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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2000

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.104/2000

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em tela é do Deputado Edson Rezende e tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de
Fora - SMCJF -, com sede nesse município.

Considerada a proposição jurídica, constitucional e legal pela Comissão de
Constituição e Justiça, que lhe apresentou a Emenda n° 1, a matéria vem
agora a este órgão colegiado para deliberação conclusiva, conforme o
disposto no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora é uma entidade civil

sem fins lucrativos e foi fundada em 2011111889. Promove a união dos
médicos, orientando-os para o exercício da profissão com base na ética e na
justiça social. Além disso, presta esclarecimentos à comunidade sobre
questões envolvendo a saúde, contribuindo, assim, com o poder público
quanto às demandas médicas, assistenciais e sociais.

Ainda que a assistência à saúde seja um dos objetivos prioritários do
Estado, este, muitas vezes, não efetiva, de maneira absoluta, esse papel. E,
devido a essas lacunas, entendemos serem oportunas as ações da
sociedade civil no desempenho do ideal filantrópico.

Conceder o título declaratório de utilidade pública â referida entidade é,
portanto, reconhecer sua contribuição para a melhoria das condições de vida
da comunidade.

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

1.10412000 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2000.
Pastor George, relator.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.107/2000

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em tela declara de
utilidade pública o Projeto Vida, com sede no Município de Santos Dumont.

Inicialmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta.



Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo primordial do Projeto Vida é prestar assistência médica e

ambulatorial ás pessoas portadoras do vírus MIV no seu município de
atuação.

Além de prestar-lhes assistência médica nas unidades hospitalares e nos
domicílios, participa ativamente, com entidades nacionais e internacionais, de
mobilizações reivindicatórias e discussões sobre a doença e suas implícaçõs.

Realiza, também, relevante trabalho junto à comunidade, para combater a
discriminação e promover a integração social das pessoas portadoras do
vírus MIV.

Dessa forma, entendemos ser justa a declaração de utilidade pública da
referida entidade.

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

1.107/2000, na forma original.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2000.
Cristiano Canêdo, relator.
PARECER PARA TURNO ÜNICO DO PROJETO DE LEI N° 1116/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em epígrafe tem
por escopo seja declarada de utilidade pública a Sociedade Cultural Ao
Libitum, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Comissão de Constituição e Justiça, após proceder ao exame preliminar
da matéria, emitiu parecer considerando-a jurídica, constitucional e legal.

A este órgão colegiado compete agora deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme dispõe o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
São objetivos da citada Sociedade: promover e difundir a cultura musical:

trabalhar em prol do desenvolvimento artístico-cultural do povo, despertando
em todas as classes sociais o interesse pela música e pelo canto, por meio
de concertos, recitais e audições privadas ou públicas; fazer de si mesma um
centro de artes em geral, por meio de cursos diversos, recitais, concertos e
outros, inclusive aulas remuneradas, cuja receita reverterá totalmente ao seu
patrimônio.

Denota-se, pois, a sua importância como elemento de estímulo à cultura da
sociedade juiz-forense, razão pela qual entendemos oportuno outorgar-lhe o
titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão



Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
111612000, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2000.
José Milton, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.126/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Fundação Artes e
Ofícios, com sede no Município de Belo Horizonte.

Havendo procedido ao exame preliminar do projeto, a Comissão de
Constituição e Justiça emitiu parecer considerando-o jurídico, constitucional e
legal.

Agora, compete a este órgão colegiado deliberar sobre a matéria, conforme
determina o art. 103, 1, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
As atividades desenvolvidas pela referida Fundação têm as seguintes

metas, entre outras: apoiar o ensino profissionalizante, possibilitando
treinamento e aperfeiçoamento de pessoas com necessidades especiais;
possibilitar a inserção social dos profissionais preparados pela Escola Artes e
Ofícios, mediante a contratação em suas oficinas de produção; prestar
serviços à comunidade no campo da fotografia, artes gráficas, culinária,
produção de papel artesanal, computação e assessoramento pedagógico do
ensino especializado; e conceder e distribuir prêmios de estímulo ã
contribuição original na formação profissional do deficiente e à excelência
técnico-administrativa, nos níveis primário, técnico e superior, na área de
preparação profissional de deficientes.

Essas metas, por si mesmas, nos indicam o louvável propósito da
Fundação de envidar esforços para a integração social das pessoas que
necessitam de ensino especial, mediante orientação apropriada. Por isso
mesmo, a intenção de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade pública
se nos afigura justa e oportuna.

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

1.126/2000, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 2000-
Eduardo Brandão, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.07812000
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório

z
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A proposição em epígrafe, do Deputado João Paulo, dispõe sobre a



proibição do lançamento do nome de mutuário do sistema financeiro da
habitação nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito.

Publicado em 8/6/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão para
receber parecer, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O lançamento do nome de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação

no rol de maus pagadores tem gerado problemas de toda ordem, dificultando
a vida de cidadãos de bem que não podem comprar a crédito nem mesmo
conseguem empregos uma vez que as empresas, habitualmente, consultam
esses bancos para verificações acerca da idoneidade do possível funcionário.

Em verdade, trata-se de uma dívida controversa já que os contratos de
adesão impostos pelo sistema contêm cláusulas que, via de regra, têm sido
consideradas abusivas. Entre elas vale lembrar aquela que prevê a
contratação de seguro, mediante venda casada, o que é de todo incompatível
com o Código de Defesa do Consumidor.

E oportuno citar, ainda, os questionamentos acerca dos índices de
correção monetária dos contratos, como também o modo de atualização do
saldo devedor, que não guarda simetria com a correção das parcelas
mensais, o que torna o contrato impagável.

Todas essas situações vêm sendo discutidas na esfera do Poder Judiciário,
em ações propostas ora pela Procuradoria da República, ora por instituições
civis de defesa do consumidor.

Chega-se facilmente à conclusão de que existem sérias dúvidas acerca da
pertinência de muitas dividas que são apresentadas pelas instituições ligadas
ao Sistema Financeiro da Habitação, exatamente em decorrência das
mazelas dos contratos. Há, até mesmo, mutuários que, tendo pago as
prestações por anos a fio e detêm um saldo devedor em valores
estratosféricos, quando, na verdade, recalculados os valores, diante de uma
nova realidade decorrente de decisão judicial, conclui-se que possuem um
crédito com a instituição bancária.

A justiça brasileira já consolidou o entendimento sobre a impertinência do
lançamento de nomes em bancos de dados de maus pagadores quando
existe controvérsia acerca do montante da divida que se discute.

O caso do Sistema Financeiro da Habitação ajusta-se perfeitamente a essa
circunstãncia. Nada mais oportuno que a proposição em tela, que virá, pela
via legislativa, solucionar o grave problema dos consumidores.

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

1.07812000.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2000.





BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA. 5 DE OUTUBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 1778 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 311012000
Presidência do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 1 Parte: 18 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagens n°s 141, 142 e 14312000 (encaminham o
Projeto de Lei n° 1.21612000 e os vetos às Proposições de Lei n°s 14.582 e
14.578, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2 8 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
Complementar n° 3212000 - Projetos de Lei n°s 1.217 a 1.222/2000 -
Requerimentos nDs 1.649 a 1.65612000 - Requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Pastor George, Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Transporte e dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Amilcar Marfins, Paulo Piau, Rogério Correia, Amilcar Martins,
Miguel Martini e Sargento Rodrigues - 2 8 Parte (Ordem do Dia): 18 Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues, Carlos Pimenta e Pastor George; deferimento - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Dilzon Meio - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -

Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antõnio
Genaro - Antônio Júlio - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Hermeto - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon
Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Maria OUvia -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Pastor
George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues
- Sávio Souza Cruz - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Jorge Eduardo de Oliveira) - As 14h14min, a

lista de comparecimento registra a existência de número regimental- Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a Sra. 28-Secretária, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1  Parte

i a Fase (Expediente)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2'-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Rogério Correia, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 14112000*

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2000.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, nos termos e para fins constitucionais, o
projeto de lei da proposta orçamentária para o exercício do ano 2001,
observados os dispositivos constantes da Lei n° 13686, de 27 de julho de
2000.

Em 1999, realizamos um profundo ajuste fiscal, o que nos permitiu atenuar
a gravissima situação financeira herdada pelo meu governo, com dividas
vencidas da ordem de R$3,5 bilhões e o enorme peso da dívida com a União,
que atinge o montante de R$23 bilhões e provoca sangria permanente no
Tesouro do Estado, dele levando cerca de R5130 milhões a cada mês.

