sua
condição de trabalho, de consumo, de vida no Estado de Minas Gerais por
falta de ações governamentais em defesa da saúde. Essa é a realidade que
teria de ser colocada, e não foi. Em razão dessa realidade, dessa
necessidade, é que estamos aprovando mais taxas para o povo.

Antes de passar a palavra ao companheiro Rogério Correia, quero colocar
uma questão que considero de fundamental importância. Se o Governo de
Minas Gerais estivesse recebendo da União o que lhe é de direito, o que ele
tem estabelecido no próprio Orçamento da União, tudo seria diferente. Vejam
os senhores que estão no Plenário, os senhores que estão nos vendo pela
televisão, quanto o Governo Federal cortou de recursos do Estado de Minas
Gerais segundo o artigo do jornal "Hoje em Dia" de ontem. Continuamos
sendo discriminados, faltam recursos para que o Estado de Minas Gerais
implemente ações absolutamente necessárias para o desenvolvimento, a
pres.Qrvaçâo da saúde, a promoção da segurança. E o Governo Federal não
está discriminando apenas o Governador, e sim o Estado de Minas Gerais, o
povo de Minas Gerais.	 -

Vêm menos recursos para a saúde, vêm menos recursos para o
desenvolvimento, enfim, vêm menos recursos federais que já estão
estipulados no Orçamento para o nosso Estado. Assim, discriminando o
Governador, discriminam o Estado. E o povo de Minas Gerais não pode
aceitar isso, porque o que o Governo Federal queria, na realidade, era um
alinhamento automático, sem nenhum questionamento à sua política
neoliberal perversa. Analisem os jornais e, mais do que todas as informações
da midia, analisem a realidade do Pais, quanto o povo está sofrendo em
razão de uma política perversa, uma política neoliberal, que nos enfraqueceu,
vendeu o nosso património, vendeu o nosso Estado, desempregou o povo,
submetendo-o à situação que estamos vivendo.

Ê preciso compreender isso para entendermos o sacrifício que se está
pedindo ao povo mineiro, para ser diferente, conduzir uma política de
soberania, de unidade nacional. Minas será o ponto de partida para a
unidade, a construção da Federação. E necessário que os outros Estados
compreendam isso. Todas essas dificuldades que estamos enfrentando são
frutos de uma política de discriminação perversa. Com muito prazer, passo a
palavra ao Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado companheiro Adelmo
Carneiro Leão, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo pela abordagem.
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Concordo com suas palavras em gênero, número e grau.	 -

Gostaria de acrescentar apenas uma outra questão. A Oposição disse
muito que hoje foram criadas diversas taxas, falaram em 76. Várias dessas
taxas, talvez a maioria, já existiam. As tais novas taxas que disseram que
foram criadas, todas ou quase todas são do Código Sanitário. Na verdade,
esse projeto estabeleceu o valor dessas taxas. Elas foram criadas quando da
votação por unanimidade, nesta Casa, do Código Sanitário. Ele já estabelecia
as taxas existentes. Esse projeto estabeleceu o valor, mas a criação e a
nominação dessas taxas se deu no projeto do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, que teve unanimidade nesta Casa, que foi a criação do Código
Sanitário, reconhecidamente uma necessidade no Estado. Portanto, esse foi
apenas o momento de se dar valor às taxas que já haviam sido criadas.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Muito obrigado. Antes de passar a
palavra ao Deputado Edson Rezende, Sr. Presidente, para concluir, permita-
me dizer que não é neste minuto que iremos contrapor toda a lenga-lenga da
Oposição, durante todo este tempo, com o clamor e com a reclamação de
que não tiveram tempo. Se espremermos o que a Oposição fez,
encontraremos questões, situações, posições e reflexões valorosas e
importantes, que devem servir para todos nós. Mas, na maior parte do tempo,
a Oposição funcionou como um realejo, cuja música desafinada misturava o
samba com outras músicas. Isso não deu certo, porque foram repetitivos. O
tempo poderia ser mais bem utilizado pela Oposição se mostrassem o que
está errado, a fim de debatermos os problemas. Nós, da Situação, que
apoiamos o Governo Itamar Franco, compreendendo que este Governo é
importante no contraponto da política nacional, esclareceremos à população
de Minas Gerais, ponto a ponto, com relação a esses recursos, comunicando-
lhes o valor que o Estado receberá, onde os colocará e quais os resultados
disso, em defesa de Minas Gerais, do seu povo, da transparência, de algo
muito mais importante que o Regimento Interno, que V. Exas, rasgaram aqui
hoje, e em defesa da Constituição, que é a bíblia de todos. Gostaria de
chamar a atenção da Oposição, não dos mais novos, que estão aqui pela
primeira vez, mas daqueles que foram governo nos tempos passados, para
que olhassem para os rastros que deixaram e, depois, voltassem para catar
os papéis que jogaram no chão, porque tantas outras vezes rasgaram uma
Constituição, oprimindo a Oposição, que nunca teve a deselegância e a
grosseria que presenciamos hoje nesta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise.
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoal da

imprensa e senhores das galerias, após dez anos de convivência nesta Casa,
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nesta manhã e neste início de tarde, esta Assembléia demonstrou, com muita
capacidade e muita firmeza, respeito aos parlamentares desta Casa. Muitos
poderão perguntar-me: "Afinal de contas, você, que é um Deputado do PFL,
enfileirado àqueles da Oposição, recebeu um convite para ser Vice-Líder do
Governo Itamar Franco?". Tenho de deixar bem claro aos meus amigos desta
Casa, encerrando este ano, que, na ocasião em que fui convidado pelo nobre
Deputado Alberto Pinto Coelho para ocupar a Vice-Liderança do Governo,
comuniquei à minha bancada e aos partidos da Oposição, que me delegaram
essa missão de aceitar o convite. Então, venho a esta tribuna, com muita
tranqüilidade e muita firmeza, por ter cumprido o dever de Vice-Líder do
Governo. Entendi perfeitamente que, na emoção da Oposição, foram
praticados, nesta Casa, atos que não convêm e que não combinam com a
postura dos Deputados que o fizeram. Quando vejo aqui aqueles que,
bravamente, defendem o direito do povo mineiro, tenho de dizer que esse
direito é dever de todos os parlamentares desta Casa, mas não podemos
esquecer das palavras do nobre Deputado Adelmo Carneiro Leão. Tenho de
respeitá-lo por vários motivos. Um deles, por ser professor de universidade
federal, outro, por ser médico, assim como eu, e entende que aqui estamos
para cumprir o dever que nos foi dado nas eleições passadas.

O Adelmo disse claramente que não se criaram taxas. Desafio os
Deputados da Oposição desta Casa a provar quais taxas foram criadas. Se
disserem que foram regulamentadas nesse projeto de lei, abro a discussão.
Falo com muita tranqüilidade porque, com 26 anos de formado pela
Universidade Federal, tenho a certeza absoluta do que se está querendo
normatizar. O nosso colega Edson foi claro ao dizer que, no Código da Saúde
votado nesta Casa, está explícito o mecanismo que se deve usar para haver
condição de fiscalização.

Disseram aqui que haverá cobrança no sistema de hemodiálise. Conheço
todos os serviços de hemodiálise do Estado, e não há nenhum deles com
faturamento inferior a R$200.000,00. Desafio qualquer Deputado a me
mostrar uma fatura de um serviço de hemodiálise que não tenha indigente em
qualquer um dos hospitais, seja na rede pública, seja na particular. Então, não
é justo cobrar R$200,0O, por ano, para fiscalizar um serviço de hemodiálise?
Será que não cabe fiscalização? Será que não cabe fiscalização nessas
contaminações e mazelas que vemos por aí?

Neste Estado, há 5.500 farmácias. Delas, 4.500 são microempresas, que
não pagam sequer R$0,01 para serem fiscalizadas. Alguém tem de contribuir,
alguém pode contribuir.

A Oposição esqueceu-se de dizer que as companhias internacionais de
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"leasing" não pagavam ICMS por ocasião da venda dos automóveis. Isso é
correto? Esta Casa mostrou hoje que os que têm de pagar vão pagar. Vocês
se esqueceram disso? E muitas outras taxas discutimos.

O nobre colega João Batista, na Comissão de Fiscalização Financeira,
disse que as feiras e os leilões não podiam pagar R$488,00, quando,
opcionalmente, convidavam alguém da Secretaria da Fazenda para fiscalizar
a emissão de notas fiscais. Será que os leilões feitos na Gameleira de
cavalos manga-larga - vendem-se animais por R$100.000,00, e tira-se a nota
com menos de R$1.000,00 - não podem pagar R$200,00 ou R$300,00 para o
fiscal estar presente? Nobre Deputado Agostinho Patrús, entendo
perfeitamente essa condição. V. Exa., Presidente na legislatura anterior,
enquanto fui 1 0-Secretário, como colega médico e criador de cavalos manga-
larga, entendeu perfeitamente as palavras do Deputado desta tribuna.

Poderíamos ficar discutindo durante toda a tarde. Tenho certeza, sentindo o
dever cumprido e a consciência tranqüila, de que votei esse projeto e o
votarei quantas vezes for preciso, porque saio desta Casa sabendo que se
praticou justiça. Aqueles que não podem pagar não pagarão, mas aqueles
que estão sem pagar serão cobrados.

Vou conceder aparte a todos os Deputados, mas quero deixar bem claro: o
que aconteceu já está no passado. Esta Casa sabe entender a Situação e a
Oposição. Os Deputados que desfolharam o nosso Regimento, tenho certeza,
em fevereiro o terão, novamente, em seu caminho.

Não se rasga, em hipótese alguma, um Regimento, uma Constituição. O dia
que fizerem isso, só temos uma opção: sair pela porta da frente, tomar outra
posição e deixar de ser representante deste parlamento, o que muito nos
enaltece.

Antes de encerrar meu pronunciamento, concedo um aparte ao nobre
colega Deputado Edson Rezende.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Queremos confirmar alguns
dados que V. Exa. traz. Em primeiro lugar, dizer que o Código de Saúde tem
sido reconhecido em todo o País como o melhor existente. Temos recebido
pedidos dos Conselhos Regionais de Medicina de todos os Estados, assim
como das Secretarias de Saúde estaduais e de Brasília e de vários outros
órgãos, como associações médicas e sindicatos médicos.

Como implementar as ações do Código de Saúde, com relação à segurança
alimentar, às clínicas odontológicas, médicas, aos hospitais, à segurança do
trabalhador, à questão da saúde ligada ao meio ambiente e tantas outras
questões, implementadas nos seus 134 artigos, se o Governo Federal não
repassa dinheiro para a saúde no Estado de Minas Gerais, sendo ele o último
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Estado da Federação a receber os minguados recursos do incremento de
1998 para 1999? Como vamos sair do discurso de que "prevenir é melhor do
que remediar", se não temos recursos para implementar o Código de Saúde,
votado por esta Casa?

Srs. Deputados, público presente, o projeto é muito claro. No § 1° do art. 91,
está dito que a microempresa fica isenta do recolhimento das taxas previstas.
Estamos taxando a grande empresa para que esses recursos possam ir para
a Auditoria do Estado, para a implementação de cargos de Auditores, de
Fiscais Sanitários, de Fiscais Epidemiológicos, o que é de suma necessidade.
Quando se taxa uma grande empresa, e esse dinheiro é canalizado para a
implementação do Código de Saúde, na verdade, essas taxas tiram dos
grandes, redistribuindo para toda a sociedade mineira, alocando recursos
para instrumentos essenciais para a proteção da saúde do povo.

Pergunto aos senhores: acaso uma grande empresa de conservas de
produtos de origem vegetal, de doces e produtos de confeitaria, de produtos
alimentícios infantis, que podem ter sérios problemas de contaminação, não
pode pagar R$300,00 por ano para financiar os instrumentos fiscalizadores
para a proteção da saúde do mineiro? Isso é muito? Por acaso, também,
aditivos coadjuvantes, biscoitos e similares de grandes empresas, gorduras,
óleos, azeites e cremes, que usamos no dia-a-dia e podem afetar a saúde,
não podem pagar R$200,00 por ano, para a proteção da saúde de todos nós?
Digo mais: produtores de medicamentos, distribuidores, as grandes
distribuidoras nacionais e mineiras, as farmácias alopáticas, não podem pagar
R$200,00 por ano para que a fiscalização esteja lá, verificando sua validade?

Hospitais gerais, grandes ambulatórios médicos e grandes hospitais
pagarem R$300,00 por ano para que os Fiscais Sanitários estejam lá,
protegendo, é muito? Na verdade, não são microempresas que estão
pagando, são grandes empresas, para que esses recursos consigam
instrumentalizar o Estado, os Auditores estejam lá e os Fiscais Sanitários e
Epidemiológicos, que não existiam até hoje, estejam lá, fiscalizando a saúde
de todos aqueles que precisam de alimentos, de remédios, de hospital, de
ambulatório odontológico, etc.

O Deputado Rêmolo Aloise - O Deputado Durval Ângelo me solicita aparte,
mas, em vista de o meu tempo estar praticamente esgotado, peço a
compreensão do ilustre Deputado para que consiga terminar o meu
pronunciamento. Oportunamente poderemos discutir esse assunto.

Quero encerrar as minhas palavras, dizendo aos colegas da Casa que as
emoções que vivemos hoje fazem parte deste parlamento. Tenho certeza
absoluta de que aqueles que assim o fizeram estão conscientes de seu dever.
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Respeito a todos, mas espero que, no ano vindouro, ao reiniciar os nossos
trabalhos, estejamos com a consciência mais tranqüila, os ânimos menos
acirrados e possamos ter um convívio salutar, como sempre tivemos. Muito
obrigado a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.
O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente e Srs. Deputados, ocupamos a

tribuna para dizer que estamos finalizando um ano em que realmente Minas
Gerais mostrou resistência aos desmandos do Governo Fernando Henrique
Cardoso e em que várias situações foram aclaradas. Aproveitamos ainda esta
tribuna para colocar para o povo de Minas Gerais a situação dramática que
está sendo vivida principalmente pela população mais pobre da cidade de
Montes Claros e do Norte de Minas.

Como todos sabem, fui eleito Vice-Prefeito de Montes Claros e fui
Secretário de Saúde. Em determinado momento, descobri que as contas da
saúde da população de Montes Claros estavam sendo usadas indevidamente.
Conforme documentos que distribuímos uma vez à imprensa e que estão
compilados para nova distribuição, já mandamos para o Tribunal de Contas
do Estado e da União e para a Secretaria da Saúde, mostrando que estão
morrendo muitas pessoas naquela cidade porque o Prefeito tem usado
indevidamente e desviado os recursos do SUS.

Ocorre que a Secretaria da Saúde, atendendo a um requerimento do
Deputado Edson Rezende, aprovado na Comissão de Saúde, da qual é
Presidente, mandou fazer uma auditoria que, até hoje, não se tornou pública,
apesar de já ter havido cobrança. Mas tive acesso a esse relatório. Entre as
coisas que têm acontecido e levado à morte pessoas por culpa exclusiva do
Prefeito de Montes Claros, uma delas é o que se constatou através de
extratos bancários da conta-corrente n° 58.046-5 - Piso de Atenção Básica -
PAB. Quero colocar para os Deputados e para os ouvintes da TV Assembléia
que hoje os recursos da saúde são divididos em três níveis. O primeiro, o
Piso de Atenção Básica, em que R$0,80 por habitante, por mês, são
distribuídos a todas as cidades pelo Ministério da Saúde.

Existem, do PAB, alguns incentivos, em torno de R$1,00 a R$1,10. Em
1998, eram distribuídos R$0,80, senhores. Era essa infima quantia que
qualquer Prefeito sério, qualquer Secretário estadual ou municipal de saúde
sérios não conseguem gerir as questões básicas de seu Estado ou município.