Além de atenuar este grave quadro, o esforço de 1999 permitiu que se
concedesse ao funcionalismo do Estado um significativo reajuste, que,
embora aquém da necessidade e do merecimento dos nossos servidores,
nos leva à necessidade de perseverar na linha de ajuste para o próximo ano.

E fundamental salientar que a priorização dos nossos recursos humanos é
mais uma demonstração do compromisso do meu Governo com a prestação
de serviços públicos de qualidade aos mineiros, notadamente os mais
carentes, que deles dependem.

A proposta orçamentária, seguindo minhas orientações, foi elaborada
privilegiando os setores da saúde, segurança pública, educação e ciência e
tecnologia, uma vez que são setores que atendem diretamente a grande
demanda da sociedade mineira.

A presente proposta se faz acompanhar de exposição de motivos
detalhada do Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
que contempla as exigências do art. 10 da Lei n° 13.686, de 27 de julho de
2000.

Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado apreço e
consideração.
• Atenciosamente,

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.



Belo Horizonte, 29 de setembro de 2000.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Submeto à superior consideração de Vossa Excelência a Proposta
Orçamentária para o exercício de 2001, que engloba as propostas do
Orçamento Fiscal e do Orçamento de Investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado.

O projeto de lei estima a receita em R$17.506.573.968,00 (dezessete bilhões
quinhentos e seis milhões, quinhentos e setenta e três mil e novecentos e
sessenta e oito reais) e fixa a despesa em igual montante. Das receitas
propostas, R57.568,8 milhões são Recursos Livres do Estado (IOMS, IPVA,
taxas, outras receitas correntes, transferências federais e outros),
representando 43% do total. As demais receitas referem-se aos recursos
vinculados, alienação de ativos e ressarcimento pelo Governo Federal (setor
transportes).

Com a preocupação de atender às demandas priorizadas nas
assembléias regionais do Orçamento Participativo, a proposta orçamentária
prevê recursos da ordem de R$40 milhões, que estão alocados nas áreas de
saúde, educação, meio ambiente, infra-estrutura e agricultura.

Esta proposta privilegia as funções sociais, destinando-lhes a
importância de R$8.472 milhões, ou seja, 66,14% da despesa total, exceto
transferências a municípios, encargos especiais e reserva de contingência,
conforme demonstrado abaixo-

0 gráfico da Despesa segundo as Funções está publicado no Diário do
Legislativo de 5110/2000.

A presente proposta orçamentária foi elaborada observando-
se os dispositivos constitucionais e os da Lei n° 13.686, de 27 de julho de
2000, a preços correntes, não tendo sido incluído na projeção de despesas e
estimativa de receita nenhum fator de correção de variação inflacionária.

Os principais componentes de receita e despesa são:

Receitas Correntes	R$14.448,
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8 milhões

Receita Tributária	R$9.273,3
milhões

Receita	de RS1 .336,3
Contribuições	milhões

Transferências	R$2.175,8
Federais	 milhões
Constitucionais

Transferências	de R$566,6
Convênios e Outras	milhões

Outras	Receitas R$1096,8
Correntes	 milhões

Tratando-se da principal fonte de recursos do Estado, a
Receita Tributária tem no Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - seu principal componente. Esse
tributo tem sua receita para 2001 estimada em R58.430 milhões,
representando 91% do total da Receita Tributária, sendo que apenas 63,75%
são recursos livres do Estado.

A estimativa do ICMS parao exercício de 2001 foi efetuada
com base na reestimativa de 2000 (arrecadação efetivamente realizada até o
1° semestre de 2000 e previsão de julho adezembro), crescimento do PIB e
melhoria na arrecadação.

Os demais impostos que compõem a Receita Tributária
(IPVA, ITCD, taxa de expediente, taxa judiciária, taxa de segurança e outras
taxas) totalizam R$843,3 milhões e representam 9% do total da receita
prevista.

As Receitas de Contribuições são vinculadas e basicamente
representadas pelas receitas de contribuições do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado - IPSEMG -, com R$810,6 milhões, e do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares - IPSM -, com R$317,4 milhões.

As Transferências Federais Constitucionais estão estimadas
em RS2175.8 milhões e são representadas, principalmente, pelo Fundo de
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Participação dos Estados e Distrito Federal - FPE -, R$698,7 milhões, pela
Cota-Parte do Imposto sobre Produtos industrializados Exportados - IPI -,
com R$327,3 milhões, pela Cota-Pane da Contribuicão do Salário-Educação
- QESE -, com R$125 milhões, pelo Imposto de Renda Retido na Fonte, com
R$442,4 milhões, e pela Lei Kandir, com R$404,7 milhões.

Entre as Transferências de Convênios, destaca-se o Sistema
único de Saúde - SUS -, estimado em R$337,4 milhões.

As Outras Receitas Correntes se compõem de multas, dívida
ativa, dividendos da CEMIG, indenizações e restituições.

Despesas Correntes R614.769,9
milhões

Pessoal e Encargos R$7.579,9
Sociais	 milhões
Juros e Encargos da R$1.080,5
Dívida Pública	milhões
Transferências	a RS2185,4
Municípios	milhões
Outras	Despesas R$3.924,1
Correntes	milhões

A despesa com pessoal e encargos sociais, em consonância
com os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, está fixada
em RS7.579,9 milhões, sendo 59% pessoal ativo, e 41% pessoal inativo.

A projeção das despesas com pessoal e encargos teve como
base a folha de pagamento de junho de 2000, acrescida da despesa com
sentenças judiciais (precatórios), considerando, ainda, o enquadramento à
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Juros e Encargos da Divida Pública representam 70% do
serviço da divida.

As Transferências a Municípios, decorrentes de
determinações constitucionais, estão estimadas em R$2.185,4 milhões e se
compõem de parcelas do ICMS e do IPVA.

As Outras Despesas Correntes referem-se, basicamente, ao
custeio mínimo da estrutura funcional dos órgãos e das entidades do Estado,
tais como medicamentos para área de saúde, alimentação de presos,
merenda escolar, armamento e combustível para segurança, material de
consumo, entre outros.
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Receitas	de R$3.057,7
Capital	milhões

Operações	de R$113,7
Crédito	milhões

Transferências de R$431,2
Capital	milhões

Amortizações de RS439,5
Empréstimos milhões
Outras Receitas R$2.073,3
de Capital	milhões

As Operações de Crédito são essencialmente as já
contratadas.

As Transferências de Capital são principalmente as
vinculadas ao setor de transportes (Rodovia Fernão Dias), restauração,
melhoria, duplicação e pavimentação de rodovias.

As Amortizações de Empréstimos são vinculadas e referem-
se ao retorno dos financiamentos concedidos pelos Institutos de Previdência
do Estado e Fundos Estaduais de Desenvolvimento.

Entre as Outras Receitas de Capital, destacam-se o
ressarcimento da União (setor transportes), no montante de R$1.070.8
milhões, alienação de ativos, R$1.002.6 milhões, e as Transferências de
Convênios, com recursos da ordem de R$430,7 milhões.

Despesas	de R$2.625,9
Capital	milhões
Investimentos	R$2142,2
Gerais do Estado milhões
Amortização da R$483,7
Dívida	milhões

Os Investimentos Gerais do Estado destinam-se aos setores
de educação, saúde, segurança pública, saneamento básico, transportes, ao
Fundo Jaíba II e aos Fundos Estaduais de Desenvolvimento (FIND,
FUNDIEST, FUNDESE), dentre outros.

Reserva	de R$110,7
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Contingência	milhões

O montante de recursos programados em Reserva de
Contingência representa 1% da receita corrente liquida estimada para 2001,
estando dentro dos limites determinados pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado

O Estado realizará, através das empresas, investimentos da
ordem de R$1.811,9 milhões, arrecadados, sobretudo, pelas próprias
empresas ou através de operações de créditos decorrentes de suas
atividades.

Estes recursos visam a atender, prioritariamente, projetos em
execução de infra-estrutura básica e de natureza social, com destaque para a
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, extensão rural,
abastecimento de água, sistema de esgoto e saneamento ambiental, fomento
à industrialização e à pesquisa.

O quadro-resumo a seguir apresenta a estrutura geral da
proposta orçamentária.