Em Montes Claros, na conta-corrente n° 58.046-5, os recursos do ano de
1998 ficaram lá. Temos aqui pessoas que entendem muito do assunto, como
o ex-Prefeito Toninho Andrada, de Barbacena; como Cristiano Canêdo, ex-
Prefeito de Muriaé. 0 Secretário da Saúde sabe que esse recurso não dá
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para o mínimo. Montes Claros recebeu alguma coisa em torno de
R$300.000,00 por mês, durante o ano de 1998. Nessa conta-corrente n°
58.046-5 foram-se acumulando recursos do PAB.

No mês, foram-se acumulando R$200.000,00, que foram colocados na
aplicação financeira. Mais R$170.000,00 no mês seguinte, mais
R$200.000,00 no outro mês, e conseguiu-se avolumar um recurso de quase
R$2.000.000,00, que custou, com certeza, a vida de muita criança por falta de
medicamento, de recursos para o pronto-socorro. O Prefeito de Montes
Claros é culpado, com certeza, por essas mortes. Isso pode até não ser
punido pela justiça dos homens, mas, sem sombra de dúvida, será punido
pela justiça divina. Mais grave ainda: vemos que os recursos dessa conta
foram deslocados do Fundo Municipal de Saúde para uma outra conta do
Banco do Brasil na tentativa de que os auditores das Secretarias não
pudessem descobrir onde está o recurso que poderia ter evitado a morte de
várias pessoas daquela região. Do Banco do Brasil transferiram para outra
conta também de fora do Fundo Municipal de Saúde para a Caixa Econômica
Federal, cujo número nós também temos. Acontece que esses quase
R$2.000.000,00 foram aplicados em CDB. Era dinheiro que deveria ter sido
aplicado em salvar vidas, em programas de prevenção, em programas de
medicamentos, em aparelhos para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Isso foi colocado no programa eleitoral do PTB.

Pasmem os senhores, o que foi pedido pelo Prefeito junto à direção do seu
partido foi: entrar-se na justiça, no TSE e no TRE para calar o próximo
programa do PTB, em vez de pegar esse recurso que está aqui, com desvio
comprovado, do assassinato de crianças e de adultos, por causa do mau uso,
pois não sabemos para que esse dinheiro seria usado. Ele saiu do Fundo
Municipal para quê? Para colocar onde? Em CDB da Caixa Econômica? Para
ser usado fora dos critérios que o SUS manda?

Hoje, o PTB mineiro está se defendendo de uma pseudo-acusação para
tentar calar a boca do PTB, pelo partido do Prefeito, apoiada aqui em Belo
Horizonte. Talvez não saibam, porque, com certeza, a direção estadual do
partido do Prefeito não iria compactuar com essa situação. Mas não vamos
nos calar. Estamos colocando e compilando todos os documentos. Estamos
compilando os documentos da Comissão Legislativa de Inquérito que foi feita
pela Câmara Municipal, que aprovou o desvio de milhões de reais, e não nos
calaremos enquanto o Prefeito de Montes Claros e sua Secretaria da Saúde
estiverem desviando os recursos que levam à morte crianças e adultos que
precisam de atendimento. Nós não nos calaremos.

Em fórum judicial, estaremos entregando, no início do ano, para o
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Procurador Márcio Decat, todas essas denúncias devidamente
acompanhadas das respectivas provas. Concedo um aparte ao Deputado
João Paulo.

O Deputado João Paulo (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Arlen
Santiago. Gostaria de cumprimentar V. Exa. não somente por seu
pronunciamento, mas também por sua postura e atuação política. O meu
aparte refere-se ao início de sua fala, quando V. Exa. fez uma abordagem da
atuação do Governo Federal. Tenho dito e repetido que o Governo Federal
adotou uma postura neocolonial, e não neoliberal, como querem seus
opositores. Na realidade, o Presidente Fernando Henrique restabeleceu a
condição de colônia ao Brasil. No passado, fomos colônia de Portugal e, hoje,
somos colônia do FMI, pois o modelo adotado pelo Presidente da República
conduziu-nos a essa situação. Quero cumprimentar V. Exa. por se opor a
esse modelo e ombrear-se com o Governador de Minas Gerais na luta contra
• retirada dos direitos e das garantias individuais e dos direitos sociais.

Deputado, a supressão da estabilidade do servidor público foi nefasta para
• Nação, porque a estabilidade, antes de ser do funcionário, é do serviço
público, e, dentro dele, a qualidade e a profissionalização são muito
importantes e serão duramente comprometidas a partir da aprovação desse
projeto. Também devemos chorar, pelo resto da vida, caso não seja
revogada, a aprovação da contribuição previdenciária do aposentado,
violentando toda a legislação e a cultura brasileira. Além disso, temos a infeliz
"narcotaxa", que circulou por este Plenário e que, hoje, acabamos de sepultar.
Ela tem origem na omissão do Governo Federal, porque o crime organizado
nessa área tem de ser enfrentado por esse mesmo Governo, que dispõe de
mecanismos para tal. Os Gvernos Estaduais têm limites muito estreitos,
terminando suas ações em suas respectivas fronteiras, enquanto o Governo
Federal tem um domínio holistico do País, podendo fazer essa campanha de
maneira mais efetiva, pois dispõe das Forças Armadas para tal. A propósito
disso, quero lamentar o fato de o Ministro da Defesa ter vindo aos meios de
comunicação para afirmar que o Exército, a Marinha e a Aeronática nada
farão para conter o narcotráfico. O traficante aplaude e agradece ao Ministro.

Nobre Deputado Arlen Santiago, nesta manhã, produzimos aqui um
espetáculo de confraternização do parlamento com a população mineira.
Fiquei sem entender a posição da Oposição formada pelo PSDB, pelo PFL e
pelo PSN. A todo o momento, eles eram contra a "narcotaxa" e, no momento
em que o restante do parlamento se convenceu de que deveria ser também
contra, reclamaram. Não sei se, na realidade, eles gostariam de ter o direito
da exclusividade da Oposição, ou de votar contra a "narcotaxa". Na medida
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em que a base de sustentação do Governador nesta Casa - gostaria de me
excluir, porque, desde o inicio, fui contra essa taxa - convenceu-se de que o
ideal seria votar contrariamente, a Oposição chiou, e fiquei sem saber se ela
passou a ser favorável à "narcotaxa". Tenho estudado com zelo profundo o
Regimento Interno e, em nenhum momento, vi, no art. 73 e em seus
parágrafos, qualquer disposição violada, nesta manhã. Não se verificava uma
questão de domínio do Colégio de Líderes, pois qualquer Deputado,
isoladamente, poderia fazer aquele pedido de destaque, e o Presidente
aceitá-lo. Muito obrigado, Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Estou acompanhando com vivo
interesse o pronunciamento que V. Exa. faz nesta tarde, nesta sessão
extraordinária, para avaliar a gravidade desses assuntos. Não tenho as
informações que tem V. Exa., ou seja, números e dados mais específicos.
Sou cidadão de Montes Claros, onde fui Prefeito por duas vezes, tendo sido
antecessor do atual Prefeito, contra o qual V. Exa. está levantando essas
afirmativas, mostrando e demonstrando que a saúde não vai bem em Montes
Claros. Se não vai bem, é sinal de que os recursos não estão sendo gastos
coma deveriam. Gravíssima é a questão da saúde em Montes Claros, e V.
Exa. bem sabe disso, em virtude de ter sido Secretário da Saúde desse
município, porque toda a região do Norte de Minas converge para Montes
Claros. Então, se a Prefeitura não assumir o compromisso de gastar os 10%
do orçamento municipal com a saúde, não conseguirá melhorar essa área.

Nesse sentido, deixamos construído, pronto e inaugurado - como V. Exa. é
testemunha - um hospital que seria um grande pronto-socorro municipal,
denominado Alfeu Gustavo de Quadros. Esse hospital 1 que precisava
somente ser instrumentalizado e colocado em funcionamento, até hoje está
intacto, deteriorando-se pela ação do tempo, não sendo utilizado pelo atual
Prefeito. Portanto, quero que V. Exa. se aprofunde nessas informações, e
estaremos juntos na apuração delas. Muito obrigado.

O Deputado Aden Santiago - Concluindo, Sr. Presidente, queremos
agradecer o aparte do Deputado Luiz Tadeu Leite e dizer que temos as
correspondências enviadas em 1997 para o Prefeito de Montes Claros,
informando-o a respeito dos desvios que estavam sendo feitos. Com isso,
houve a separação do nosso grupo. Hoje, queremos que a justiça, que a
Secretaria da Saúde, que o Tribunal de Contas apurem e não deixem que
aquelas crianças carentes morram por causa dos desvios feitos pelo Prefeito
Jairo Ata ide.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho.
• Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a
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esta tribuna para falar sobre o Projeto de Lei n° 351199, de autoria do
Deputado Chico Rafael. Acompanhei de perto o transcurso desse projeto
nesta Casa. Tive o conhecimento de que esse projeto foi trabalhado por
diversas mãos, pois teve a participação efetiva do Poder Executivo, teve a
participação das entidades de classe interessadas, como a FIEMG, o
SEBRAE, a CDL, sendo amplamente discutido em todas as comissões
temáticas desta Casa. Finalmente, esse projeto, na Comissão de Fiscalização
Financeira, teve o seu prosseguimento interrompido até que retornássemos a
uma reunião na Secretaria da Fazenda, na companhia do Deputado Chico
Rafael, autor do projeto, e de outros nobres companheiros desta Casa.
Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de debater, exaustivamente, mais
uma vez, as propostas contidas nesse projeto, aproximadamente por duas
horas, na presença do Secretário de Estado da Fazenda, do Secretário
Adjunto da Fazenda e de sua equipe técnica. Certamente, as questões ali
suscitadas representavam o desejo de novas conquistas para os micro-
empresários e os pequenos empresários do Estado. E tinham na figura do
Deputado Chico Rafael o seu mais ardoroso defensor.

Foi possível constatar, naquela oportunidade, que a proposta de avanço do
Micro Geraes - diga-se de passagem, no Governo anterior foi tentada
inúmeras vezes, por iniciativas várias, e não teve daquele Governo o devido
acolhimento -, agora, ao encerrar o primeiro ano do Governo Itamar Franco,
pôde sofrer avanços que considero significativos. Se não, vejamos: tínhamos
os limites fixados para o enquadramento dos microempresários e pequenos
empresários. Esses valores foram alterados no que diz respeito aos
pequenos empresários, chegando ao teto do valor efetivamente reivindicado.
No caso dos microempresários, sofreu uma variação de 50% no valor do
faturamento anual, passando de R$60.000,00 para R$90.000,00. Outras
conquistas almejadas estão inseridas no bojo do projeto, como é o caso do
destaque do 1CM para as pequenas indústrias do Estado de Minas Gerais.

Também reza esse projeto que, no caso do comércio, teremos as
vantagens diferenciais fixadas através de regulamento. E mais ainda: naquela
oportunidade afirmou o Secretário da Fazenda que tinha compromisso com
as entidades de classe, com os parlamentares e com este Poder e que, nos
primeiros seis meses do ano vindouro, estaríamos juntos acompanhando o
resultado da implementação do novo Micro Geraes. E, apesar de tudo que
ocorresse, teríamos a retomada dos cursos daquilo que fosse identificado
como algo que devesse ser aprimorado. Ora, vejam V. Exas., o Governo está
aberto a ouvir os segmentos organizados da sociedade, a ouvir o clamor dos
membros deste Poder, que é o poder formulador das leis, que é o Poder que
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tem o contato direto com as bases, com o cidadão, com a sociedade, de
maneira geral.

Quanto ao Poder Executivo, através da Secretaria da Fazenda, na pessoa
do ilustre Secretário, todos sabemos que estamos vivendo novos tempos com
relação a essa Secretaria, que estamos implementando inúmeras ações,
através de projetos de lei votados nesta Casa, e que, na legislatura passada,
não representavam nada mais, nada menos do que sonhos acalentados,
muito distantes de um quadro de realidade. Se não, vejamos: projetos que
aqui foram votados e devem ser sancionados, um deles de autoria do
Deputado Antônio Carlos Andrada, que trata de bônus X precatórios. Outro
projeto que passou nesta Casa e que é um problema que se arrasta ao longo
do tempo, deixando famílias e famílias de mineiros sobressaltadas, trata da
questão das dividas rurais e mobiliárias da antiga MinasCaixa, e, aqui,
também de maneira muito própria, os Deputados João Batista de Oliveira e
Carlos Pimenta tiveram oportunidade de destacar a questão do PROAGRO.
Se não bastasse, há também a questão da MinasCaixa, no bojo do mesmo
projeto, com o mesmo objetivo da Oposição, que também desejava ver
solucionado o problema dos devedores do antigo BEMGE e CREDIREAL.
Está neste projeto, com o assentimento do Poder Executivo, a solução para
todos esses casos.

Se não bastasse isso, retorno ao leito do projeto do Micro Geraes para dizer
que não podemos conquistar tudo de uma vez. Sabemos disso. Meu caro
Deputado Chico Rafael, não quero dizer que suas preocupações não são
válidas, mas o que importa é que, através da sua iniciativa, no Estado de
Minas Gerais, os microempresários e os pequenos empresários obtiveram
avanços significativos. A questão circunstancial que o motiva e o leva a ter
uma preocupação no avanço e na aprovação do seu projeto não é vista por
mim como uma questão imotivada, mas como uma questão que tem de ser
vista considerando o Estado como um todo. E a questão da diferença do
ICMS para aqueles que buscam fazer suas compras em outros Estados
limítrofes, ensejando, com isso, que as empresas similares do Estado tenham
concorrência desleal pela diferença do ICMS.

O que se busca com esse projeto é o desenvolvimento integrado para o
nosso Estado, é voltar-se para a economia do Estado. Deputado Chico
Rafael, como fui citado por ser um Deputado votado no extremo Sul de Minas,
como é V. Exa., como é o nobre Deputado Arnbrósio Pinto, o Deputado Bilac
Pinto, o companheiro Dalmo Ribeiro Silva, quero dizer que tenho a honra de
ser votado pela segunda vez nessa região, de ser majoritário em cinco
municípios dessa região. Também tenho essas preocupações. Quando se
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consegue, através da reeleição, ampliar a votação, é reflexo do trabalho
efetivo do parlamentar, conseguido pela atenção voltada para as
comunidades que representamos. E quero dizer que, neste ano, para o
Município de Extrema, que foi citado pelo Deputado Chico Rafael, com o
concurso e a participação efetiva do Executivo, não estamos deixando as
divisas do Estado de São Paulo, trouxemos, e já é uma realidade que se
encontra em implantação, a Bauducco, uma grande indústria que irá gerar
empregos e riquezas para o Estado. Para o Município de Itapeba, também
está em implantação a Adubar, outra indústria que irá gerar riquezas,
empregos e divisas.

É por esse caminho que temos de seguir. É nesse sentido que quero
chamar a atenção deste parlamento para que aprovemos o Micro Geraes. E,
mais do que isso, quero dizer aos companheiros votados no Sul de Minas que
o nosso desejo é o de que Extrema, sendo divisa com o Estado de São
Paulo, deixe de ser, como foi durante muitos anos, o portal de saída das
riquezas de Minas Gerais para ser efetivamente, como estamos procurando
fazer, o portal de entrada das divisas e das riquezas para o Sul de Minas e
para o Estado de Minas Gerais.