O Demonstrativo Consolidado da Proposta Orçamentária
está publicado no Diário do Legislativo de 5/1012000.

Em cumprimento á determinação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2001, apresento abaixo o quadro de avaliação das
necessidades de financiamento do setor público e, em anexo, Análise da
Conjuntura Econômica do Estado e Resumo da Política Econômica e Social
do Governo.

A Avaliação do Resultado Primário & Nominal - Orçamento
Fiscal 1999 a 2001 está publicada no Diário do Legislativo de 511012000.

O Anexo de Metas Fiscais está publicado no Diário do
Legislativo de 511012000.

A Memória do Anexo de Metas Fiscais - Metas e Projeções
Fiscais para 2001 a 2003 está publicada no Diário do Legislativo de
5/10/2000.
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ANEXO DE RISCOS FISCAIS
ART. 4°, § 3° DA LEI COMPLEMENTAR 10112000

Fatores que, entre outros, possam interferir na receita estimada:

- alterações das alíquotas interestaduais do ICMS pelo Senado Federal;

- alterações na Lei Complementar n°87, de 1319196 (Lei Kandir);

- alterações na Constituição Federal (por exemplo: criação de imposto único
sobre combustíveis de competência da União com participação na
arrecadação pelos Estados, aprovação da reforma tributária, etc.);

- decisões judiciais desfavoráveis ao Fisco;

- aumento na inadimplência de recolhimentos normais;

- alterações na conjuntura econômica internacional ou nacional que
comprometam o desempenho esperado da economia mineira.

Na hipótese de ocorrência de redução de receitas pelos fatores
acima, o Estado deverá buscar alternativas visando manter o equilíbrio das
contas públicas.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus melhores
votos de profundo respeito e admiração.

Atenciosamente,

Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral.

PROJETO DE LEI N°1.216/2000
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 2001.

Art. 1 0 - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício
financeiro de 2001 estima a receita em R$17.506.573.968,00 (dezessete

1!
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bilhões quinhentos e seis milhões quinhentos e setenta e três mil
novecentos e sessenta e oito reais) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 20 - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante a
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da
legislação em vigor.

Art. 30 - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado de Minas
Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado estão contidos no Anexo 1 desta lei.

Art. 40 - As despesas dos órgãos e das entidades compreendidos no
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante nos
Anexos II e III desta lei.

Parágrafo único - Cada crédito consignado a subprojeto, subatividade e
desdobramento das operações especiais constante nos anexos a que se
refere o "caput" integra esta lei na forma de inciso deste artigo, identificado
numericamente pela respectiva codificação orçamentária-

Art. 50 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado estima as fontes e fixa os investimentos em RS 1.811.916.07000 (um
bilhão oitocentos e onze milhões novecentos e dezesseis mil e setenta reais).

Art. 60 - Os investimentos das empresas controladas direta ou indireta-
mente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação por projeto,
atividade e operações especiais constante no Anexo IV desta lei.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações especiais
constantes no Anexo IV integram esta lei na forma de incisos deste artigo,
identificados numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 70 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares
ao Orçamento Fiscal até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada
no artigo 1 0 desta lei.

§ 1° - Não oneram o limite estabelecido neste artigo:
- as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais;

II - as suplementações com recursos vinculados, quando se referirem a
remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação
desses recursos;

III - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da divida
pública e de precatórios judiciários, bem como os créditos á conta da dotação
Reserva de Contingência.

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

Ad. 8°- Fica o Poder Executivo autorizado a modificar as fontes de recursos
constantes nos Anexos II e III desta lei.

Art. 90 - 0 Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento de
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Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de 10% i
(dez por cento) do valor referido no artigo 50 desta lei.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste artigo as
suplementações realizadas com recursos provenientes das operações e
outros diretamente arrecadados pelas empresas controladas pelo Estado.

Art. 10 - Esta lei vigorará no exercício de 2001, a partir de 1° de janeiro.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, fica o projeto em poder da Mesa, aguardando sua publicação

em essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

« MENSAGEM N° 14212000*
Belo Horizonte, 27 de setembro de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de atribuição

que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso II,
da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei n° 14.582,
que concede novo prazo para a transferência da administração das cadeias e
dos presídios para a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos,
de que trata a Lei n° 12.985, de 30 de julho de 1998.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em
anexo, as razões do veto.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Embora de iniciativa do Governo, modificações introduzidas na Proposição

de Lei n° 14.582, que concede novo prazo para a transferência da
administração das cadeias e dos presídios para a Secretaria de Estado da
Justiça e de Direitos Humanos, de que trata a Lei n° 12.985, de 30 de julho
de 1998, razões de interesse público levam-me a negar sanção ao seu artigo
7°

O supracitado artigo veda a construção pela Secretaria de Estado da
Segurança Pública, de estabelecimento penal de qualquer natureza, o que
vem a limitar de maneira significante a capacidade da referida Secretaria e a
perspectiva de atendimento ao aspecto policial.

Por estas razões deixo de sancionar o artigo 70 da Proposição de Lei n°
14.582, que faço retornará egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de setembro de 2000.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

« MENSAGEM N° 14312000*
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Belo Horizonte, 27 de setembro de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de atribuição

que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso II,
da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei n° 14.578,
que dispõe sobre o direito dos usuários dos serviços e das ações de saúde
no Estado e dá outras providências.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em
anexo, as razões do veto.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.578, que dispõe sobre os direitos

dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado e dá outras
providências, motivos de ordem jurídica e de interesse público conduzem-me
a opor-lhe veto total.

Segundo manifestação da Secretaria de Estado da Saúde, a proposição
em referência trata de matéria que já se encontra disciplinada, em sua maior
parte, no texto de Leis e Normas do SUS. Sendo assim, faz-se desnecessária
a regulamentação de novo dispositivo legal, que ordena os direitos dos
usuários dos serviços e das ações de saúde.

Esses são os motivos de ordem jurídica e de interesse público que me
levam a vetar totalmente a Proposição de Lei n° 14578, que devolvo à
egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de setembro de 2000.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais'
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr-Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras

Públicas (2), prestando informações relativas a pedidos contidos nos
Requerimentos n°s 108199, do Deputado Eduardo Daladier, e 1.56612000, do
Deputado Fábio Avelar.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°32/2000

Acrescenta parágrafo único ao art. 31 da Lei n°7.109, de 31/10177.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por seus
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representantes, decretou:
Art. 1 0 - Ao art. 31 da Lei n° 7.109, de 31 de outubro de 1977, fica

acrescentado o seguinte parágrafo único:
"Art. 31 - .............................................
Parágrafo único - Existindo vaga em cargo de carreira e para o qual o

aprovado em concurso público esteja devidamente habilitado, poder-se-á
promover a nomeação para o preenchimento, mantendo-se, porém, as
condições de qualificação do servidor, inclusive quanto ao vencimento,
vinculadas ao respectivo cargo inicial da carreira.".

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões,
Ermano Batista
Justificação: Há, na rede pública estadual de ensino, inúmeras vagas que

não são preenchidas devido à falta de qualificação de servidores para ocupar
os cargos. Com isso, o ensino fica injustamente prejudicado, sem aulas
ministradas para os estudos no nível ideal.

Na realidade, com as facilidades atuais, a oferta de profissionais habilitados
é promissora, embora não se façam a tempo concursos públicos para suprir a
falta deles.

Dessa forma, sem oportunidade de se candidatar ao preenchimento de
cargos para os quais está habilitado, o professor, precisando trabalhar, acaba
se candidatando, em concurso público, a cargo inicial de carreira. E
aprovado, fica à disposição do cargo inicial de carreira, mas não é nomeado,
porque não há vagas no seu cargo, e sim em nível maior.

Assim, este projeto visa dotar todos os cargos em consonância com a
habilitação de pessoal aprovado em concurso, mantida a condição inicial
quanto ao vinculo, pelo que não há acréscimo de despesa para o Estado,
mas sim economia, dinamizando-se o ensino, com todos os cargos bem
preenchidos-

0 servidor, assim nomeado e admitido, terá sua progressão na razão direta
em que satisfizer os requisitos legais para gozar dos respectivos benefícios.
Esse posicionamento é importante a ser considerado dentro do quadro que
se apresenta.

O que se pretende é suprir carências na dinãmica do ensino, com
dispositivo mais elástico e que, ao invés de acarretar aumento de despesas,
as diminua.