Com isso, quero conclamar o parlamento para que busquemos a aprovação
desse projeto, ainda que com a preocupação do seu autor, o nobre
companheiro Chico Rafael. Mas fica aqui o compromisso deste companheiro,
que hoje é Líder do Governo, de que estarei ao seu lado buscando,
juntamente com o Executivo e as demais entidades, corrigir os rumos sempre
que necessário. O que não podemos é, neste momento, perder a
oportunidade de conquistar esses avanços tão significativos para o
desenvolvimento do Estado. Concedo aparte ao Deputado Paulo Piau

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Agradeço, Deputado Alberto Pinto
Coelho, o aparte concedido por V. Exa., que conduz os trabalhos de
sustentação do Governo nesta Casa.

Gostaria de dizer que admiramos o trabalho de V Exa., orientando toda
essa base de sustentação.

O custo da pequena empresa e da microempresa é uma realidade. Quando
V. Exa. diz que esse projeto tem por trás um cunho maior de
desenvolvimento, Deputado Alberto Pinto Coelho, gostaríamos de ver o
Governo - fica aqui uma sugestão para o ano 2000 - traçar um grande
programa de desenvolvimento das microempresas, e não apenas mexendo
em peças isoladas, peças tributárias. V. Exa. sabe bem que Minas Gerais
talvez não produza hoje mais do que 30% da matéria-prima que é usada por
essas empresas. Acho que não será através de decretos, de leis, de
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mudanças na forma tributária que vamos fazer com que o Estado venha a
produzir essa matéria-prima. Vamos quebrar, vamos sacrificar as
microempresas deste Estado, até quando? Essa é a grande pergunta, não
podemos, de uma hora para outra, num toque de mágica, passar a produzir
toda a matéria-prima necessária para essas microempresas. Essa é a
preocupação real.

Quero abusar da boa-vontade de V. Exa. para dizer ao meu colega de
partido Deputado Rêmolo Aloise que não é democrático um projeto ser
apresentado nesta Casa em dezembro e ser votado na mesma quinzena.
Perdoe-me, mas nem V. Exa., nem eu nem nenhum Deputado desta Casa
conhecemos o que votamos aqui hoje pela manhã. Deixo o desafio para se
fazer um teste sobre o projeto. Quero ver se alguém aqui tira mais de 6 sobre
o que votou de manhã. Perdoe-me, mas não houve tempo para
amadurecimento.

Em segundo lugar, com relação ao cavalo de R$100.000,00, Deputado, o
Governo deveria estar lá fiscalizando para aumentar a sua arrecadação em
cima dos R$100.000,00 e não permitir que a sonegação venha tirando nota
de R$1.000,00. Esse é o problema.

Para terminar, no jornal de hoje está uma declaração dos produtores rurais,
por meio da FAEMG: "Os Produtores Rurais Ameaçam Recorrer à Justiça
para Barrar as Taxas do Instituto Mineiro de Agropecuária". Deputado, a
FAEMG não teve a oportunidade de participar nem de discutir urna coisa que
vai incidir sobre ela mesma. Perdoe-me, mas V. Exa. quis defender
exageradamente o Governo.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Como fui citado pelo meu colega
de partido, Deputado Paulo Piau, gostaria de dizer a ele que estou preparado
para tirar mais de 6 no teste sobre esse projeto. Não admito, em hipótese
alguma, que V. Exa. faça um julgamento da minha pessoa como se fosse o
relator desse projeto.

Quero deixar bem claro também que na Comissão de Fiscalização
Financeira recebemos emendas da Oposição. Talvez V. Exa. não conheça
várias delas, mas o Deputado Miguel Martini pediu 2% para teste de DNA,
que não temos; a Deputada Elbe Brandão pediu 2% para a aplicação de flúor
em crianças carentes. Então, Deputado Paulo Piau, quando subi àquela
tribuna estava muito ciente do que estava dizendo. V. Exa. tentou abaixar em
80% o valor da taxa das empresas que produzem agrotóxicos. Entendo
perfeitamente: V. Exa. é um ruralista. Sou médico. Então, acho que as suas
palavras foram um pouco além daquilo que V. Exa. poderia julgar. Se quiser
fazer uma prova escrita ou oral sobre o projeto, estou à sua disposição.
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O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Fica o desafio. Não apresentei

nenhuma emenda a esse projeto porque não concordava com ele, Deputado
Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - V. Exa. tentou abaixar em 80% a
taxa de produção de agrotóxico.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Isso não é verdade, não participei
desse processo, Deputado Rêmolo Aloise. Essa sugestão surgiu numa
reunião da Comissão, mas sem a minha participação.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Gostaria de encerrar as minhas palavras
renovando o compromisso com os Deputados Chico Rafael e Antônio Júlio,
que se tem notabilizado nesta Casa por ser um parlamentar vocacionado para
essas questões tributárias e por ter grande experiência, e também com outros
parlamentares que gostariam de participar de novos avanços do Micro
Geraes. Fica aqui o meu compromisso de estar junto com V. Exas.,
buscando, cada vez mais, novas conquistas para os microempresários e
pequenos empresários, que são os grandes geradores de emprego e os
grandes indutores da economia de nosso Estado. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à V Parte, a Presidência

passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e a apreciação de
pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande
Expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se encerra hoje, dia 28 de dezembro,

o prazo regimental de 10 dias úteis para apresentação de requerimentos
indicando candidatos à vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas, em
cumprimento ao disposto no inciso li do art. 235 do Regimento Interno.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 30199, de
Autoria do Deputado Márcio Cunha e Outros, Que Altera a Composição do
Conselho de Defesa Social. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Luiz Tadeu Leite;
suplente - Deputado Márcio Cunha; pelo PSDB: efetivo - Deputado Amilcar
Martins; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PDT: efetivo - Deputado
Alencar da Silveira Júnior; suplente - Deputado João Batista de Oliveira; pelo
PL: efetivo - Deputado Pastor George; suplente - Deputado Cabo Morais; pelo
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PPB: efetivo - Deputado Eduardo Braz; suplente - Deputado Glycon Terra
Pinto. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pela Bancada do PT - indicando os Deputados
Adelmo Carneiro Leão e Maria Tereza Lara para atuarem, no ano 2000, como
Líder e Vice-Líder da Bancada, respectivamente (Ciente. Publique-se. Cópia
à Área de Apoio às Comissões e às Liderançasj.

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

passa à 21 Fase da Ordem do Dia, com a votação da matéria constante na
pauta.

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

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 705/99, em virtude da sua
apreciação em reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei n° 351199, do Deputado Chico Rafael, que altera
dispositivo da Lei n° 12.708, de 29112197, e dá outras providências. Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio Carlos Andrada,
que disporá de 9 minutos.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
prezada assistência, não temos como iniciar a nossa fala, tratando-se do
Projeto de Lei n° 351199, que diz respeito ao Micro Geraes, sem fazer um
mínimo e resumido relato sobre o que se passou hoje, nesta Casa, pois
estamos caminhando para o mesmo fato. O que aconteceu pela manhã, sem
dúvida nenhuma, repercutirá agora, tarde. Assistimos a um fato lamentável. E
óbvio que a base do Governo tentou justificar o abuso cometido pela Mesa.
Houve a vontade política de se resolver o problema que a própria base criou,
porque quem votou "na marra' no 1 0 e no 20 turno, foi a base do Governo,
que criou o problema e, para resolvê-lo, rasgou o Regimento. Assim,
materializamos esse ato aqui, formalmente, para que a Mesa pudesse assistir
à conseqüência da sua própria atitude. Ao rasgar o Regimento, ou seja, ao
desrespeitar o Regimento, para resolver um problema político, e não do
Poder, foi dito pelo Presidente que se tratava de uma questão de clamor
popular e de poder. Não se tratava de nem um nem de outro. Na verdade, o
clamor popular só é lembrado quando interessa. Quando não interessa, não é
lembrado. Foi feita alguma consulta para saber se o povo quer as outras 76
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taxas? Nesse aspecto, não há clamor popular. Chego a pensar que a base do
Governo e o próprio Governo inventaram essa "narcotaxa", para poder recuar
e tirá-la, a fim de que o restante fosse votado. Agora, entra o Micro Geraes.
Estamos começando a sentir o mesmo. O que foi feito na votação pela
manhã, com a apresentação de um requerimento, a fim de pinçar o que não
interessava ao Governo, pode repetir-se agora.

O Deputado Chico Rafael vai encaminhar à Mesa um requerimento igual ao
da manhã, assinado por Lideres, pedindo também a retirada desse projeto,
que não atende à população de Minas.

E preciso, de maneira clara, fazer um resumo sobre esse projeto. Querem,
na verdade, fazer uma reserva de mercado. Não se coordena mercado, não
se manda no mercado, não se consegue impor regras ao mercado através de
lei. Não. As regras do mercado são a eficiência do comércio, a eficiência das
negociações, a produtividade, o trabalho do próprio empresário, o trabalho
daquele que produz. Isso faz a competitividade. Não se pode fazer uma cerca
para amarrar o empresariado, obrigando-o a ficar dentro. Vivemos numa
liberdade, num regime de livre iniciativa e livre comércio. Penalizar os que
tentam conseguir vantagens para vender facilitado para o povo é penalizar a
economia de Minas. A Secretaria da Fazenda não está tendo visão de
desenvolvimento. Bem disse o Deputado Mauro Lobo: eles são homens que
sabem cobrar impostos, estão preocupados com o caixa de hoje, com o
dinheiro de hoje, para o Governo cumprir seus compromissos de hoje e de
amanhã; mas não vêem em médio e longo prazos.

Estão obrigando as pequenas e médias empresas a pagar mais impostos.
Elas vão pagar mais impostos, à medida que vão complementar 6% daquilo
que não pagam hoje. É óbvio que, à medida que vão pagar mais impostos,
vão repassar isso para os preços. Quem sofre? A população, que precisa
comprar. E preciso lembrar que as pequenas empresas, à medida que
repassarem o aumento, vão encarecer seus produtos. Possivelmente,
poderão vender menos. Se venderem menos, vão gerar desemprego, porque
vão desempregar. E preciso pensar nisso.

O papel da pequena e microempresa é, mais que gerar impostos para o
Governo, gerar empregos, ocupação e possibilidades de, no futuro,
transformarem-se em médias e grandes empresas. Esse é o raciocínio.

Esse projeto é um 'pacotaço", que se acopla ao das taxas. Termina-se o
ano com um 'pacotaço" do Governo de Minas dirigido ao povo e às pequenas
e microempresas.

Diante desse quadro, vemos que o Governo de Minas está preocupado, na
verdade, com o Tesouro, e não com o desenvolvimento em médio e longo
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prazos. Ele faz essa imposição de maneira dura, penalizando o pequeno
empresário mineiro, aquele do interior, aquele do pequeno comércio, que luta
com dificuldades, que já vive dentro de um orçamento apertadinho. Penaliza
ainda o povo, que não tem aumento porque o salário está congelado. A vida
está difícil, não há aumento de arrecadação ou de riquezas. Mas o Governo
quer arrecadar mais, quer tomar mais.

Vejam bem. Existe o princípio da anualidade. Temos de votar todas as
matérias tributárias num ano, para valerem no ano seguinte. Por que esse
princípio da anualidade? É para que as pessoas e os empresários possam se
organizar e preparar para os novos encargos que enfrentarão no próximo
ano. Então, é preciso votar com tempo, para que as empresas possam se
ajustar. Ora, quando o Governo de Minas manda a esta Casa propostas
dessa natureza, que alteram profundamente a vida empresarial do Estado e a
vida do cidadão, no apagar das luzes, no final do ano - faltam apenas três ou
quatro dias para o ano acabar -, o princípio da anualidade está sendo jogado
por terra, porque as empresas passam a ter novas obrigações a partir de
janeiro, sem tempo para se preparar. E uma covardia. Impor impostos e
compromissos novos a quem trabalha, luta e vive de seu comércio; impor
impostos e arrancar dinheiro do povo para dar conforto ao Tesouro para
gastar no ano de eleição. Querem reforçar o caixa para gastar na eleição.
Querem abarrotar os cofres públicos a custa do pequeno e do
microernpresário para ter caixa para bancar a eleição de 500 Prefeitos, como
foi anunciado. É preciso ter consciência de que Minas Gerais é um Estado
gigantesco. São 853 municípios, por regiões diversas. A pobreza,
infelizmente, é grande; a dificuldade, enorme. São cidades e mais cidades
sem asfalto, iluminação e saneamento básico; uma vida difïcil, e o Governo
quer arrancar dessa gente mais 6% de imposto. Vejam bem o que quer o

&	Governo de Minas, e, penalizando justamente o pequeno e o
microempresário. Não é possível admitir isso. Aqui estamos para reagir. Foi

j agindo dessa maneira, no passado, que os detentores do poder provocaram a
Inconfidência Mineira. Foi uma revolta contra os impostos, contra a derrama,
que era um arrastão de impostos feitos pela Coroa portuguesa. Hoje, não é a
Coroa portuguesa, são os detentores do poder de Minas que provocam uma
nova derrama. Estejam certos de que a rebelião do povo mineiro não será
como a feita no passado, de conspirações, brigas e guerra; será uma rebelião
nas urnas. E o Governo verá com quantos paus se faz uma canoa na hora
em que esse povo sacrificado for chamado às urnas para se manifestar
contra esse ato abusivo, que onera e dificulta a vida do empresariado mineiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Com a palavra, para

encaminhar, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente,

telespectador da TV Assembléia, lamento que esta Assembléia esteja
convocada extraordinariamente para atender a esse Poder Executivo que não
respeita o Poder Legislativo, a esse Governo do Estado, que não consegue
pensar em outra coisa a não ser em criar taxas para aumentar a arrecadação.
Defendo a idéia de não ser dado a esse Governo nem um tostão a mais
enquanto ele não se organizar.

Tive o cuidado de buscar, no meu gabinete, um relatório do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais sobre esse Governo e sobre esse Poder
Executivo que quer arrecadar mais. Neste documento fala-se sobre o controle
da Secretaria da Fazenda.

Srs. Deputados e Deputadas, público presente, imprensa, desde 1997, a
Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, em relação à taxa de
segurança pública - 70 taxas -, não cobra multas dos Bancos que atrasam no
seu repasse. Ouvimos, várias vezes, esse Governo criticar os Bancos, em
nível nacional, porque não pagam imposto. Em Minas Gerais, também não
pagam. Estão sendo acobertados pela falta de controle do Poder Executivo
do Governo do Estado. A Secretaria da Fazenda - e as palavras não são
minhas, pois o relatório é do Tribunal de Contas do Estado de Minas - não
confronta a receita estadual, arrecadada pelas agências bancárias
credenciadas, cujos dados estão inseridos no sistema com os recursos
recebidos, naquele momento, pelo BEMGE centralizador.

Como a Assembléia Legislativa vota mais taxas e penaliza os
microempresários para dar a esse Estado que não tem controle? Está dito
aqui pelo Tribunal de Contas que o Estado não confronta os dados e não
sabe quanto arrecada. Mesmo assim o Estado pede mais dinheiro ao
contribuinte.