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

PROJETO DE LEI N°1.217/2000
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Declara de utilidade pública a Obra Social e Beneficente da Igreja

Verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, com sede no Município de
Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública a Obra Social e Beneficente da

Igreja Verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, com sede no Município de
Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Pastor George
Justificação: A Obra Social e Beneficente da Igreja Verdadeira de Nosso

Senhor Jesus Cristo, sem fins lucrativos, possui como objetivo primordial
coordenar as obras e os movimentos sociais do bairro onde está situada,
articulando, desenvolvendo e promovendo ações que possam garantir uma
vida mais digna e humana para os moradores, bem como priorizar aquelas
que visam à formação do espírito comunitário.

Pudemos constatar, ademais, com base na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que a
entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao titulo
declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N°1.218/2000
Dispõe sobre o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Cultura do

Bambu e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o Programa de

Incentivo e Desenvolvimento da Cultura do Bambu, com o fim de aumentar
sua produção no Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - O Programa a que se refere o "caput" do art. 1 0 tem por objetivos:
- valorizar a espécie vegetal bambu como produto agrícola capaz de suprir

necessidades ecológicas, econõmicas, sociais e culturais;
II - orientar o cultivo do bambu na produção e extração de brotos para

alimentação;
III - aumentar a produção do bambu, incentivando sua comercialização,

bem como o desenvolvimento da técnica aos bambuzeiros de pequeno porte,
estabelecendo padrões de qualidade para sua industrialização;

IV - estabelecer critérios e métodos para o desenvolvimento da cultura e da
qualidade do bambu, por meio de pesquisas dentro e fora do Pais e das
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experiências dos bambuzeiros, para reprodução de mudas e de brotos de
melhor espécie:

V - recompor matas ciliares com a implantação de bambuzais associados
às espécies nativas e frutíferas;

VI - propiciar o incremento de políticas ambientais coerentes com o
desenvolvimento sustentável;

VII - incentivar os produtores mineiros a suprir o mercado nacional e a
competir no mercado de exportação.

VIII - produzir mudas em viveiros;
IX - incentivar a alimentação e o fomento ao

paisagismo, à arquitetura e à construção civil;
X - formar mão-de-obra qualificada para o

bambu;
XI - implantar bambuzerias - oficinas profissional iza ntes auto-sustentáveis;
XII - criar pólos geradores de trabalho e renda tendo o bambu como

matéria-prima;
XIII - consolidar as regiões que já produzem artesanato em bambu;
XIV - promover anualmente a feira do bambu.
Art. 30 - Para a implementação das ações referidas nesta lei, fica o Poder

Executivo autorizado a organizar uma comissão técnica de apoio à sua
execução (administrativa, gerencial e fiscalizadora), por meio dos órgãos
competentes, bem como estabelecer parcerias junto aos órgãos federais,
municipais, entidades de direito privado e outras instituições, governamentais
ou não, de finalidade análoga.

Art. 40 - A divulgação do Programa de acordo com a cooperação na sua
execução pelas parcerias estabelecidas, previstas no art. 3 0, conterá menção
do apoio institucional do Estado.

Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias contados da sua publicação-

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Pastor George
Justificação: Este projeto de lei tomou como base o trabalho elaborado pela

Secretaria de Meio Ambiente - SEMAD -, por meio do Instituto Estadual de
Florestas - IEF. Inspirado nesse trabalho e tendo uma visão ampliada do que
representa o bambu na economia de Minas, principalmente por gerar
emprego e renda, temos por objetivo aumentar a produção dos brotos de
bambu para alimentação e fomento do artesanato e futura industrialização,
atendendo a crescentes demandas dos setores de arquitetura, paisagismo,
decoração e construção civil.

artesanato, à decoração, ao

cultivo e beneficiamento do
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Ademais, a produção mineira poderá concorrer, até mesmo, no mercado

internacional. Temos como exemplo países cujos móveis de bambu se
confundem com madeira de alto estilo, devido à tecnologia, e isto queremos
alcançar.

O bambu, há milênios, vem chamando a atenção do homem em vários
países. Hoje, no Brasil, vem sendo reconhecido como planta de envergadura,
eminentemente social. Já desperta interesse no meio empresarial, entre
entidades não governamentais - ONGs - e Governo.

Para o sucesso do plano de desenvolvimento da cultura do bambu no
Estado de Minas Gerais, faz-se necessária uma articulação eficaz, para se
superarem a fragmentação e as lacunas no atendimento ás necessidades da
população carente. Seu sucesso está ancorado na implantação de oficinas
profissionalizantes, auto-sustentáveis, de cunho ambiental, econômico e
social, para a criação de pólos geradores de trabalho e renda e na produção
de mudas em larga escala, utilizando-se os viveiros do IEF.

Entre os vegetais de porte arbóreo, o bambu é o que apresenta as maiores
taxas de crescimento, além de elevada capacidade de ocupação de solos
marginais e erodidos e recomposição de matas ciliares.

Por fim, deve-se conscientizar a sociedade, a fim de se promoverem novos
artesãos, viabilizar-se a venda dos produtos, consolidar-se o bambu no
mercado e oficializar-se a profissão de bambuzeiro.

Sobre a importãncia do bambu no Estado, basta citar que, na cidade de
Baependi, no Sul de Minas, com população aproximada de 15 mil habitantes,
cerca de 113 da população participa da atividade bambuzeira, sendo que
inúmeros artesãos conseguem auferir R$ 80,00 por semana, ou seja,
rendimento muito superior ao salário vigente.

Finalizando, queremos esclarecer que a proposição terá um gasto normal,
suportável no orçamento entre os órgãos competentes do Estado
encarregados de administrar, gerenciar e fiscalizar o Programa, pois serão
utilizados profissionais e servidores dos próprios órgãos. A indústria do
bambu, uma vez consolidada, beneficiará o Estado. Diante das dificuldades
que atravessamos, com déficit nos cofres públicos, iremos lutar até o fim para
que a economia prospere. Assim, com certeza, diminuirão o fantasma do
desemprego e Minas será um Estado de destaque na cultura do bambu.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei, para o engrandecimento de nosso Estado e a prosperidade do
povo mineiro.

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

PROJETO DE LEI N°1.219/2000
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Dispõe sobre o serviço voluntário no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado poderá admitir a prestação de serviço voluntário em seus

órgãos e entidades que tenham objetivos cívicos, culturais. educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência social, nos termos da Lei Federal n°
9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

Art. 20 - O Estado incentivará a prestação de serviço voluntário.
Parágrafo único - Para os fins de que trata o "caput" deste artigo, o Poder

Executivo promoverá campanhas educativas, a serem divulgadas nos meios
de comunicação, inclusive na Internet.

Art. 30 - Nas campanhas educativas a que se refere o artigo anterior, o
Estado divulgará a relação:

- dos órgãos e entidades públicas em que há vagas para prestadores de
serviço voluntário, com os respectivos endereços:

II - dos requisitos exigidos para a prestação do serviço voluntário.
Parágrafo único - E obrigatória a afixação de cartazes contendo a relação

de que trata este artigo nos órgãos e entidades públicas do Estado.
Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: De acordo com a Kanitz Associados - Projetos Bem Eficientes,

apenas 7% dos jovens brasileiros são voluntários. Em outros países, essa
porcentagem é bem maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é de 62%
dos jovens. Entretanto, 54% dos jovens brasileiros desejam desenvolver
algum tipo de trabalho voluntário. Estima-se que sejam 14 milhões de jovens
e 10 milhões de adultos interessados em ajudar, mas que não sabem como
fazê-lo.

No paradigma do estado democrático de direito, consagrado na
Constituição da República, o setor público foi separado do estatal. Assim,
existem hoje o setor privado, o estatal e o público. Neste, a participação da
sociedade civil exerce relevante papel, sendo de grande importância na
busca do bem público.

No ordenamento jurídico vigente, o serviço voluntário foi regulamentado por
meio da Lei Federal n° 9.608, de 1812198. Verifica-se, entretanto, ser
necessária uma divulgação da matéria nos meios de comunicação. Dessa
forma, a população seria informada sobre o modo de participar, contribuir, ser
um voluntário.

A proposição que apresentamos, ao obrigar o poder público a incentivar a
prestação do serviço voluntário, visa a preencher essa lacuna.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta
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proposição.

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

PROJETO DE LEI N°1.220/2000
Dispõe sobre a necessidade de os estabelecimentos instalados às margens

das rodovias, no Estado, serem dotados de equipamentos para tratamento
dos esgotos e separação de resíduos sólidos e óleos e graxas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Estabelecimentos instalados às margens das rodovias que cortam

o território do Estado terão que ser dotados de equipamentos para tratamento
dos esgotos e separação de resíduos sólidos e óleos e graxas cujo destino
são os corpos de água localizados a montante de captações de água de
cidades, distritos e comunidades rurais.

Parágrafo único - São considerados estabelecimentos os postos de
gasolina, as oficinas mecânicas, os acampamentos de construtoras, as
borracharias, as lanchonetes, os restaurantes, os motéis, os pontos de
õnibus e quaisquer outras construções que gerem esgotos, resíduos sólidos:
óleos e graxas que precisam ter destinos corretos, ambientalmente.

Art. 20 - Toda construção às margens das rodovias deverá apresentar à
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM - o projeto técnico, contendo
os devidos equipamentos para tratamento dos esgotos e separação de óleos
e graxas que exigiram projetos de EIA-RIMA,

§ 1 0 - As licenças deferidas pela FEAM somente poderão acontecer após
todas as exigências estabelecidas em lei.

§ 2° - Os estabelecimentos já existentes e que não possuírem os
equipamentos necessários ao tratamento dos esgotos e separação de óleos
e graxas terão o prazo de 180 dias, após a regulamentação desta lei, para se
equipar conforme dispositivos fornecidos pela FEAM.

Ari. 30 - As penalidades são as constantes na legislação vigente sobre meio
ambiente.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de setembro de 2000.
Paulo Piau
Justificação: E crescente o número de estabelecimentos às margens das

rodovias. São postos de gasolina, oficinas mecânicas, borracharia, motéis,
lanchonetes, restaurantes, pontos de parada de ônibus intermunicipais,
interestaduais e internacionais. Estabelecimentos estes que, via de regra,
não dispõem de equipamentos para tratamento dos esgotos e separação de
óleos e graxas, cujo destino são os corpos de água a montante de captações
de água de muitas cidades, distritos e comunidades rurais.
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A presença de óleos e graxas diminue a eficácia e encarece
expressivamente os processos convencionais e especiais de tramento de
águas e esgotos, elevando, o valor das tarifas.

Os riscos de endemias e epidemias das doenças de veiculação hídrica se
potenciam, atingindo diretamente os agricultores no dia-a-dia em trabalhos de
várzeas com arroz, forrageiras de inverno e horticultura, além do manejo da
água para irrigação, dessedentação de animais, criação de peixes e outros
(aqüicultura), aumentando, outrossim, os riscos de hipereutrofizações dos
corpos de água (carreamento de nutrientes).

Pontos de parada de ônibus para o Norte e Nordeste do País são comuns e
muito freqüentados na Rodovia Fernão Dias; as redes de esgotos desses
locais têm ligação com as bacias hidrográficas dos rios São Francisco e
Grande; na Rodovia Rio-Bahia, têm ligação com as bacias hidrográficas dos
rios Paraíba do Sul e São Francisco; e na Rodovia Belo Horizonte-Rio de
Janeiro, têm ligação com as bacias hidrográficas das Três Vertentes.

Assim, é importante que esses pontos de grande concentração de pessoas
de regiões tão diversificadas sejam dotados de equipamentos próprios para
tratamentos dos esgotos e separação de óleos e graxas, com a construção
de fossas sépticas, instalação de filtros anaeróbicos e outros meios que
possam proteger os corpos de água da destinação inconseqüente dos
esgotos efluentes de óleos e graxas, às margens das rodovias.

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

PROJETO DE LEI N°1.221/2000
Declara de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais Luiz Fernando

Pereira dos Santos - Grupo Solidariedade -, com sede no Município de
Astolfo Dutra.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais

Luiz Fernando Pereira dos Santos - Grupo Solidariedade -, com sede no
Município de Astolfo Dutra-

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
o	Ar-t. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de setembro de 2000.
Wanderley Avila

o	Justificação: A entidade Obras Assistenciais Luiz Fernando Pereira dos
Santos - Grupo Solidariedade - foi fundada em 815198 e tem como objetivo

o apoiar e manter serviços de assistência social.
A documentação anexa ao processo comprova que a entidade preenche os

requisitos para receber o titulo declaratório de utilidade pública estadual, o
qual lhe dará suporte para a continuidade do seu trabalho filantrópico.
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- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N°1.222/2000
Declara de utilidade pública a APAE - Associação dos Pais e Amigos dos

Excepcionais, com sede no Municipio de Igarapé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a APAE - Associação dos Pais

e Amigos dos Excepcionais, com sede no Municipio de Igarapé.
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 2000.
lvair Nogueira
Justificação: A APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais,

com sede no Município de Igarapé, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,
com personalidade jurídica, que não remunera os membros de sua diretoria
nem distribui lucros, vantagens ou benefícios a seus dirigentes.

Encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,
prestando relevantes serviços sociais, educacionais e assistenciais aos
excepcionais do município.

Por atender a todos os requisitos da Lei n° 12.972, de 2717198, por cedo
contará com o apoio dos nobres pares desta Casa para ser agraciada com o
título declaratório de utilidade pública, o qual está sendo pleiteado também
para se conseguir isenção de impostos estaduais.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.64912000, do Deputado Bilac Pinto, solicitando transcrição nos Anais

da Casa da matéria "Inventário de Uma Vida", publicada no 'Estado de
Minas" de 201912000. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.65012000, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado voto
de congratulações com a União dos Varejistas de Minas Gerais - UVMG -
pelos 70 anos de sua fundação.

N° 1.65112000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o BDMG por seus 38 anos de
atuação. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

N° 1.65212000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Jockey Club de Minas Gerais por
seus 30 anos de atuação. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.65312000, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
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encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações acerca do
convênio celebrado entre este Estado e o Banco do Brasil S. A. com a
finalidade de cobrança da dívida ativa estadual. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.65412000. do Deputado Miguel Martini, pleiteando seja solicitada ao
Secretário da Casa Civil a relação das aeronaves do Governo do Estado,
com especificação da origem, destino e duração de cada vôo, nos últimos
três meses.

N°1.655/2000, do Deputado Miguel Martini, pleiteando sejam solicitadas ao
Comandante da PMMG informações sobre o uso do helicóptero dessa
corporação, especificando-se sua identificação, a origem, destino e duração
de cada vôo realizado a partir de janeiro de 2000. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 1.65612000, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Lauro Bracarense por sua promoção ao
cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja promovido nesta Casa,
no primeiro período dasessão legislativa de 2001, seminário legislativo sobre
serviço voluntário. (- A Mesa da Assembléia.)

- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Pastor George, Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues.

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

Transporte e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Maria Olívia.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs Deputados, nessa

retomada dos trabalhos da Assembléia Legislativa, apresso-me, mais uma
vez, a acorrer à tribuna desta casa. São muitas questões acumuladas ao
longo desse período em que os Deputados Estaduais, envolvidos nas
campanhas municipais, não se reuniram nesta Assembléia. Entretanto, por
questão de prioridade, deixarei de falar, hoje, sobre vários assuntos
pertinentes ao Governo do Estado. Não poderei, nessa tarde, comentar,
como era minha intenção, as muitas questões e trapalhadas envolvendo o
Governo do Estado.

Portanto, não poderei falar sobre um helicóptero esquilo branco de prefixo
PPEPN que anda pelos ares de Belo Horizonte e de Minas Gerais. O Vice-
Governador Newton Cardoso, desafiando a imprensa, disse que usa e abusa,
que isso é problema dele e que ninguém tem nada com isso. S. Exa. também
usa outras aeronaves do Governo do Estado.

Esse helicóptero foi comprado pelo Governo passado, para ajudar a Polícia
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Militar a dar segurança ao povo de Minas Gerais. Entretanto, está sendo
desviado e usado de forma descaracterizada, o que é ilegal e imoral, para
atender à demanda pessoal do Vice-Governador Newton Cardoso. Não
poderei também falar sobre diferentes esquemas e denúncias, envolvendo o
Chefe maior, o chefe menor, o auxiliar-, e não sei se falo do i", do "h" ou de
quem vou falar, porque hoje, infelizmente, a administração pública de Minas
Gerais está invadida por denúncias graves.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) * - Antes de V. Exa. fazer outra
denúncia, gostaria de aparteá-lo para dar-lhe razão pela critica que faz ao
uso do helicóptero por parte do Vice-Governador - segundo a denúncia - para
interesse particulares, indo a sua fazenda. Se fosse para uso em serviço,
seria outro assunto. No entanto, é evidente que, para uso particular, isso não
pode ser feito. Parabenizo V. Exa. pela critica, aliás, até para que possa
manter uma coerência.