A Assembléia Legislativa cria mais taxas para aquela drogaria mais
poderosa, como disse um Deputado, mas cria para aquela pequena farmácia
do interior que vai repassar àquela pessoa que vai comprar. E este Estado
que quer mais dinheiro cobrando mais do microempresário. Isso está aqui na
folha 11 do relatório do Tribunal de Contas: "Desde dezembro de 1997, a
Secretaria da Fazenda não aplica penalidade por atraso no repasse de
arrecadação bancária por parte da PRODEMGE". Na folha 13 ainda está
escrito o seguinte: 'Há uma gritante falha no sistema de controle interno
associada à ilegalidade de procedimentos. Essa é a avaliação do Tribunal de
Contas sobre a Secretaria da Fazenda.
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O que esperávamos e esperamos do Estado? Esse deve, não pode criar
um tostão do contribuinte de Minas Gerais, ou seja, do empresário e do
microempresário enquanto não se organizar. Então, a Assembléia Legislativa
não pode votar nem mais um imposto, taxa ou aumento de alíquota enquanto
o Poder Executivo de Minas Gerais não se organizar e trouxer um relatório
ipara a Assembléia Legislativa dizendo que já está organizado e tem controle
interno de contas. Não é isso que temos aqui. O que existe é um total
descontrole nas contas desse Governo.

O Tribunal de Contas ainda diz o seguinte sobre as taxas de segurança
pública e do DETRAN: "No que se refere ao recolhimento das receitas
auferidas pelo DETRAN-MG, a superintendência da Secretaria da Fazenda
não efetua nenhum controle junto àquele departamento a titulo de fiscalização
no sentido de comprovar a efetividade dos depósitos em contas bancárias
das receitas de sua competência. Microempresário, já pensou se a sua
microempresa agisse como o Estado age? Você já estaria quebrado. O
Estado não está organizado, mas quer que o microempresário pague uma
conta com mais 6%.

É uma indignidade a Assembléia Legislativa impor isso à população de
Minas Gerais. Enquanto o Estado não se organizar, não se pode pagar mais
nada. Quanto o Estado está perdendo? Qual o custo disso? Renúncia
tributária. E isso o que o Estado pratica. Isenta de taxas. Existe até
reaproveitamento de guias de pagamento de taxas. querem cobrar da
população e das microempresas, que geram 60% dos nossos empregos.
Querem cobrar mais e mais para tapar isso. É impossível tapar o vazamento
desse buraco- O Governo do Estado pede mais, e será até o sangue ... As
vezes vejo os Deputados, porque parece que o meu tempo vai terminar e
alguns querem votar isso e que o meu tempo acabe.

Mas vamos denunciar que este Estado não pode cobrar mais nada de
vocês. Ele não se organizou e quer cobrar mais dos contribuintes. Aqui está
colocado, 11. 10, item 7: "A Secretaria de Estado da Fazenda não exerce o
acompanhamento sistemático da receita estadual arrecadada pelas agências
bancárias credenciadas, conforme determinação da resolução acima
referenciada". Há uma resolução que obriga, mas não há controle, não há
acompanhamento.

Tomamos conhecimento, por meio de correspondências dirigidas á
Secretaria da Fazenda, que ocorreram casos de processamento em
duplicidade de fitas magnéticas. Acontece de tudo, vocês vão pagar essa
conta. Como pagar a conta de um governo que não se organizou? Hoje
votamos mais 119 taxas para tentar tapar esse rombo, mas é impossível
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tapar esse buraco.

Aqui diz-se que os documentos de encaminhamento da fita magnética de
um Banco nem sempre apresentam a data real da arrecadação, porquanto é
comum constar-se a data de fechamento do movimento, que pode acontecer
no dia seguinte, como sendo a data da arrecadação. É uma verdadeira
bagunça. O Estado pede mais dinheiro, quer cobrar mais taxas, quer elevar a
aliquota. Enquanto não se organizar, enquanto não for dada à Secretaria da
Fazenda condição para que ela controle este Estado; enquanto os órgãos da
administração não tiverem controle interno, auditoria interna permanente, este
Estado não pode pedir mais nada ao contribuinte. Para o próximo ano
teremos mais 119 taxas: teremos o FUNTRANS, teremos todas as
arrecadações deste Estado, que não as controla, pois é desorganizado e quer
imporá população mais cobranças.

E lamentável o que ocorreu aqui, nesta manhã. A Assembléia Legislativa
deve ter conhecimento do que efetivamente está acontecendo no Poder
Executivo, para ter votado contra o povo de Minas Gerais. Espero que neste
momento rejeitemos essa proposta de última hora do Governo: impor mais
aos microempresários para tentar tapar a goteira, o rombo. Não vamos deixar
que os microempresários e a população paguem pela desorganização desse
Governo, do Poder Executivo. Obrigado. (- Palmas.)

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

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, embora
estejamos todos cansados pelos trabalhos, que se prolongaram por boa parte
da madrugada e pelo dia de hoje, pelas fortes emoções geradas pelas
grandes polémicas e controvérsias ocorridas neste Plenário, vamos abusar
da paciência de todos mais um pouco, porque não somos daqueles que usam
a toda hora o microfone.

A Bíblia nos ensina que na vida há tempo para tudo: tempo para falar e
tempo para ouvir. Sabemos ouvir. Ouvimos bastante, mas também
necessitamos, em certos momentos, de falar um pouco. Ocupamos a tribuna
para, não só em nosso nome, mas no dos demais companheiros do PPS que
aqui estão, encaminhar favoravelmente ao requerimento do Deputado Chico
Rafael que pede a.rétitada de pauta de seu-projeto de lei. E o fazemos não só
pelo precedente de hoje, mas pela sensatez e convicção de - que
Deputado, autor de projeto, tem o direito de atuar sobre o seu projeto.

Solicitamos a magnanimidade do Sr. Presidente para que, pelo menos,
acate e coloque em votação o requerimento do Deputado Chico Rafael,
porque está embasado no art. 233, incisos IV e XX.



IA
155

O Deputado Chico Rafael, quando apresentou o seu projeto, visava elevar o
teto de faturamento das microempresas de R$60.000,00 para R$120.000,00
por mês. O sentido de seu projeto era dar um enquadramento maior aos
empresários para que se classificassem dentro do SIMPLES e de outros
instrumentos que protegem a microempresa, que, todos sabemos, é fator de
geração de emprego, renda e desenvolvimento sócio-econômico para este
País. Infelizmente, sabemos que houve, pode-se dizer, uma enxertia em seu
projeto. Coisa plenamente justificável, mas que, na verdade, deu outro sentido
e outra conotação ao objetivo inicial do projeto do Deputado Chico Rafael. Por
isso mesmo, estamos, desde ontem, ponderando, raciocinando, filosofando,
ouvindo. Já ouvimos representantes da FIEMG, da CDL, do PT, assessores
entendidos do assunto aqui nesta Casa e ficamos ainda na dúvida se o
projeto é ou não benéfico para este Estado, para este País, mas, sobretudo,
para os pequenos e microempresários, que se debatem com as dificuldades
do dia-a-dia, com o labor do dia-a-dia, na luta para a sua sobrevivência. E
nesse sentido que nos manifestamos. Julgamos que um projeto desse naipe,
desse teor necessitaria de um debate amplo com a sociedade, principalmente
com as classes empresariais diretamente envolvidas no assunto. Por isso
estamos rogando ao Presidente da Assembléia que acate o requerimento do
Deputado Chico Rafael e submeta-o ao Plenário, órgão maior de deliberação
desta Casa. Queremos, ainda, nos reportar, e não estaremos fugindo do
assunto, aos acontecimentos, não só da manhã de hoje, mas de todo o dia e
da noite de ontem e da madrugada de hoje, aqui, nesta Assembléia, quando
um grupo de Deputados de Oposição, envolvidos em seus pontos de vista,
tinham uma determinada posição sobre o Projeto de Lei n° 705199, aqui
votado.

Por outro lado, aqueles mais diretamente envolvidos com o Governo
desejavam a sua aprovação, porque tinham a certeza de que o Governador
iria vetá-lo.

Mas um outro grupo -constituído de membros do PPS - os Deputados Luiz
Menezes, Wanderley Ávila, Fábio Avelar e eu; do PI- - os Deputados
Agostinho Silveira, Sargento Rodrigues, Cabo Morais, Pastor George e José
Milton; do PSB - os Deputados Edson Rezende, Elaine Matczir.hos e Cito.
Rafael; do PTB - os Depuad3s Diizon Meio e Ambrósio Pinto; e do PSD - os
Deputadcs Üjaima Diniz, lrani Barbosa, João Paulo e Dinis Pinheiro,
totalizando 18 Deputados -, frente ao impasse criado por esta Casa, entendeu
que caberia a ela trucidar o monstrengo da "narcotaxa", assim denominado
pela Oposição, para não dar essa oportunidade ao Governador. Nós, os 18
membros do grupo, entendemos que, se necessário, deveríamos nos
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sobrepor ao Regimento, pela vontade da maioria. Se a Oposição se
manifestou contrariamente à "narcotaxa" e às outras taxas, a opinião pública
clamava por justiça em todo o Estado, e os partidos do Governo entendiam
da mesma forma, por que não manifestar a soberania deste parlamento sobre
as normas do Regimento Interno, já que havia a vontade da maioria? Para
isso, conclamamos a Oposição, ontem à noite, a assinar conosco o
documento, mas ela não teve o discernimento necessário, devido à sua ânsia
de conquista por mais popularidade, e se opôs ferozmente ao acordo.

Sendo assim, nós, os 18 Deputados, entendemos que teríamos que
pressionar o Presidente da Assembléia para acatar o nosso requerimento. E,
neste momento, temos que reconhecer que causamos sofrimento ao
Presidente da Assembléia, Deputado Anderson Adauto, porque a votação do
requerimento não dependeu de sua vontade, mas sim de uma pressão atroz
que sofreu por parte deste parlamento e da opinião pública. Comportamentos
políticos fizeram-no acatar o requerimento e levaram-nos a destruir, neste
Plenário, a famigerada "narcotaxa", que, aqui, tinha nascido como um
monstro.

Por isso, neste momento, com coerência, rogamos ao Presidente da
Assembléia que acate o requerimento do Deputado Chico Rafael e afirmamos
que votaremos por sua aceitação, caso seja colocado em Plenário. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Hely
Tarqüinio.

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas
presentes nas galerias, voltamos a esta tribuna bastante traumatizados com
os episódios que aqui aconteceram, para vergonha deste parlamento, no
período da manhã. Este parlamento, hoje, não foi digno da democracia,
porque foram usados métodos condenáveis com relação a um regulamento
que é a regra de nossa convivência e a orientação para votarmos leis e
fiscalizarmos o Poder.

Estamos bastante decepcionados. No entanto, no período da tarde, temos
outro projeto polêmico, cuja votação será encaminhada. Dessa vez, sim, Sr.
Presidente, dessa vez a votação poderá ser encaminhada, porque não há
truculência, não há verticalidade. Sempre enfrentamos esse tipo de gargalo
na vida pública, mas nunca como aconteceu hoje, quando se cassou o direito
de a Oposição fazer encaminhamento de votação. Isso é o pior tipo de
autocracia imposto pelo Poder Executivo nesta Casa. Agora, com relação ao
Projeto de Lei n° 351199, que interessa aos pequenos e aos microempresários
de Minas Gerais, pois gera o maior número de empregos neste Estado, tanto
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na Capital como nas diversas regiões, que têm profundas diferenças, tenta,
mais uma vez, com voracidade, amputar a liberdade, dificultar o trabalho das
empresas, dificultar a sobrevivência dos pequenos e dos microempresários.

Esse projeto já tramitou nas comissões temáticas, mas ainda não foi
bastante digerido e estudado o suficiente para cair neste Plenário, a fim de
ser votado. Ainda somos procurados por dirigentes da CDL, da FIEMG e do
SEBRAE, para que nos debrucemos ainda mais, procurando a álgebra que
assegure a sobrevivência das microempresas de Minas Gerais. Embora não
sejamos técnicos, percebemos que estão sendo cometidas injustiças.
Sabemos que esse universo é complexo e merece um estudo muito mais
apurado. Mas o Governo, sabendo que essas taxações, esses impostos,
esses tributos têm de ser cobrados no próximo ano, envia o projeto para cá,
na última hora, porque na última hora muita coisa pode ser feita, mas não
com critério, com as observações dos entendidos, com a troca de idéias, a fim
de que os melhores resultados sejam conseguidos, avaliando melhor os
impactos sobre a sobrevivência das firmas de Minas Gerais, dos pequenos e
dos médios empresários.

Existem reclamações de todos os lados. Quando ninguém se entende - uma
verdadeira Torre de Babel -' quando existem muitos caminhos, é porque
nenhum deles presta. Isso é filosófico e vale para qualquer atividade humana.
Isso está acontecendo, porque o Governo não é democrático, não traz seus
técnicos para debater com a Oposição, não dá o tempo necessário para que
a FIEMG, a CDL e o SEBRAE participem. E preciso comunicarem que estão
precisando da assistência dos Deputados, que são os mediadores entre o
povo e os diversos setores que administram Minas Gerais, representando, em
última instância, a figura do ditador Itamar Franco. Estamos sendo duros,
porque estamos sendo tratados como súditos, embora sejamos
representantes diretos do povo, no meu caso, eleito por três vezes, com muita
honra, para representar a minha região.

e	E temos percebido que este parlamento evoluiu pouco quanto à
o	democracia, mas não vamos abandonar a esperança. A nossa palavra-chave
o	é resistência, resistência e mais resistência.
e	Imposições dessa natureza acontecem na elaboração do orçamento do
o	Estado também, onde está resumida, de forma simbólica, toda a vida das
o famílias de Minas Gerais. Assim acontece no orçamento, com pouco tempo

para tramitar nesta Casa, sem o acompanhamento da sua materialização,
embora tenhamos feito algum progresso nesse orçamento, que ainda é
fictício, com projeções falsas sobre firmas que já quebraram, para dizer que
existe ICMS para arrecadar, e uma série de mecanismos, de mudança de
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rubricas, de maquiagens. Estamos convivendo com tudo isso, buscando um
norte para tornar esse orçamento mais realista, dentro de um ideal a ser
perseguido, sem artificialismo.

Quanto ao que aqui tem sido votado, como essas famigeradas taxas que
hoje foram aprovadas de forma vertical, não se conhece impacto sobre isso.

Meus senhores, os que estão me ouvindo, os telespectadores, saibam que
se estabeleceram taxas sem o mínimo critério. Quando nos reuníamos,
mesmo não sendo do setor, ouvíamos de um lado: não, põe R$300,00; não,
põe R$200,00; não, põe R$50,00... Que critério é esse que o Governo de
Minas Gerais tem para com o seu povo? O povo hoje vai ficar mais pobre,
teoricamente, e, na prática, a partir do dia 1 1. A fome vai campear. O Betinho
já morreu, mas outros Betinhos vão ter de aparecer. Por quê? Porque o povo
vai pagar 79 taxas, o que, em síntese, é muito mais do que a "narcotaxa". A
"narcotaxa" era apenas um bode na sala Tirou-se o bode, voltaram as taxas.
E, com as taxas, vão ver como a vida vai ficar diferente, como a vida vai ficar
mais difícil. Desde a fonte de produção, desde a matéria-prima, no seu
transporte; paga o transportador, paga o produtor, e, principalmente, os
pequenos empresários, que geram o maior número de empregos para Minas
Gerais.

Esse projeto a que o Deputado Chico Rafael está procurando dar um
contorno mais realista, mas não está conseguindo, porque não conseguiu
retirá-lo de tramitação deste parlamento, foi imposto também. Dessa forma o
povo vai ficar mais pobre, e o desemprego vai campear. Depois, colocam a
culpa em Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque o Governador tem
um problema pessoal com o Presidente. Então, estamos aqui na tribuna para
alertar, principalmente o microempresário, aquele pequeno produtor do
campo, no caso das taxas. Somando-se tudo, o dia de hoje vai ficar sendo o
"dia da derrama". E a conspiração começou neste parlamento hoje, com a
ação da Oposição, que foi vilipendiada, que foi humilhada, que não teve
direito de participar do processo. Não participamos com o Regimento Interno,
participamos por insistência, por resistência, pensando que um dia ainda
poderemos resgatar para o povo a dignidade que Tiradentes deixou, o
exemplo que deu ao povo de Minas Gerais e os diversos exemplos que a
história nos deixou.