Fiz muitas criticas quando vários correligionários - inclusive V. Exa. - do
alto tucanato usaram avião da FAB para passear em Fernando de Noronha.
Também nos foi dada a noticia de que o ex-Governador, Dr. Eduardo
Azeredo, e Walfrido Mares Guia também usavam helicóptero para fins
particulares, inclusive na praia. Como fiz essa critica, tenho que concordar
com essa feita ao Vice-Governador, solidarizando-me com a atitude de V.
Exa.

O Deputado Amilcar Martins - Obrigado. Agradeço o aparte do Deputado
Rogério Correia, mas chamo a atenção para o fato de que, em todos os
momentos em que o Governador Eduardo Azeredo usou o helicóptero, ele o
fez no exercício do cargo de Governador de Minas. Esses helicópteros eram
caracterizados, do Governo de Minas Gerais. Não houve nenhum subterfúgio
para tentar enganar a opinião pública de Minas no sentido de que se tratava
de um helicóptero particular.

O assunto que me traz à tribuna nesta tarde é o 2 0 turno das eleições em
Belo Horizonte. Houve um momento de grande virada e de grande vitória do
Deputado João Leite. Digo momento de vitória, porque o que aconteceu no
processo eleitoral de Belo Horizonte nos últimos dias foi a luta do tostão
contra o milhão e da verdade contra a mentira. Felizmente, a população de
Belo Horizonte, cõnscia da sua responsabilidade e das indecências que
ocorriam na outra campanha, soube reagir com veemência e com bravura e
soube levar o Deputado João Leite não apenas ao 2° turno, como nós,
envolvidos na sua campanha, os militantes do seu partido e seus
companheiros sabíamos. Mais do que isso, o Deputado João Leite
apresentou uma diferença surpreendente, mostrando não apenas que sua
campanha e candidatura estão vivas, mas também que estão em um
momento de crescimento, de grandeza, de conquista de novas adesões, de
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percepção da população com relação a quem lhe diz a mentira e a
verdade. Ao contrário, o adversário está em um momento de dificuldade,
porque anunciou para toda a população que ganharia no 1 0 turno e preparou
festa, tornando-se prisioneiro da obrigação de ganhar as eleições no 1 0 turno.
Não tendo ganho, conseguiu transformar sua pequena vitória em uma
estrondosa derrota sua e de todos os seus aliados e os mais de 300
candidatos a Vereador de sua coligação. Mesmo com o uso da máquina e de
recursos públicos, tudo foi pelo ralo, e a população de Belo Horizonte
comemorou, nas ruas, vendo que a verdade vai prevalecer na cidade.
Felizmente, agora é zero a zero, uma nova eleição, em que o Deputado João
Leite começa de cabeça erguida, com todas as condições para virar e ganhar
o jogo. Vamos ganhar na prorrogação, esse é o sentimento que invade todos
os que participamos da campanha do futuro Prefeito de Belo Horizonte, João
Leite.

Para aumentar o quadro das dificuldades do atual Prefeito candidato à
reeleição, foi publicada, ainda hoje, no jornal "Diário do Comércio", pág 3, a
seguinte notícia: "Juíza suspende nomeações na Prefeitura de Belo
Horizonte. Concurso está 'eivado' de irregularidades". Acompanhei esse
caso, porque recebi, em meu gabinete, pessoas que se sentiram
prejudicadas por um concurso para agentes fiscais da Prefeitura cheio de
vícios e com fortes evidências de que estava sendo desvirtuado para o
favorecimento de candidatos da predileção do Prefeito e de seu grupo
político. A denúncia foi feita ao Ministério Público, e quatro Procuradores
solicitaram uma liminar à Juíza da 4a Vara da Fazenda Municipal, Denise
Pinho da Costa Vai, para determinar a suspensão dos atos de nomeação de
85 aprovados no concurso público para fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte,
realizado em junho passado. A Juíza deferiu a solicitação, porque encontrou
nele graves evidências de irregularidades e favorecimento de pessoas
contratadas pela atual administração. Muitos funcionários da atual
administração, na última hora, tornaram-se candidatos ao concurso e foram

1
 aprovados. Belo Horizonte, em sua história, jamais conheceu uma

maracutaia como essa, como se não faltasse mais nada para desgastar a
imagem do Prefeito Célio de Castro em relação à saúde, segurança e
educação da população.

Proponho um quadro no programa eleitoral: "Vale a pena ver de novo!",
para que o povo de Belo Horizonte acompanhe as promessas feitas pelo
então Vice-Prefeito e, depois, candidato a Prefeito, Célio de Castro, e,
também, os fatos ocorridos durante os oito anos de sua administração.
Lembro-me, durante sua campanha, de um debate comigo, na FIEMG. Célio
de Castro disse, com todas as letras, que criaria, em Belo Horizonte, 500 mil
empregos, isto é, meio milhão de empregos.
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O que o então candidato Célio de Castro não percebeu é que, dessa vez,

exagerou em sua falta de compromisso com a verdade. Quinhentos mil
postos de trabalho são mais do que existem, hoje, na cidade de Belo
Horizonte, pois não contamos com mais de 500 mil empregos formais na
cidade. E o então candidato Célio de Castro, desavisadamente, sem saber da
realidade dos fatos, anunciou que criaria 500 mil empregos. Pergunto,
quantos empregos foram criados? Nenhum emprego foi criado para a
população de Belo Horizonte. E esse tipo de manifestação grosseira dos
dados sobre investimentos na saúde e na educação pública de Belo
Horizonte, sobre todas as suas ações como administrador de Belo Horizonte.
Esses fatos, João Leite, que está no 2 0 turno, terá a oportunidade de
esclarecer. João Leite poderá, com calma, com tempo, apresentar à
população belo-horizontina uma proposta de Governo. A tentativa de
federalizar a campanha, de embolar com informações alheias aos interesses
da nossa população não deram resultado. O povo de Belo Horizonte quer
saber, com clareza ! dos compromissos de cada candidato com os fatos, com
a administração da cidade, o que pretende fazer em relação à saúde,
educação e segurança. E o nosso candidato, com sua serenidade, clareza e
firmeza, explicará quais são seus planos para a população.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Agradeço o pronunciamento do
Deputado Amilcar Martins e quero dizer que sua fala é fiel ao que aconteceu
em Belo Horizonte: um verdadeiro rolo compressor, o uso da máquina...
Temos tudo documentado e já faz parte de uma ação judicial, que irá ao TSE,
para decisão da Justiça. Vimos, durante a campanha, o candidato à reeleição
dizer que, naquele momento, não mais era o candidato, e sim o Prefeito,
determinando asfaltamento de rua. Durante sua campanha, houve a
contratação de três mil agentes de saúde, de diretor de teatro, pelo
orçamento participativo, via BHTRANS. Estamos acompanhando a ação do
Ministério Público, pedindo a inelegibilidade do Prefeito, por três anos, devido
a essas denúncias.

O relato de V. Exa, da tribuna, é fiel e reflete tudo o que enfrentamos nessa
eleição. Mas a população reconhece os fatos e nos coloca no 2 0 turno.
Obrigado, Deputado Amilcar Martins.

O Deputado Amilcar Martins - Agradeço ao Deputado João Leite e
cumprimento-o pela sua luta, coragem e determinação. Digo ao povo de Belo
Horizonte que, no 1° turno, os eleitores de Belo Horizonte já fizeram um
primeiro julgamento do Prefeito Célio de Castro. Nas outras Capitais do
Brasil, em que os Prefeitos foram bem avaliados, ganharam as eleições no 10

turno. Nos outros municípios, com mais de 200 mil eleitores, em que os
Prefeitos foram bem avaliados, ganharam as eleições no 1 0 turno. No
entanto, em Belo Horizonte, 60% dos eleitores disseram "não" ao Prefeito
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Célio de Castro, reprovaram a sua administração de maneira clara,
inequívoca, inconteste.