Então, vamos encaminhar favoravelmente às proposições do Deputado
Chico Rafael. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Bilac Pinto.

0 Deputado Bilac Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e
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senhoras aqui presentes, ocupo esta tribuna para, como Deputado de
Oposição, encaminhar favoravelmente ao Projeto de Lei n° 351, do Deputado
Chico Rafael. Nós, que somos representantes do Sul do Estado, estamos
profundamente preocupados com o conteúdo e com o mérito do projeto aqui
apresentado. Aquela região vem demonstrando expressivos índices de
crescimento. Por sermos limítrofes com os Estados do Rio de Janeiro e de
São Paulo e por compor a nossa região uma das grandes regiões de Minas
Gerais, seus empresários adquirem grande parte de seus produtos
principalmente no Estado de São Paulo. Esse projeto vem justamente
prejudicar o empresariado mineiro, as pequenas empresas de Minas, fazendo
com que tenham que recolher 6% dessa aliquota para fazer o processo
compensatório. Ainda que alguns Deputados da base governista venham
fazer uso do princípio do contraditório, é muito importante que possamos
pensar no prejuízo que essas empresas terão se esse projeto for aprovado
hoje, neste Plenário.

Tenho mais um fato para expor aos meus nobres pares que considero
grave. Serão beneficiadas também com esse projeto as grandes empresas,
principalmente as indústrias, porque têm um processo de compensação
dentro dessa aliquota, coisa que as pequenas empresas, indiscutivelmente,
não terão. O que temos que rever, o que temos que reavaliar neste momento
é se é justo penalizar mais uma vez as empresas mineiras, criando impostos,
tributos, enfim, onerando aquelas pequenas empresas que são as
responsáveis pelos maiores vínculos empregatícios dentro do Estado. Sei que
já estamos chegando ao momento final de votação, talvez eu seja o último
orador desta tarde, mas é muito importante que nós, que desempenhamos o
papel de Oposição, deixemos claro para a sociedade mineira, para este
Plenário que não concordamos com o projeto da maneira como veio para esta
Casa, e comungamos, dessa forma, com a iniciativa do Deputado Chico
Rafael, do Município de Pouso Alegre, de fazer com que sua idéia original
tenha realmente valor, que esse projeto não perca o seu mérito, não perca o
seu conteúdo, e que possa ser apreciado em nova oportunidade, da maneira
como o seu autor o fez, ouvindo todas as partes envolvidas, este parlamento
e as entidades de classe. Quero aqui, Sr. Presidente, desempenhando meu
papel, como Deputado de Oposição do PFL, deixar marcada minha posição
contrária ao Projeto de Lei n° 351, que agora esta Casa apreciará. Muito
obrigado. (- Palmas.)

- Vêm ã Mesa:
Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita que o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 351199 seja votado pelo
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processo simbólico.

Requerimento do Deputado Sebastião Costa, solicitando que o primeiro
requerimento seja submetido a votação secreta. Com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o motivo do nosso
encaminhamento é para tomar ciência do requerimento do Líder do Governo
Alberto Pinto Coelho, que diz o seguinte: "O Deputado que este subscreve, na
forma regimental, requer a V Exa. seja mantido o processo simbólico de
votação para o Projeto de Lei n° 351199". O requerimento do Deputado
Sebastião Costa diz o seguinte: "O Deputado que este subscreve, na forma
regimental, solicita a V. Exa. que o requerimento que solicita seja mantido o
processo simbólico de votação para o Parecer de Redação Final do Projeto
de Lei no 35 1199 seja submetido á votação secreta".

Portanto, são dois requerimentos que vêm instruir o nosso posicionamento
sobre o Projeto de Lei n° 351199, do Deputado Chico Rafael, que trata das
microempresas no Estado de Minas Gerais.

Quando o Deputado Sebastião Costa requer a votação secreta,
evidentemente busca uma forma regimental, legal, de não causar nenhum
constrangimento dos Deputados com relação a um projeto de tamanha
importância. Então, estamos de acordo com o Deputado Sebastião Costa,
que, tenho certeza, refletiu bastante. Os Deputados poderão votar
conscientemente, sem pressão do Palácio da Liberdade, votar de maneira
liberal. Muita gente acha que o voto secreto às vezes é um voto escondido,
mas é uma forma de exercer a democracia, sem pressão, sem coação.
Sabemos muito bem que nesta Casa, às vezes, as coisas não acontecem da
maneira que todos nós gostaríamos que acontecessem. A partir do momento
em que estamos aqui para defender e representar o povo do Estado de Minas
Gerais, temos de votar de acordo com a nossa consciência. Mas, na
democracia, tem isso. Temos de compreender que o Governo tem a sua base
de sustentação que o defende, e isso é democrático, como a Oposição faz o
seu trabalho de oposição, que também é democrático. Desde que as regras
estabelecidas sejam cumpridas, não há nada de anormal. O que não
permitimos e não gostaríamos que acontecesse neste parlamento é
exatamente o ocorrido aqui, hoje pela manhã, quandã o Regimento Interno foi
rasgado. Ainda permanecem os cacos do nosso Regimento aqui no chão.
Lamentavelmente, a Situação tenta impor dizendo que a Oposição é que
rasgou o Regimento. Mas, na verdade, não foi a Oposição que o fez, quem
desconsiderou e atropelou o Regimento foi a base de Governo, que queria
votar as 76 novas taxas e mais 50 taxas velhas, que foram reajustadas.
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Vamos votar algo extremamente importante, que é esse Projeto de Lei no
351199. Tínhamos tomado a decisão de abandonar este Plenário em virtude
do ocorrido aqui hoje pela manhã, porque não podemos admitir que a
democracia seja tratada como foi, mas, considerando a importância desse
projeto e considerando o apelo do Deputado Chico Rafael, que teve a melhor
das intenções apresentando esse projeto, que beneficiava claramente o
desenvolvimento das microempresas no Estado de Minas Gerais, decidimos
permanecer aqui. Infelizmente, veio o Governo e apresentou 30 outros
artigos. O tempo também é escasso para uma matéria de tamanha
complexidade nesta Casa. Desvirtuou-se um substitutivo e,
conseqüentemente, todo o projeto do Deputado Chico Rafael.

Portanto, penso que seja justo que essa votação seja secreta, como pede o
Deputado Sebastião Costa. Aí, sim, poderemos votar livremente- Como essa
medida está contida no Regimento, não estaremos rompendo nenhum pacto
anterior, no que diz respeito ao Regimento. Fica aqui o nosso apelo, para que
os Deputados da Oposição e da Situação sigam a orientação do nosso
companheiro Chico Rafael, sob pena de estarmos criando, além das taxas,
mais uma anormalidade, ou seja, mais um monstro voraz, que só quer
arrecadar. O Governo Itamar Franco, impiedosamente, vem, novamente, com
esse Projeto de Lei n° 351, para arrancar dinheiro daquele que é pequeno e
microempresário, aumentando a sua taxação. Assisti, anteriormente, a vários
Deputados, hoje da Situação, culpando o Governo passado por vários
desmandos. O Projeto Micro Geraes foi votado no Governo passado e foi
colocado, inclusive, o FUNDESI, que é um Fundo extremamente interessante
e opcional para o microempresário. Esse Fundo vem incentivar os
empregados e a melhoria tecnológica, dando um suporte para o crescimento
das microempresas. No que se refere à forma original do projeto do Deputado
Chico Rafael, víamos avanços, mas, da forma como está agora, com o
substitutivo, concordamos com o Deputado Chico Rafael, pois não ficou
interessante, porque onerará as microempresas. Quando falamos nisso, não
nos referimos apenas às microempresas, que poderiam vir a falir, mas
também aos consumidores, porque todo empresário repassa os custos para
os produtos. No fundo, quem pagará por essas taxas não será somente o
empresário, será o próprio indivíduo que está comprando a sua mercadoria, o
seu pão, o seu leite e o seu medicamento. Esse aumento de preço dos
produtos pressionará a inflação. É bom deixarmos claro para os Deputados e
para a população, de modo geral, que será melhor esse projeto ser votado no
ano que vem, para que, com tempo, possamos trazer as entidades de classe
e a sociedade interessada para esta Casa, para urna discussão profunda.
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Não posso discordar do meu companheiro Rêmolo, mas tenho de discordar
com relação à velocidade com que os assuntos estão sendo tratados nesta
Casa. Assim, não há democracia e processo legítimo. O que está saindo
desta Casa é, única e exclusivamente, o interesse do Palácio da Liberdade,
que quer mais dinheiro para aplicar mal, porque não é só este Governo que
aplica mal. O Governo, de maneira geral, usa mal os recursos, e este
também. Ou vão querer dizer que este Governo usa bem os recursos? Fica aí
mais um desafio. Não é colocando mais dinheiro no cofre da Governo,
sobretudo através da criação de taxas para as microempresas, que
conseguiremos resolver os problemas do Governo. Criaremos, sim, outro
problema, ou seja, o desemprego, porque as microempresas, em Minas
Gerais, empregam muitas pessoas. Esses empregos são muito importantes
para o equilíbrio social do nosso Estado. Fico sem entender o que está
querendo este Governo. Desempregar a nossa população ou fazer falir as
nossas pequenas e microempresas? Então, fico por entender. Gostaria de
pedir que votemos com o Deputado Chico Rafael, para que esse projeto não
seja aprovado neste ano e não seja aplicado em 2000, a fim de que, no ano
que vem, possamos discutir, para fazer algo que Minas Gerais e os
microempresários mereçam. Muito obrigado.

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

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, zelosos
representantes da imprensa, jornalistas aqui presentes, senhores que nos
honram com sua presença nas galerias, venho à tribuna por um dever de
consciência, que passa não só pela autoria de um requerimento, como
também pela necessidade premente de facultar à base de apoio do Governo
nesta Casa a liberdade que cada ser humano precisa, quando tem de exarar
seu voto em qualquer momento decisivo da história.

Tomei conhecimento do requerimento do ilustre Deputado Alberto Pinto
Coelho, o zeloso Líder do Governo, cujo teor é o seguinte: "O Deputado que
este subscreve, na forma regimental, solicita a V. Exa. seja mantido o
processo simbólico de votação para o Projeto de Lei n° 351199".

Trata-se de um projeto de lei de um colega nosso, o Deputado Chico
Rafael, tão respeitado pela Oposição e tão querido pela Situação. Esse
projeto sofreu uma verdadeira transformação, quase uma metamorfose, uma
modificação radical. O que aconteceu? Diante dessa situação, com a
preocupação do Líder do Governo de que fosse votado simbolicamente,
entendi que se deve dar oportunidade à base do Governo de manifestar,
previamente, ao Líder sua inquietação, sua preocupação e seu desejo de
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valorizar um companheiro leal ao Governo, que é o Deputado Chico Rafael.
Por essa razão, apresentei um requerimento com o seguinte teor: "O
Deputado que este subscreve, na forma regimental, solicita a V. Exa. que o
requerimento que solicita seja mantido o processo simbólico de votação para
o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 351199 seja submetido a
votação secreta".

Vejam, Srs. Deputados e Srs. telespectadores, tenho consciência de que
muitos Deputados, hoje, são aliados ao Governo, haja vista a sua ampla
maioria nesta Casa, e que às vezes, o sentimento da minoria chega a ser
atropelado. Por isso, preocupado com essa ampla maioria, fazendo o
Deputado Chico Rafael parte do todo, procuro com esse requerimento dar
oportunidade a cada um e a todos de votar o requerimento do Deputado
Alberto Pinto Coelho de forma secreta. Assim sendo, o que vai acontecer?
Uma vez aprovado o meu requerimento, o requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho será também votado de forma secreta. O que vai acontecer com
isso? A base do Governo pode, perfeitamente, dar um sinal claro e nítido de
que está solidária, de fato, com o Deputado Chico Rafael e com os
microempresários de Minas Gerais-

0 projeto original, do Deputado Chico Rafael, versava sobre uma matéria
sintética, que transformava alguns aspectos da atividade dos
microempresários. Todavia, como sempre vem acontecendo - lamento muito
isso -, o Governo foge da autoria dos projetos, abdica-se das autorias dos
projetos para apresentar substitutivos a projetos que estejam em tramitação,
como aconteceu no caso em questão. Há poucos dias isso aconteceu com
um projeto de minha autoria. Mas o meu projeto ainda não estava votado em
20 turno, e a maioria do Plenário desta Casa, com muita sensibilidade,
entendeu a minha apreensão naquele momento e votou favoravelmente ao
meu requerimento, permitindo a retirada do projeto. O que aconteceu?
Simplesmente, o que estava, de forma inconveniente, incorporado no projeto
de minha autoria passou, automaticamente, para o projeto do Deputado Chico
Rafael.

E os empresários, como ficaram nesse processo? E como ficaram os
microempresários nesse mesmo processo? Foram ouvidos? Não; não houve
tempo para isso. Por quê? Porque sempre o Governo e a sua cultura
governamental têm trazido inquietação e despertado em nós, parlamentares,
atitudes corajosas de repúdio. E não vai aqui uma critica exclusiva a esse
Governo; trata-se de uma cultura dos governos em geral, todos têm a mania
de mandar para cá projetos de lei, os mais polêmicos, no final do exercício
para que a imprensa não conheça todos os seus detalhes. Hoje nós,
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Deputados da Oposição, tivemos que tomar uma atitude fora dos nossos
parâmetros normais, porque estávamos, como estamos, de forma
intransigente, defendendo os interesses da população de Minas Gerais.
Assim fizemos no tocante ao projeto das taxas. Quando o Governo sinalizou
para que se tirasse uma, lamentamos porque queríamos a rejeição de todas.
Não somos favoráveis à aprovação de nenhuma das taxas. Por essa razão é
que estamos mantendo o mesmo espírito de coerência, no firme propósito de
defender o telespectador, que se encontra em Casa, sem voz neste
parlamento. Aqui estamos atentos, para defender as pessoas que prestam
serviços, que produzem riqueza e que geram empregas no Estado. Aqui
estamos na defesa intransigente da liberdade do parlamentar de exercer a
seu mandato, liberdade esta que nem sempre é observada por causa dos
atropelos que se fazem e de substitutivos truculentos que apresentam.

Gostaria de estar desejando um feliz Ano Novo a todos, mas como fazê-lo à
população de Minas, que terá mais setenta e muitas taxas para pagar? Como
desejar feliz Ano Novo aos microempresários, que estão inquietos com a
modificação estrutural feita no projeto de lei do Deputado Chico Rafael? E por
isso que quero permitir à base governista que tenha a liberdade, fora do olhar
fixo e firme da Secretaria da Casa Civil ou de outro órgão fiscalizador do
Governo estadual, de votar contra, que tenha a liberdade de exercer o seu
mandato.

Por último, vejo, com tristeza, algumas folhas espalhadas pelo Plenário.
Mas quero lembrar que existem duas figuras: a expressa e a tácita. Quem
rasga o Regimento de forma expressa nem sempre é quem o fez, de fato, O
Regimento, hoje, nesta Casa, foi rasgado, não por quem teve coragem de
partir suas folhas, porque já eram meras folhas frias de papel, mas, sim, por
aqueles que tiveram coragem de assimilar uma idéia, de encampar uma idéia,
de afrontar as minorias e de afrontar a sociedade, numa coragem que não
desejo ter.

Para concluir, quero dizer que a coragem do cidadão não é demonstrada
por sua ação ostensiva, mas pela sua performance, pela sua conduta e,
sobretudo, pela firmeza de seus propósitos. Por isso, aqui estamos para
lembrar que, quando peço a votação secreta, é para propiciar à base de apoio
do Governo a liberdade, o direito, de exercer, na sua plenitude, o mandato
que o povo lhe confiou.

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Com a palavra, para encaminhar,
o Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, membros da
imprensa, pessoas presentes nas galerias, o processo legislativo é demorado
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e tem que ser vivido com critério e reflexão para benefício da sociedade,
porque nós, como Deputados conscientes do nosso trabalho, temos o intuito,
a visão, o objetivo e o ideal de servir à sociedade. Por isso, dentro desse
Regimento complexo, temos que encaminhar esses requerimentos, pois, para
os telespectadores e para os que nos ouvem e que nos assistem, exceto os
próprios parlamentares e assessores da Casa, fica massante essa chamada
constante para encaminhamento e votação de requerimento. No entanto, tudo
isso é processo de aperfeiçoamento de votação das leis.

Esse requerimento está preso a esse projeto do ilustre Deputado Chico
Rafael, ao qual foi apresentado um substitutivo imposto pelo Governo. Os
requerimentos são vazados nos seguintes termos... Sabemos que esse
processo é monótono, mas é o método que deve ser aplicado. As vezes, não
é didático nem pedagógico, mas nossa missão é desenvolver esse
procedimento, essa atitude para buscar os melhores mecanismos de votação
de qualquer tipo de projeto que venha a esta Casa. O plenário é soberano. O
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho solicita que se faça a votação
pelo processo simbólico e está vazado nos seguintes termos: 'O Deputado
que este subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa. seja mantido o
processo simbólico de votação para o Projeto de Lei n° 351199".

Em seguida, o ilustre Deputado Sebastião Costa, colega do PFL, guerreiro
que faz parte da resistência e da facção que busca liberdade e democracia
cada vez mais no Plenário, solicita, através de requerimento, seja mantido o
processo de votação secreta para o Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n° 351199. S. Exa. quer a votação secreta porque a convivência entre
Deputados de diferentes partidos é muito estreita e interdependente
intracorpore, ou seja, dentro do Poder. Há corporativismo? Há, sim. E ai de
nós se não houvesse corporativismo. Mas há também a responsabilidade de
buscar uma sociedade livre e organizada, porque o princípio de liberdade
coincide com responsabilidade e com organização. Nesse primeiro momento,
essa é a nossa busca aqui.

A solicitação do Deputado Sebastião Costa para que a votação seja secreta
a	procede, porque assim fica livre da censura do Governo. Muitas vezes, os

Lideres do Governo, a contragosto, são obrigados a detalhar ao Governo - e
o	vejam que coisa triste - o procedimento de cada colega da base de apoio ao
fl	Governo. Ainda que neguem, isso ocorre a portas fechadas. Há também a
o televisão do Palácio da Liberdade, que está ligada nos nossos trabalhos.

Assim, podem ver o procedimento de cada Deputado. Numa votação secreta,
o projeto pode até ser rejeitado neste Plenário, para, no ano que vem, ser
mais bem analisado, 0 Deputado Chico Rafael poderia empenhar todas as
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suas forças para solicitar dos colegas o apoio a suas propostas.

Pela proposta atual, o Governo está querendo fazer uma proteção dentro do
Estado, fazendo com que os pequenos e os microempresários sofram as
conseqüências da guerra fiscal. Eles têm de pagar o diferencial de 6%. Além
do mais, as pequenas empresas são obrigadas a pagar também um
percentual sobre o valor agregado, isto é, entre o valor da compra e o valor
final do produto. Sobre esse valor agregado, há um percentual que o
Deputado Chico Rafael deseja que seja uma alíquota menor. Mas o Governo,
na sua voracidade para arrecadar, busca uma justificativa que procede
parcialmente, mas que poderia ter outros mecanismos de arrecadação que
não fossem onerar mais o bolso, principalmente, das populações mais
carentes, o que seria melhor.

A luta do Deputado Chico Rafael é para aliviar os pequenos empresários,
em última instância, a população de menor poder aquisitivo e viabilizar as
empresas. Ao mesmo tempo, diminuir o índice de desemprego no Estado e
no Pais, porque o desemprego está grassando, embora esteja dando os
primeiros sinais de reação em termos de Brasil. Minas tem de cooperar para
que isso possa acontecer, estimulando o emprego, diminuindo o desemprego,
tirando as pessoas da informalidade, criando facilidades para que a pessoa
possa ter um contrato social digno; para que a pessoa se diferencie e se torne
auto-suficiente dentro do espírito da convivência social. Temos de agir de
acordo com esse contrato que nos rege normalmente, por meio da
Constituição, que estabelece os nossos deveres e, muito mais, os nossos
direitos. Embora tenhamos direitos teóricos, temos de lutar para que esses
direitos possam ser consagrados e materializados no nosso dia-a-dia. Essa é
a nossa busca, ainda que nossos dirigentes, muitas vezes, alterem a nossa
Constituição de forma irresponsável. A Constituição não poderia ser alterada
como é, pois ela é nosso parâmetro. A verdadeira Bíblia sagrada material não
é a Bíblia que nos inspira no caminho da metafisica, de Deus, etc., mas é a
que rege a nossa vida. Embora sejam aprovadas muitas leis ordinárias que
estão longe da constitucionalidade, da juridicidade, etc, nessa busca de
aperfeiçoamento, é que estamos aqui com a bandeira, como eu disse antes,
da resistência, da boa-vontade, para buscar dias melhores para a sociedade.

Por isso, a proposta do ilustre Deputado Sebastião Costa é procedente,
pois está inspirada no princípio da liberdade. A votação secreta não é uma
forma espúria de se votar, de forma nenhuma. Ela, sendo secreta, facilita,
porque todos nós temos algumas pessoas que, às vezes, não queremos
magoar. Mas a nossa convicção tem de ser expressa, e o melhor mecanismo
de se votar esse projeto é por meio da votação secreta. Fazendo assim,
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quem sabe, poderíamos diminuir o índice de desemprego. Poderíamos, em
última instância, facilitar a sobrevivência, principalmente das populações mais
carentes, daqueles trabalhadores que têm o seu sustento através do trabalho.
As pequenas indústrias, o comércio, as microempresas poderiam desenvolver
mais as suas atividades, através de um simples artificio, vazado no
Regimento Interno desta Casa, que faculta ao Deputado requerer uma
votação secreta. Então, olha a importância do Regimento Interno. E hoje o
Regimento Interno foi esquecido. Então, a partir desse artifício, poderemos,
sim, votar de forma livre, para, quem sabe, derrotar esse projeto. Que no ano
que vem ele volte para ser aperfeiçoado e melhorado beneficiando-se, assim,
as das pequenas e microempresas. Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado Sebastião
Costa, solicitando que o primeiro requerimento seja submetido à votação
secreta. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Peço verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 10 Deputados; votaram contra 42

Deputados; houve 1 voto em branco. Está ratificada a rejeição do
requerimento do Deputado Sebastião Costa. Em votação, o requerimento do
Deputado Alberto Pinto Coelho. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Peço verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 47 Deputados; 10 Deputados votaram

contra. Está, portanto, ratificada a aprovação do requerimento do Deputado
Alberto Pinto Coelho. Com a sua aprovação, ficaram prejudicados os
requerimentos dos Deputados Sebastião Costa e Miguel Martini, solicitando,
respectivamente, votação secreta e nominal para esse parecer.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência deixa de receber, nos termos do inciso II do art. 173 do

Regimento Interno, o requerimento do Deputado Miguel Martini, em que
solicita votação destacada, artigo por artigo, do Parecer de Redação Final do
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Projeto de Lei n° 351199.

Mesa da Assembléia, 28112/1999.
Gil Pereira, 2°-Secretário no exercício da Presidência.

Questão de Ordem
• Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, qual é o artigo?
• Sr. Presidente - Inciso II do art. 173 do Regimento Interno.
• Deputado Antônio Carlos Andrada - O art. 173 diz o seguinte: "O

Presidente da Assembléia só receberá proposição que satisfaça aos
seguintes requisitos: II - esteja em conformidade com o texto constitucional e
com esse Regimento". O requerimento está ferindo esse Regimento em que
sentido?

O Sr. Presidente - A Presidência vai responder ao Deputado Antônio Carlos
Andrada, que fez a solicitação. O Deputado Miguel Martini deseja destacar
todos os artigos. O § 1° do art. 282 do Regimento Interno diz que só se
podem requerer destaques até o limite de 1110 do número de artigos da
proposição. Portanto, a Presidência deixou de receber o requerimento. Em
votação, o Parecer da Redação Final do Projeto de Lei n° 351/99. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

• Deputado João Leite - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Ê 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 a favor 39 Deputados; votaram contra 16

Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do Parecer da Redação
Final do Projeto de Lei n°351/99. A sanção.

Declarações de Voto
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou aqui a

lamentar mais uma derrota da população de Minas Gerais. Apesar de
procurarmos resguardar as condições de trabalho, infelizmente a orientação
do Governo foi a de derrotar uma vez mais a sociedade mineira. Lamento
profundamente esse ocorrido. Por isso, deixo de público esse registro. Ao
mesmo tempo, estamos solicitando à Mesa que nos forneça a relação
nominal de quem votou a favor e de quem votou contra.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, votamos contra o projeto,
porque foi colocado um problema para os microempresários, ou seja, a
aliquota de 6% quando importarem de outros Estados. Estamos muito
preocupados com isso, porque os microempresários são importantes e, ao
mesmo tempo, frágeis. São aqueles que geram mais empregos e que estão
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iniciando a sua vida como empresários.

Solicito que, no momento da regulamentação desse projeto, tenham todo o
cuidado com relação à questão da alíquota de 6%, que pode prejudicar muito
os microempresários de Minas Gerais. Entendemos que a idéia de se
proteger o parque nacional do Estado de Minas deve persistir, mas essa
alíquota de 6% para o microempresário, que já paga tantas taxas e impostos,
pode impedir que passe de micro para médio empresário ou até mesmo pode
acabar com sua própria empresa. Então, queremos que, no momento da
regulamentação, haja participação mais ativa dos microempresários na
definição e na maleabilidade da taxa, a fim de que seja negociada a
patamares menores. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, durante a votação do

Projeto de Lei n° 705, formulei questão de ordem à Mesa, indagando - como
havia sido feita uma alteração no mérito do projeto, na hora da redação final -
se esse projeto teria de retornar à Comissão de Redação. Tive informações
de que o projeto havia retornado à Comissão de Redação. Portanto, desejo
saber da Mesa se de fato o projeto retornou ou não àquela Comissão.

O Sr. Presidente - A assessoria informa que já respondeu, de acordo com o
art. 271.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Não estou questionando isso, mas
gostaria de saber se o projeto foi ou não encaminhado à Comissão de
Redação.

O Sr. Presidente - Não foi.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Não foi. Então, o texto, do jeito que

estava aqui, com os buracos e sem os números, foi encaminhado para o
Governador sancionar. Porque foi tirado o artigo. Os artigos destacados.

O Sr. Presidente - Esses artigos vão ser renumerados.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Por quem?
O Sr. Presidente - Pela redação oficial.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Que redação?
O Sr. Presidente - Ao encaminhar a proposição de lei, isso será feito. O

Presidente e o 1 0 e 20-Secretários assinam.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - E quem vai formalizar essa redação

final, então?
O Sr. Presidente - A assessoria.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - A assessoria. Então, gostaria que

fosse constado em ata que a redação final do Projeto de Lei n° 705 não foi
feita pela Comissão de Redação Final. Está sendo feita pela assessoria da
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Casa e, posteriormente, será encaminhada ao Sr. Governador. É preciso que
isso conste em ata, para ficar muito claro, porque é um expediente importante
que temos para questionar isso, juridicamente, no futuro.

O Sr. Presidente - Quero esclarecer que a proposição de lei está sendo
feita e que tem um departamento na Assembléia que faz essa redação.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Exato, mas não foi a Comissão. Está
claro que não foi a Comissão.

O Sr. Presidente - A redação final já foi feita.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Isso. Então, não voltou à Comissão

de Redação Final. Não voltou, com toda a certeza. Esse departamento da
Assembléia é que está fazendo a redação.

O Sr. Presidente - De acordo com o art. 271. A proposição de lei está sendo
feita e encaminhada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Isso. Quando a Comissão de
Redação Final, em outros projetos, dá a redação final, eles passam por esse
departamento que faz a redação final de novo?

O Sr. Presidente - Não, porque o art. 271 será cumprido. A redação final já
foi aprovada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Então, se a redação final já foi
aprovada...

O Sr. Presidente - E a proposição de lei que está sendo feita para que o
Presidente, o 1 0 e 2°-Secretários, assinem, para que seja encaminhada ao
Governador.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Então, nesse encaminhamento ao
Governador, está sendo alterado o que foi votado aqui no Plenário.

O Sr. Presidente - Negativo. Só está renumerando.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Mas, então, está alterando o texto

que foi votado.
O Sr. Presidente - Não altera.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Altera. Para que existe a Comissão

de Redação? É para fazer isso.
O Sr. Presidente - Não altera.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Gostaria que constasse em ata esse

nosso diálogo, essa informação que a Mesa deu e as minhas indagações.
Esse é um material muito importante para a justiça.

Declaração de Voto
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, creio que a luta

do Deputado Antônio Carlos Andrada é inglória, porque esta Casa, com esses
acontecimentos, realmente perdeu o bom-senso, perdeu a lógica. Fico
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pensando no que estão imaginando as pessoas que estão ali na galeria a
respeito do parlamento de Minas Gerais.

Neste momento em que se discutem assuntos importantíssimos para o
desenvolvimento do Estado - lamentavelmente faz parte da nossa formação
sermos tutelados por alguém -, vem a tutela de um Governador que só quer
arrecadar, escondido por trás de um Deputado. E o pior é quando fazem o
jogo desse senhor, o Sr. Itamar Franco. Lamento a aprovação do Projeto
Micro Geraes, tão nefasto para a economia de Minas Gerais, tão nefasto para
a empregabilidade do Estado, que é o projeto das taxas. Tirou-se aqui a
"narcotaxa", e todo o mundo vibrou, pensando que o projeto foi consertado na
sua inteireza. Que engano! A "narcotaxa" é apenas um detalhe de um projeto
muito grande, que vai arrancar dinheiro do bolso do contribuinte. E agora o
Micro Geraes. Também gostaria de dizer da nossa decepção ao finalizar este
ano. Estamos finalizando o milênio, e esta Casa, que diz representar o povo
de Minas Gerais, vota contra o povo do Estado. Por isso, lamento esse triste
episódio ocorrido hoje, porque marca, na verdade, negativamente, a
Assembléia Legislativa, que é uma Assembléia conceituada no Estado inteiro.
Mas, infelizmente, o Palácio da Liberdade manda nesta Casa; não manda
apenas nos seus Deputados de sustentação, mas em tudo nesta Casa. Em
tudo ele interfere.