Por isso, tenho fé em Deus de que prevalecerão a força dos argumentos de
quem está ao lado da verdade, de quem faz política sem demagogia, a fim de
que, no 2° turno, o Deputado João Leite, para o beneficio de toda a nossa
população, seja eleito, a fim de fazer uma administração inovadora, com
ousadia, com coragem e determinação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, após essas

últimas eleições do milênio, cumprimento todos os eleitores brasileiros. Como
agentes políticos, percebemos uma preocupação maior com a análise dos
candidatos à Câmara de Vereadores e à Prefeitura. Portanto, com o processo
político melhorando, caminharemos para maior desenvolvimento do nosso
País.

Cumprimento os nossos companheiros Deputados que se candidataram.
Muitas vezes, as pessoas não compreendem por que uma pessoa, que já é
Deputado, se candidata a Prefeito. Entendemos isso como uma demanda,
uma reivindicação da comunidade. Portanto, é um ato de coragem, de
democracia. Cumprimentamos a todos, aqueles que ganharam, aos que
ainda estão concorrendo, como o Deputado João Leite, e aos que perderam,
mas cumpriram o seu papel de cidadão.

Parabenizo, também, pela participação, aqueles que não foram candidatos,
porque se trata de uma verdadeira maratona cívica. No entanto, faço um
protesto, pedindo ao Congresso Nacional que reveja esse procedimento
eleitoral, no que diz respeito à realização de eleições de 2 em 2 anos. O
Brasil não deixa de dar uma parada. O poder público pára, envolvido com as
eleições. Portanto, realizar eleições de 2 em 2 anos onera muito um Pais
pobre e em desenvolvimento, como o Brasil.

ô Parabenizo, também, a informatização das eleições. As urnas eletrônicas
trouxeram melhoria qualitativa do aproveitamento dos votos. Portanto, a
Justiça Eleitoral está de parabéns pela condução dos trabalhos, pela lisura,

E pela impossibilidade de fraudes. Essa foi uma tónica em todo o Brasil, único
Pais do mundo, cujos municípios têm suas eleições totalmente
informatizadas. Portanto, rendemos esse tributo à Justiça Eleitoral,

E especialmente à de Minas Gerais, que conduziu o processo de maneira
ÇI maravilhosa.

No entanto, faltou divulgação, pois os eleitores com nível cultural menor
votaram primeiramente para Prefeito e, em seguida, votaram para Vereador.

Evidentemente, muitos votos foram perdidos. Em que pese à lisura do
processo, a comunicação ainda foi falha. Precisamos comunicar mais ao
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eleitor para que nas próximas eleições possamos aproveitar esse voto que
é precioso. Cumprimento o Nivaldo e o Canabrava por suas eleições.
Cumprimento, também, o João Leite, que está em sua empreitada pelo 20
turno. Desejo a ele, ao Bejani e aos outros candidatos sucesso e muita
energia. Peço a Deus que nos ajude. O processo político é desgastante. Na
verdade, todos que participam estão com a boa-intenção de contribuir com o
desenvolvimento do nosso País. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs, Deputados.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado Rogério

Correia, deixo o meu protesto com relação às pesquisas dessa última
eleição. O povo brasileiro não está sendo respeitado. Houve a publicação em
jornais, como o 'Estado de Minas" e o "Hoje em Dia", com dois resultados
diferentes. Quando a urna foi aberta, o resultado foi completamente diferente.
Em Ouro Preto, foi publicada uma pesquisa no jornal "Estado de Minas" em
que o Prefeito José Leandro estava com 8 pontos à frente. E ele acabou
perdendo as eleições com 12 pontos de diferença. Falarei sobre esse
assunto posteriormente. Obrigado, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Alencar da Silveira
Júnior. Os institutos de pesquisa deixam muito a desejar. Temos de estudar
alguma legislação para esses institutos de pesquisa, a fim de que respeitem
mais a população. Muitos institutos não estão trabalhando de acordo com a
ética. Acompanhei esse caso que ocorreu em Ouro Preto. A eleição da
Mansa foi uma bela vitória. Isso já era esperado. O instituto de pesquisa não
agiu corretamente.

Temos de esperar ainda o 2 0 turno, mas já se pode avaliar que houve uma
grande derrota do Presidente Fernando Henrique Cardoso nas Capitais. O
PSDB sofreu uma derrota em São Paulo, que é a maior cidade do Pais, e em
outras Capitais. Essa derrota acontecerá também aqui em Belo Horizonte.
Não é verdade que houve o uso da máquina nesse processo eleitoral. O
Deputado João Leite teve a cara-de-pau de falar que houve o uso da
máquina, quando não falou nada sobre o uso da máquina com relação à
candidatura do Eduardo Azeredo nas últimas eleições para Governador. O
ex-Secretário Amilcar Marfins veio falar do uso da máquina depois de ter
usado e abusado dela na eleição para Governador no Governo Azeredo.
Aquilo, sim, caracterizou o uso da máquina. Até desvio de verba da educação
houve. As Prefeituras, depois, não receberam do FUNDEF. Esses recursos
foram usados para pagar promessas de campanha. O Deputado Amilcar
Martins e o Deputado João Leite vêm, agora, reclamar do uso da máquina
em Belo Horizonte. Aqui há a aceitação, por parte do nosso povo, de um
Governo pautado pela honestidade, pela ética na política e pelas questões
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sociais que foram implantadas, como o projeto da bolsa-escola, para 6.500
famílias.

Preocupa-se com a educação e com a renda mínima. Preocupa-se com a
área da saúde, é preocupado com questões sociais relevantes. Todo
investimento da Prefeitura é nas questões sociais. Tem o orçamento
participativo, que demonstra a abertura do Prefeito. Um Prefeito que é
honesto pode abrir os livros e mostrar onde está gastando o dinheiro do
município. Foi essa a campanha feita e que teve a aprovação do povo de
Belo Horizonte. Por isso, o Prefeito Célio de Castro quase foi eleito no 10
turno. Mas, certamente, no 2 0 turno vai ser eleito. Além das questões
municipais, que são importantes - e a Prefeitura agora terá um tempo maior
para relatar tudo aquilo que fez, o projeto da bolsa-escola, o orçamento
participativo, o que foi feito na área da saúde, as principais obras da cidade,
as prioridades sociais -, essa eleição tem também que ser pautada por uma
condição política nacional.

Por mais que o Presidente Fernando Henrique não queira, é evidente que
municípios e Estados andam apertados financeiramente devido à política
econômica do Governo Federal, uma política econômica nefasta em âmbito
nacional, que tem levado os municípios e Estados a uma situação de sufoco,
com o ajuste exigido pelo FMI. A bem da verdade, é isso que estamos vendo:
um ajuste, forçado pelo Governo Federal, que tem sufocado Estados e
municípios. Mesmo assim, muita coisa foi feita em Belo Horizonte, dentro das
possibilidades que a política nacional exige.

Em Belo Horizonte, é sabido que o Deputado João Leite é o candidato do
FEIO. O FHC apoia o João Leite, e acho muito difícil um candidato do FHC
ganhar as eleições em Belo Horizonte. Afinal de contas, FHC tem sido um
Presidente conhecido pelo alto índice de desemprego que conseguiu no
Brasil. E o Presidente do desemprego e do aumento da miséria. Aumentando
a miséria, aumenta a violência.

Nós, que estamos trabalhando na CPI no Narcotráfico, estamos vendo
como a situação em que se encontra o Brasil vai deteriorando as famílias,
obrigando as crianças, devido à fome e à miséria, a se submeter a coisas
como tráfico de drogas. Infelizmente, é isso que temos visto na nossa
sociedade, fruto do Governo de um Presidente que não tem a menor
compaixão com o nosso povo, um Presidente que só obedece às regras do
FMI e, agora, vai pelo Brasil afora dizer que não tem nada a ver com as
eleições municipais, como se a questão nacional não influenciasse em nada
os municípios. Infelizmente, o Deputado João Leite é do PSDB, candidato do
FEIO. Não podemos ter o retrocesso de ter um candidato do FHO aqui em
Belo Horizonte.