Tudo o que o Palácio da Liberdade quer, por mais absurdo e esdrúxulo que
seja, esta Casa vota. Portanto, quero deixar aqui, em nome do PFL, o nosso
protesta com relação a essa escravidão que vai se impor ao povo, com a
criação de mais taxas e mais impostos para as microempresas de nosso
Estado. Estamos decretando falência de muitas, estamos decretando menos
emprego para o povo de Minas Gerais. Quero manifestar aqui, de público, em
nome do PFL, o nosso repúdio, em primeiro lugar, ao Governador Itamar
Franca, o grande responsável por tudo isso, e em segundo lugar, a esse
parlamento, por sua falta de personalidade, por não contestar a ordem e a
determinação do Sr. Governador. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, hoje, quando intervim pela

manhã, logo após aquela votação do Projeto de Lei n° 705199, perguntei ao
Presidente se o Regimento seria o mesmo de ontem ou se seria o de hoje
para o findar deste exercício e para o ano que vem. Reitero a V. Exa. essa

o consulta. Se for aquele que até ontem estava prevalecendo, vou continuar a
lê-]o, avaliando e me aprofundando. Se tiver que me readaptar à realidade de
hoje, naturalmente que terei que fazê-lo. Por isso consulto a V. Exa. se o
Regimento continuará o mesmo ou se teremos que passar por uma
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reformulação e por uma reestruturação geral-

0 Sr. Presidente - Como V. Exa. muito bem sabe, o Regimento foi feito no
ano passado. O Regimento de ontem, o de hoje e o do início da próxima
sessão legislativa será o mesmo, mas estará aberto, em qualquer momento,
para ser modificado, caso a maioria dos Deputados, membros desta Casa,
tenha essa vontade. E o mesmo de ontem, o de hoje e certamente será o do
inicio sessão legislativa do ano 2000.

O Deputado Sebastião Costa - Vamos torcer, Sr. Presidente. Agradeço a V.
Exa. pela informação. Sendo assim, vou continuar lendo aquele Regimento
que tenho em casa, com todo o cuidado.

Declarações de Voto
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de

dizer que votei a favor do Projeto de Lei n° 351199, um projeto negociado pelo
Governo do Estado, contra a nossa vontade, com os empresários, com as
classes representativas. O Deputado Chico Rafael, que é o autor do projeto
inicial, fez um bom projeto, que foi totalmente desvirtuado com a anuência de
algumas entidades de classe. Por isso votei a favor do projeto e acho que
temos que ficar atentos, junto com o Deputado Chico Rafael, para, se for
preciso, de acordo com as orientações da Secretaria da Fazenda, em
fevereiro, no início dos trabalhos, fazermos o acompanhamento da execução
desse projeto de lei, com as modificações que acharmos necessárias. Os
empresários que negociaram com a Secretaria da Fazenda acertaram, e, por
isso, ficamos em condições de discutir profundamente, como estávamos
discutindo, o projeto.

Ficou aqui, portanto, a contribuição da Assembléia, que votou o projeto de
acordo com o que foi tratado com as entidades de classe junto à Secretaria
da Fazenda, mas com o compromisso de o Governo do Estado, através da
Secretaria, fazer modificações, se for necessário, logo no inicio do ano 2000.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, lamento tudo o que aconteceu hoje
na Assembléia Legislativa. Os Deputados vão embora depois da convocação
extraordinária e deixam de presente para a população de Minas Gerais 120
taxas, deixam de presente para os microempresários uma carga a mais para
carregarem. Além de tudo que já pagam, terão que pagar mais esse presente
da Assembléia Legislativa. A Assembléia Legislativa, na verdade, demonstra
nesse dia que não representa o povo, e sim o Governador Itamar Franco. Não
podia dar certo. Espero que daqui a um ano elejamos uma Mesa que
realmente possa representar o conjunto dos partidos dos Deputados, e que a
Assembléia represente, na verdade, o anseio do povo de Minas Gerais; não o
interesse do Governador, qualquer que seja esse Governador. Para passar
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por cima do Regimento Interno da Assembléia, foi usada até a Bíblia.

Disseram que a lei foi feita para o homem, e não o homem para a lei. E o
mesmo Jesus que foi citado disse que a justiça precede à paz. Não há paz
sem justiça, é impossível. Disse também que muitas vezes coamos um
mosquito e engolimos um camelo. Lamentavelmente, para passar por cima do
Regimento, foi dito aqui que podemos atropelar a lei. Mas se a lei tivesse sido
obedecida na Assembléia Legislativa no dia de hoje, todas as taxas teriam
sido rejeitadas. Mas, para convalidar uma decisão esdrúxula como essa, até
Jesus foi citado. A lei pode ser deturpada, pode ser ultrapassada. Ora, se é
anarquia, se não temos leis, se não temos Regimento Interno, se não temos
uma direção, não há sentido para nada. Realmente, não podia dar certo este
parlamento nesta sessão legislativa.

Tudo começou, não esquecerei nunca mais, com uma nota oficial do
Governador, dizendo quem poderia estar na Mesa da Assembléia Legislativa,
ferindo de morte a autonomia deste Poder. Uma nota oficial do Chefe do
Executivo influindo, determinando o que o Poder Legislativo iria fazer. A
Assembléia Legislativa, curvada, aceitou todas as imposições do Chefe do
Executivo, aceitou que fossem impostas taxas à população que representa. E
lamentável que a Assembléia Legislativa esteja encerrando os trabalhos
deste ano melancolicamente, dessa maneira, com o seu Regimento
literalmente rasgado para satisfazer ao interesse do Poder. E o interesse do
Poder não é o interesse da democracia. O interesse daquele que está no
poder, daquele que tem mando, não é o interesse da maioria, da democracia,
da população.

Muitas vezes, vimos, na história do mundo, as minorias serem massacradas
por causa desse poder, por causa da maioria. Foi assim com os judeus, foi
assim com o povo que vivia no nosso País. Quando aqui aportaram os
europeus, eram 5 milhões e hoje são 250 mil. Foi em nome desse poder,
dessa maioria, que foram massacrados os brasileiros que viviam aqui. E
inaceitável o que aconteceu aqui nesta Casa hoje, é antidemocrático. È triste
o encerramento dos trabalhos da Assembléia nesta sessão legislativa. O povo
perdeu a democracia.

O Deputado Hely Tarqümnio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao término
dos trabalhos legislativos que foram prorrogados, gostaríamos de expressar,
em nome do PSDB, o nosso descontentamento com essa convocação
extraordinária do Governador, que estabeleceu até a pauta e o método de
realização dos trabalhos, passando por cima do Regimento Interno, com a
aquiescência da Mesa Diretora e principalmente do Presidente. Ainda
estamos analisando e interpretando porque se adotou essa atitude. Trata-se
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de uma atitude bastante autocrática e ditatorial, em que pese a todas as
dificuldades. Propusemos, em um primeiro momento, em nome da Liderança
da Oposição, ou seja, do PSDB, no caso, que se estudasse por mais dois
dias o assunto, e que se mandasse o projeto de acordo com o Poder, para
ser mais bem estudado em dois dias, por meio de um acordo da maioria dos
Líderes da Oposição. Mas preferiu-se massacrar o Poder, por meio de uma
ruptura do Regimento Interno, que é a nossa lei e a nossa Bíblia. Não havia
razões de Estado fortes para passar por cima dele. Só há quando o príncipe
tem razões bastante fortes. Isso vem de um período da Inglaterra até hoje.
Mas o Sr. Itamar Franco fez uso disso, na figura dos Deputados. Fica aqui o
nosso protesto e a nossa esperança de que este Poder possa cumprir a sua
missão de fiscalizador e de elaborador de leis ordinárias, instruídas nas leis
constitucionais. Penso até muito mais longe, nossa própria Constituição está
precisando de produzir um viés para que seja mais bem expressa, até porque
a lei é uma regra geral e, ao mesmo tempo, uma salvaguarda individual.
Nessa hora, essa salvaguarda não pôde ser acionada. Quando o acionamos,
a regra não funcionou, para nossa vergonha Fomos massacrados nesta
tarde, mas esperamos que, ao voltarmos às atividades no ano que vem,
possamos refletir melhor, para darmos valor a este Poder, para que não haja
submissão e para estabelecermos mecanismos - parece-me que já existe
algum ensaio nesse sentido - para se evitar que, sem um prazo de 60 dias de
antecedência, qualquer projeto entre nesta Casa. Fica essa lembrança ao
apagar das luzes, para que todos se unam, para melhorar essas regras, a fim
de que projetos de última hora não entrem nesta Casa. isso é comum, não
apenas neste Governo, mas também nos Governos anteriores. E a Casa
sempre se ajoelhou. Por isso, o Poder está infiltrado e impregnado de
submissão. No Poder Legislativo, onde recebemos a outorga do povo para
representá-lo, a vontade de cada cidadão é expressa em um todo. E fica aqui
a seguinte frase: "Tudo que é bom para a parte é ruim para o todo, e tudo que
é bom para o todo é bom para todas as partes". Essa deveria ser a nossa
filosofia ao se votarem leis que, quando acionadas, para proteger o direito de
um Deputado, têm de funcionar. E, hoje, a lei não funcionou para proteger a
Oposição nesta Casa. Fica aqui registrado este protesto, em nome do PSDB.
Ao mesmo tempo, gostaríamos de desejar ao povo de Minas Gerais um Ano
Novo cheio de realizações, em que pese às dificuldades que atravessamos.
Desejamos ao Governador maior inspiração, vinda de Deus e de seus
companheiros, para que possa cumprir a missão do poder permanente, mas
também do poder temporal, com responsabilidade e abertura para a
Oposição, o que não aconteceu durante este ano, desde o momento em que
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entrou no Governo de Minas Gerais. Desejamos que reflita e passe a aceitar
os adversários como irmãos, para ajudá-lo a governar Minas Gerais. Peço
desculpas ao povo, em nome do PSDB, porque não realizamos mais e não
fomos mais sentinelas. Se Deus quiser, no ano que vem, com a união, a
confiança e a amizade de todos os Deputados deste parlamento, poderemos
cumprir nosso objetivo. Felicidades. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e
senhoras presentes e senhores e senhoras telespectadores, todos estamos
cansados, mas não poderíamos deixar de usar este microfone para dizer que
votamos contra o Projeto Micro Geraes, porque entendemos que foi
totalmente descaracterizado pelo Governo. Não temos dúvidas em afirmar
que esse projeto que aprovamos hoje é prejudicial às microempresas. Esse
projeto impõe a elas um ônus muito grande, com esse tributo a mais, de 6%.
Portanto, lamentamos a maneira com que esse processo foi encaminhado
nesta Casa. Um projeto dessa envergadura e importância foi votado sem uma
discussão maior, sem um maior envolvimento dos diversos segmentos da
sociedade. Esperamos que, no próximo ano, tenhamos mais condições e
tempo para apreciar os projetos encaminhados a esta Casa pelo Governo.

Fazemos coro com o Deputado Hely Tarqüinio no que diz respeito à
necessidade de estabelecermos alguns critérios para que projeto algum
possa ser analisado e estudado com a pressa com que projetos importantes
têm sido apreciados na Casa. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesses que
parecem ser os momentos finais desta sessão legislativa, para mim é motivo
de muita alegria estar aqui, mesmo tendo participado pouco menos de um
mês da fase final deste ano, já que estava ocupando a função de Secretário
de Justiça e de Direitos Humanos do Estado, até o dia 17 de novembro.
Nesses poucos dias de convívio nesta Casa, pude ver aquilo que é o mais
importante: a democracia.

Os debates e as emoções, espalhados pelo chão sob a forma teatral de
protesto, porque a votação não foi de agrado da minoria, são normais num
parlamento e fortalecem a democracia. Em todo governo, seja ele municipal,
estadual ou federal, forma-se o grupo de sustentação do governo, Os
Prefeitos procuram ter maioria em suas Câmaras Municipais. Aliás, não se
governa sem a maioria legislativa. Costumo dizer que a maioria legislativa é o
ar que o Prefeito, ou Governador ou Presidente da República respira. Não se

Z trabalha nem se faz nada se não houver maioria. Nesta Casa, está-se
consolidando um bloco de maioria legislativa para dar respaldo a um governo
sério, que tem procurado trabalhar e consertar as mazelas herdadas de
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governos anteriores.

Vejo, com alvíssaras e alegria, formar-se um grupo que sustenta um
Governo sério. E algumas vozes discordantes que tenho ouvido são vozes
que, num passado recente, estavam caladas, manietadas e concordantes
com o Governo de então. As manobras que, hoje, se acusa a Mesa desta
Casa de fazer são manobras que foram usadas dezenas e centenas de vezes
pelos Governos anteriores. Apenas os protagonistas dos Governos eram
outros. Ter maioria, nesta Casa, não é pecado. Ao contrário, é uma virtude e
uma necessidade de um governo sério.

Aqui, ouvi, Sr. Presidente, Deputados dizerem que o povo não agüenta
pagar mais taxa e é contra elas. Tenho uma voz discordante em relação a
isso. No meu modo de entender, o povo é contra pagar taxas a um governo
que não é sério, que não sabe o que fazer com o dinheiro. Mas, ao contrário,
quando se sabe o que fazer com ele e como gastar os recursos, o povo
entende, porque é somente por meio de taxas e de impostos que se podem
realizar obras e serviços, especialmente no Governo Itamar Franco, que
encontrou o Governo dilapidado, tendo ficado sem condições de realizar
alguma coisa.

Por essa razão, esta Casa marcou um tempo este ano, fazendo uma
sessão legislativa de alta qualidade e um debate de alto nïvel. Embora
emotivos e eloqüentes, os debates mantiveram os respeitos individual e
pessoal. Está de parabéns o Presidente Anderson Adauto, a sua equipe da
Mesa e os assessores técnicos, que são da mais alta competência, que
produziram este ano uma sessão do mais alto nível, cheia de realizações.
Mesmo não estando na Casa a maior parte do ano, ainda assim estava
acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. Aqui, vi um grande espírito
público e um enorme interesse no trabalho dos assuntos comunitários.

Quanto a essas votações, perde-se hoje, ganha-se amanhã, mas há
democracia, e esta Casa respira democracia. Feliz Ano Novo, feliz milênio, e
que possamos dar prosseguimento a esse espirito de fraternidade e respeito
à democracia que aqui impera.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a maior
declaração que aqui podemos fazer é a do dever cumprido. Cada um cumpriu
seu dever de acordo com sua consciência, uns chegando ao exagero, mas
todos nós, dentro do principio do contraditório que deve nortear este
parlamento, cumprimos com o nosso dever.

Quero aproveitar este momento para desejar a todos que o ano 2000 seja
bem melhor que o de 1999. Desejo a todos melhor qualidade de vida. Um
grande abraço a todos. Que possam descansar com a consciência tranqüila e
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voltarmos com o objetivo de sempre, que é a elevação deste parlamento.

O Deputado Marco Régis - Desejaríamos fazer uma observação final, talvez
mais para os telespectadores da TV Assembléia, porque, ainda há pouco, o
Deputado Hely Tarqüinio dizia que o Governador do Estado determinou a
pauta e os métodos de votação da matéria. Quero, mais uma vez, chamar
para os nossos ombros, e os nossos ombros significam os companheiros do
PPS, que aqui votaram, os companheiros do PL, os companheiros do PSD,
os companheiros do PSB e dois Deputados do PTB. Nós, sim, determinamos
o método da votação, Esse peso, essa falta, queremos tirar dos ombros e da
consciência do digno Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Anderson Adauto, porque ele insistiu a todo momento, durante toda a
madrugada e a manhã de hoje, pois gostaria que o Projeto de Lei n° 705, em
sua redação final, fosse votado normalmente. E um grupo de 18 Deputados,
dos partidos aqui citados, insistimos que fosse até ultrajado o Regimento
desta Casa em nome do clamor popular contra a "narcotaxa", em nome da
'mesma Oposição, que aqui hoje se julgou prejudicada, massacrada, que era
contra a "narcotaxa", e em nome dos demais companheiros, que queriam que
o projeto fosse votado em redação final para um posterior veto do Sr.
Governador Itamar Franco. Insistimos para que, na redação fina!, fosse aqui
derrubada a "narcotaxa", pois entendíamos que o projeto aqui nasceu e aqui
deveria ser destruido como se fosse no laboratório de algum cientista maluco
que criasse um "frankenstein". Queremos repelir as palavras do meu amigo e
nobre Líder do PSDB, Hely Tarqüínio, pois, na verdade, esse método de
votação não foi dirigido pelo Palácio da Liberdade, mas sim solicitado, quase
que exigido, por nós. As Lideranças do Governo, quando sentiram que a
redação final não seria votada da maneira mais natural e que se isso
acontecesse o projeto seria derrotado em Plenário, cederam à nossa pressão.

A nós cabe a responsabilidade dessa imposição que possa ter ferido o
Regimento Interno da Assembléia, e arcamos com essa responsabilidade
porque entendemos que todos éramos contrários à taxa do narcotráfico em
nome do povo que não a queria, em nome de todos os colegas que não a
queriam, inclusive a Oposição. Solicitamos que fosse adotado esse
procedimento que o Deputado Hely Tarqüinio chamou de método. Por isso
mesmo essa nossa palavra final.

Votamos o Micro Geraes da mesma maneira que o Deputado Fábio Avelar,
nosso companheiro de partido, porque entendemos que a nossa região, o Sul
de Minas, foi uma das afetadas pelo problema e, também, porque havia um
clamor contrário a essas normas. Oxalá, o Governo, dentro de certas
perspectivas e de certos entendimentos, possa corrigir os rumos para que o



178
microempresário mineiro possa resistir às novas taxações e aos novos
problemas que possam advir.

Desejamos à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, aos demais colegas
presentes, ao corpo técnico e à assessoria da Assembléia Legislativa um feliz
Ano Novo e que o espírito natalino, hoje vilipendiado neste Plenário, possa
merecer uma correção para aquilo que desejamos - um Ano Novo de paz e
de amor para todo o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Adelino de Carvalho - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhores da imprensa, senhores da mesa e telespectadores que nos
assistem nesse apagar das luzes de 1999, quero dizer, no encerramento
deste ano legislativo, que aprendi muito nesta Casa. Posso dizer que, como
Deputado novo desta Assembléia, aqui convivi com os meus pares,
analisando "pari e passu" cada votação e cada discussão, participando das
discussões e analisando, inclusive, a forma com que a Mesa dirigiu esta
Casa.

Quero salientar, especialmente, a presença do Deputado Anderson Adauto
à frente da Assembléia Legislativa e a forma com que conduziu esta Casa,
elogiada por todos Deputados. A Mesa se firmou. Observamos que, em
determinado momento, quando S. Exa. convocou a sessão extraordinária
para começar no dia 8, havia Deputado que achava que não haveria
presença, mas quase todos os Deputados estiveram presentes atendendo à
convocação da Mesa. Com isso mostrou-se força política, soberania da
Assembléia Legislativa e pulso da Presidência da Assembléia e da Mesa
Diretora. Ao final deste ano legislativo, colhemos muitos frutos e vitórias.

Podemos dizer que o Governador Itamar Franco foi o grande vencedor,
porque hoje há dentro da Assembléia uma base sólida que acompanha,
confia, vota com o Governador e sabe da seriedade e do homem honrado e
honesto que temos à frente do nosso Estado. A solução para o Brasil está em
Minas. Todos temos consciência disso.

Encerro, desejando a todos os Deputados, a todos assessores e àqueles
que trabalham na Casa, nossos companheiros, desde os Deputados até
aqueles que trabalham na limpeza, as faxineiras, que são nossas
companheiras de trabalho, também àqueles que trabalham na TV
Assembléia, aos telespectadores que acompanham a programação da TV
Assembléia, a todos um feliz ano 2000, um novo milênio, cheio de paz, alegria
e felicidade. Que a estrela do Senhor Jesus possa brilhar na vida de cada um,
trazendo sucesso, paz e felicidade. Muito obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião solene a seguir, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 28/12199, a seguinte comunicação:
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, informando à Casa o falecimento do Sr.

José dos Santos, ocorrido em 19112199, em Ubá. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE JANEIRO DE 2000

ATA

ATA DA REUNIÃO SOLENE, EM 28112199, DESTINADA AO
ENCERRAMENTO DA? SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA

14a LEGISLATURA
Presidência do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Palavras do Sr. Presidente - Declaração de encerramento - Suspensão e
reabertura da reunião - Ata - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Meio - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos
- Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - 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 - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 117h30min, declaro aberta a

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

Ata
- O Deputado Luiz Tadeu Leite, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinarão da Reunião

0 Sr. Presidente - Destina-se esta reunião solene ao encerramento da 12
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Sessão Legislativa Extraordinária da 141 Legislatura.

Palavras do Sr. Presidente
Ao darmos por encerrados os trabalhos da ? Sessão Legislativa

Extraordinária da 14a Legislatura, gostaríamos de apresentar aos Deputados
os agradecimentos desta Presidência pelo apoio e pela dedicação
demonstrados.

Fomos chamados, em caráter extraordinário, para tratar de matérias de
relevante interesse, as quais, sem dúvida, são controvertidas. Mais uma vez,
ficou comprovado que esta Casa não se omite quando é chamada ao
cumprimento de sua missão. E nós o fizemos em condições excepcionais,
quando já havíamos 1 durante todo o ano, envidado os maiores esforços para
responder aos desafios.

A sessão extraordinária que ora se encerra vem reiterar o apego deste
Legislativo a alguns dos pressupostos básicos do sistema democrático: o
respeito aos demais Poderes constituídos, com o atendimento à mensagem
do Executivo mineiro, para nos reunirmos extraordinariamente; a nossa
condição de Poder autônomo e soberano, do qual depende a administração
pública, inclusive em seu trabalho para o equilíbrio orçamentário; e a
vigilância sobre o interesse maior do povo mineiro, que aqui representamos.

Estamos certos de que os resultados a que chegamos foram fruto de
isenção e seriedade Entendemos que o apoio à empresa nacional, sobretudo
àquela de pequeno porte, é assunto que não pode ser postergado,
principalmente se considerarmos a difícil situação imposta ao empresariado
brasileiro por políticas macroeconômicas equivocadas. Quanto à questão das
taxas, sobre ela paira sempre aquela prioridade representada pelo equilíbrio
do orçamento público-

Estamos convencidos de que esta Assembléia, mais uma vez, evidenciou
seu comprometimento com a causa pública. Nesse sentido, devemos
ressaltar que tal compromisso mostrou ser independente de filiação partidária
e de convicção ideológica, para se fixar naquilo que é legitimo para a
cidadania.

Terminamos, portanto, parabenizando os ilustres companheiros Deputados
pela resposta pronta e efetiva. Nossos parabéns se estendem, ademais, a
todos os mineiros, que hoje contam com um Legislativo em que podem
confiar.

Finalizando, quero, mais uma vez, agradecer a todos os funcionários da
Assembléia e ao corpo técnico, pela demonstração de espírito público e do
sofrimento que teve para conosco durante todos esses dias, já que saímos
daqui de madrugada e voltamos, hoje, muito cedo.
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Quero deixar também uma mensagem ao povo mineiro, desejando a todos

um feliz 2000, um inicio de novo milênio com muita paz, muita
confraternização e união das famílias. Que possamos, no ano 2000, trabalhar
mais ainda para o povo mineiro, para o povo brasileiro e, principalmente, fazer
justiça social, com muita seriedade e com muito amor. Muito obrigado.
Declaro encerrada a 1a Sessão Legislativa Extraordinária.

Declaração de Encerramento
O Sr. Presidente - (Lê:) "Sob a proteção de Deus e em nome do povo

mineiro, declaro encerrada a 1a Sessão Legislativa Extraordinária da 14a
Legislatura."

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2 minutos,

para a lavratura da ata da reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o
Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião.

Ata
- O Deputado Márcio Kangussu, 21-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião, que é aprovada sem restrições.
Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência
encerra a reunião. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2000

ATA

ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas e quinze minutos do dia oito de dezembro de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús e Arlen Santiago,
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 Agostinho Patrús,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A seguir informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e informa o recebimento de
oficio do Sr. José Guido de Andrade, Corregedor-Geral de Justiça (publicado
'no "Diário do Legislativo" no dia 4111199). A Presidência informa que distribuiu
o Projeto de Lei Complementar n° 17199, no 1 0 turno, ao Deputado Chico
Rafael. Passa-se à ? fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A seguir o
Deputado Sargento Rodrigues apresenta requerimento em que solicita sejam
retirados de pauta os Projetos de Lei n°s 620, 373 e 393199. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Na ausência
do Deputado Chico Rafael, relator do Projeto de Lei n° 152/99, no 20 turno, o
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Doutor Viana, que emite parecer
pela aprovação no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Continua com a palavra o
Deputado Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n° 289199, que emite
parecer pela aprovação da matéria no 20 turno, na forma do vencido no 10

turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Ainda com a
palavra, o Deputado Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n° 331199, emite
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no 20 turno, na
forma do vencido no 1 0 turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. O Deputado Doutor Viana, também relator do Projeto de Lei n°
395199, emite seu parecer, em que conclui pela aprovação da matéria no 21
turno, na forma do vencido no 1 0 turno. Colocado em discussão e votação, é
o parecer aprovado. A Presidência informa que retira de pauta os Projetos de
Lei n°s 665 e 678199, por não atenderem os pressupostos regimentais. Na
ausência do Deputado Sargento Rodrigues, relator no 1 0 turno do Projeto de
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Lei n° 358199, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado Arlen Santiago,
que emite seu parecer concluindo pela rejeição do Substitutivo n° 1
apresentado em Plenário e pela aprovação do Substitutivo n° 2, que
apresenta. Colocado em discussão e votação, fica o parecer aprovado. Com
a palavra, o Deputado Agostinho Patrús, relator do Projeto de Lei n° 396199,
no P turno, conclui pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado em
Plenário, e pela aprovação do Substitutivo n° 2, que apresenta. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Aderi Santiago faz a
leitura do parecer do Deputado Sargento Rodrigues, relator, no 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 479199, o qual conclui pela aprovação da matéria com as
Emendas n

o
s 2 e 3 apresentadas em Plenário, com a Emenda n° 4, que

apresenta. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado, O
Deputado Doutor Viana faz a leitura do parecer do Deputado Sargento
Rodrigues, relator, no P turno, do Projeto de Lei n° 590199, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta.Colocado em discussão e votação, é o

parecer aprovado. Na ausência do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
relator, no l o turno, do Projeto de Lei n° 592199, o Presidente redistribui a
proposição ao Deputado Agostinho Patrús, que emite 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. Em seguida, o Deputado Doutor Viana faz a leitura do parecer do
Deputado Sargento Rodrigues, relator, no l o turno, do Projeto de Lei n°
606199, que conclui pela aprovação da matéria na forma proposta. Colocado
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2a  da ordem
do dia com a discussão e a votação de proposição que dispensa a apreciação
do Plenário da Assembléia. São colocados em votação e aprovados, cada um
por sua vez, os Requerimentos n

o
s 947199, do Deputado Doutor Viana, e

961199, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 3 3 Fase da Ordem do
Dia com a discussão e a votação de proposições da Comissão. Ê colocado
em votação e aprovado requerimento subscrito pelos Deputados Arlen
Santiago, Agostinho Patrús, Doutor Viana e Jorge Eduardo de Oliveira,
solicitando seja formulada aos Srs. Maria Jaci Ribeiro e Frederico Faria
Ribeiro manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Secretário de Estado
do Trabalho e ex-Prefeito de Montes Claros, Dr. Mário Ribeiro da Silveira-
Cumprida a finalidade desta reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2000

ATA

ATA DA 2° REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO
Às quinze horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo
Gonçalves, Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia, Antônio Carlos
Andrada, José Henrique e Sargento Rodrigues, membros da supracitada
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Agostinho Silveira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, 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 é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a ouvir os depoimentos dos Delegados
Marco Antônio Chedid, responsável pela sindicância interna do DEOESP, e
Clóvis Gonçalves Filho, responsável pelo inquérito da Corregedoria de Policia
Civil, e a tratar de assuntos de interesse da Comissão. O Presidente informa
ter recebido, e estar automaticamente aprovado, requerimento, apoiado pelos
demais membros da CPI, solicitando ao Secretário da Segurança Pública o
afastamento das funções policiais do Sr. Cezarino Ituassu, em virtude do
depoimento do Sr. Emerson Vieira da Silva. O Presidente solicita a presença
do Sr. Marco Antônio Chedid, esclarece os procedimentos regimentais e
legais da CPI e as conseqüências do seu descumprimento, pede sua
identificação civil e concede a palavra ao depoente para as considerações
iniciais. A seguir, o Presidente concede a palavra ao relator, Deputado
Rogério Correia, e aos demais membros da CPI para suas perguntas. Segue-
se o depoimento, conforme consta nas notas taquigráficas. Findo o
depoimento, o Presidente suspende os trabalhos para que o depoente possa
se retirar e solicita a presença do Sr. Clóvis Gonçalves Filho. Reabertos os
trabalhos, o Presidente formaliza os procedimentos de praxe, concede a
palavra ao depoente e, a seguir, ao relator e aos demais membros da
Comissão. Segue-se o depoimento, conforme consta nas notas taquigráficas.
Findo o depoimento e cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - Antônio
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Carlos Andrada - Sargento Rodrigues - José Henrique.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE JANEIRO DE 2000

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 211112000, a seguinte comunicação:
Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.

Cícero Almeida Borém, ocorrido em 31112000. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2000

ATAS

ATA DA 7a REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES
PERMANENTES PREVISTA NO § 1° DO ART. 204 DO REGIMENTO

INTERNO
Às dez horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha,
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, Olinto Godinho, Rogério
Correia e Rêmolo Aloise, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

• Orçamentária. 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, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se
destina a apreciar o Projeto de Lei n° 581199, do Governador do Estado. O
Presidente suspende a reunião e, às 14 horas, com a presença dos
Deputados Rêmolo Aloise, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho e Miguel
Martini, deixa de reabrir a reunião, por se ter esgotado o prazo regimental
:para a realização da reunião, convoca os membros dessas Comissões para a
próxima reunião conjunta, no dia 20112199, às 17 horas, com a finalidade de
se apreciar o Projeto de Lei n° 581199, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Agostinho Patrús - Mauro Lobo - Eduardo

Hermeto.
ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Marco
Régis e Djalma Diniz, 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 DjaIma Diniz, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. Prosseguindo, a Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui
ao Deputado Djalma Diniz o Projeto de Resolução n° 166199 e os Projetos de
Lei n

o
s 302, 499 e 678199 e ao Deputado Marco Régis os Projetos de Lei nos
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228, 401, 705 e 753/99. Encerrada a ? Parte dos trabalhos, passa-se à 1°
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Resolução no 166199, dos Projetos de Lei n°s 302, 499 e 678199 (relator:
Deputado Djalma Diniz) e dos Projetos de Lei n°5 228, 401, 705 e 753199
(relator: Deputado Marco Régis). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias, a serem realizadas
no dia 21 de dezembro, às 10, às 15 e às 20 horas, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Marco Régis - Ailton Vilela.	 -

ATA DA 20 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de dezembro de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Elmo Braz, Maria Olivia e João Paulo, 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 João Paulo, 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 suspende a reunião até que a matéria esteja em
condições de ser apreciada. Reabertos os trabalhos, às 17h30min, com a
presença dos Deputados Elmo Braz, Maria Olivia e Marco Régis, a
Presidência, verificando a inexistência de matéria a ser apreciada, agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as
próximas reuniões extraordinárias, a serem realizadas no dia 28112199, às 10,
às 15 e às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Paulo Pettersen - Djalma Diniz.
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