0 Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de parabenizar V.
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Exa., porque suas palavras são coerentes e retratam a realidade do
Governo Célio de Castro neste município. Gostaria de colocar neste Plenário,
para os nossos telespectadores, que o Célio de Castro não precisa criar
secretaria antidrogas. Já criou a bolsa-escola. Essas crianças poderiam estar
fazendo "aviãozinho" para traficantes e não estão. Não estão porque o
projeto antidrogas já foi criado com a bolsa-escola. Gostaria aqui, em nome
de toda a Bancada do PSB nesta Casa, de parabenizar o Governo Célio de
Castro e dizer que sairemos vitoriosos dessa eleição municipal. Até o
presente momento, está muito bom. Vamos poder discutir, Deputado Rogério
Correia, com mais tranqüilidade, já que agora ficará moralizada essa
discussão da sucessão municipal.

Gostaria de dizer para o Deputado Amilcar Marfins, como V. Exa. colocou,
que teve a cara-de-pau de dizer que as ações do Governo Federal não
interferem no dia-a-dia do município, que isso é contar história para boi
dormir. Sabemos muito bem que as ações do Governo Federal refletem no
município, não na União. O povo não vive na União, mas aqui. Nos demais
municípios é que o povo precisa das ações. Uma delas, V. Exa. disse muito
bem, é o desemprego, fruto de uma política nefasta.

Gostaria de endossar suas palavras e dizer que, provavelmente, o
Deputado Amilcar Martins ainda está com dor-de-cotovelo, porque tomaram
um banho na eleição de 1996 por este mesmo Prefeito, que agora está
dando demonstração de que conduziu o seu Governo, por quatro anos, com
muita seriedade e tranqüilidade.

Entendemos o processo político e sabemos que questões como essas
podem aflorar nessas discussões, O Prefeito está de parabéns, estão aí a
bolsa-escola, o orçamento participativo. Belo Horizonte não pode mudar de
rota. E só ver como foi o Governo do PSDB. E dizer que não houve uso da
máquina? E só perguntar como o Governo Azeredo, do PSDB, deixou o
Estado. Não queremos isso na Capital mineira. Queremos que essa Frente
Popular continue administrando Belo Horizonte. Temos certeza de que Célio
de Castro também vai avançar na questão da segurança pública. Eu e a
Deputada Elaine Matozinhos estaremos, também, ajudando o Prefeito Célio
de Castro, com sugestões de como conduzir esse processo. Não com
propostas mirabolantes.

O Deputado João Leite disse, nas emissoras de rádio, que vai melhorar o
efetivo da policia. Temos de dizer ao candidato a Prefeito do PSDB que
quem abre vagas para concurso público no Estado é o Governador Itamar
Franco. Isso não passa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Sabemos que o
Prefeito está no caminho certo. Fez acordo com a Policia Militar, criou 25
regionais, está discutindo uma participação popular na segurança pública.
Esse é o caminho, esse é o limite de atuação e de competência do Prefeito.
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V. Exa. está de parabéns. O povo não pode continuar sendo enganado.
Essas denúncias vêm tentando denegrir a imagem de Célio de Castro. Nós a
repudiamos, em nome do PSB aqui na Assembléia, e gostaríamos de deixar
claro que essa eleição será disputada, mas o Prefeito Célio de Castro e todo
o seu grupo, a Frente Popular, sairá vitoriosa mais uma vez. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.
Parabenizo V. Exa. pela sua fala. Ao comentar o quadro que teremos agora,
no 20 turno das eleições, quero dizer que acredito que também os eleitores
da candidata Maria Elvira e do nosso colega João Batista de Oliveira
certamente repudiam o Governo FHC. Penso que dificilmente poderiam ficar
ao lado do FHC, dessa tucanagem. O problema não é sã o Deputado João
Leite. Imaginem se esse horror acontecesse em Belo Horizonte. Imaginem
termos na Secretaria da Educação, de novo, alguém dono do Pitágoras, para
administrar a educação pública. Algum Mares Guia. O João Heraldo na
Secretaria da Fazenda, arrasando os cofres municipais, coma fez no passado
e, depois, no Governo do Estado. Teríamos todo esse secretariado
complicado, alguns secretárias extremamente complicados. E estariam
retornando a Belo Horizonte com muita ânsia, porque já foram derrotados nas
principais cidades de Minas Gerais e iriam concentrar todo esse malefício na
Capital mineira. Mas acreditamos que isso não vá ocorrer.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Permita-me Deputado, V.
Exa. poderia ressaltar para os nossos parlamentares e para o povo de Minas
a forma como o Governo Célio de Castro vem conduzindo as contas públicas
do município; a tranqüilidade e a serenidade com que, acima de tudo, vem
mantendo as contas públicas totalmente equilibradas. Não da forma como o
Governo Azeredo, do PSDB, deixou nosso Estado.

O Deputado Rogério Correia* - E foi um processa demorado, Deputado
Sargento Rodrigues. Durante um ano, o Patrus teve de fazer um esforço
concentrado, junto com o Fernando Pimentel - era Vereador na época -, para
colocar em níveis razoáveis o Tesouro municipal. E agora o Governador do
Estado, Itamar Franco, tem também sofrido com a defasagem que deixaram
nos cofres. Então, se entrar de novo um João Heraldo e outro na Secretaria
da Educação - provavelmente dono do Pitágoras -, ele acabará com a
educação pública, continuará favorecendo a sua escola particular e,
evidentemente, a sua fortuna.

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte)* - Primeiramente, Deputado
Rogério Correia, quero parabenizá-lo pelo seu brilhantismo, o que, aliás, não
é surpresa. Toda vez que V. Exa. assume essa tribuna, com muita
serenidade, expressa-se com muita perfeição.

Quero dizer que tenho uma amizade particular com o Prefeito de Belo
Horizonte. Veja: não tenho nenhuma influência em Belo Horizonte. Minha
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região eleitoral é o Triângulo Mineiro, Uberlândia. Mas estamos lá também
sofrendo com o LHC. o nosso adversário, Sr. Luis Humberto Carneiro, um
pouco parecido com FHC.

Mas tenho uma admiração pelo Prefeito Célio de Castro e gostaria de dizer
isso ao povo de Belo Horizonte, àqueles que estão tendo a oportunidade de
assistir a este debate, brilhantemente conduzido por V. Exa. O povo de Belo
Horizonte está de parabéns, porque, nos dois últimos mandatos da Prefeitura
de Belo Horizonte, elegeu dois homens absolutamente corretos, honestos e
que desenvolveram um trabalho fenomenal: o Patrus e, agora, o Dr. Célio de
Castro.

Apesar de não votar aqui, peco ao povo de Belo Horizonte que repita Célio
de Castro, que conduz a Prefeitura com a maior maestria, seriedade,
honestidade e, sobretudo, competência. Ele é muito competente, haja vista o
que fez em Belo Horizonte: modificou a fisionomia da cidade.

V. Exa. está de parabéns. Queria participar desse seu apoio a Célio de
Castro. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Agradeço, Deputado Geraldo Rezende,
pelas suas palavras, na convicção, na certeza de que, da disputa em 2°
turno, sairá eleito Célio novamente. Essa convicção que tenho vai no sentido
exato do que falou o Deputado, sobre um governo sério, competente,
honesto e voltado para os interesses sociais.

O que temos, em Belo Horizonte, é a antítese do projeto neoliberai. O povo
de Belo Horizonte vai escolher novamente o caminho do projeto democrático
popular, repudiando, mais uma vez, o caminho do neoliberalismo.

Agradeço à Presidência, aos Deputados e fico devendo um aparte ao
Deputado Amilcar Martins, que poderá fazê-lo na fala do Deputado Miguel
Martini. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero falar

sobre a insistência da associação de FHC com as eleições municipais, o que
não nos incomoda.

A primeira coisa que gostaria de lembrar a todos que falaram nesse último
momento e ao Deputado Rogério Correia é que não acredito que tenha
havido um julgamento do Governo Fernando Henrique Cardoso. No entanto,
se essas eleições municipais representaram um julgamento do Governo
Federal ou do Governo do PSDB, esse foi francamente favorável.

Digo isso, Sr. Presidente, porque os números são muito claros, O PSDB
elegeu, no 1° turno, quatro Prefeitos em capitais - Teresina, Vitória, Boa Vista
e Cuiabá - e está disputando, em 2 0 turno, a Prefeitura de Belo Horizonte, O
PSDB foi o partido que teve o maior número absoluto de votos no cómputo
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geral da votação brasileira. Esses dados são públicos, não são inventados.
O PSDB teve 25% dos votos. Além disso, elegeu mil Prefeitos em todo o
Brasil.

O PMDB ficou em primeiro lugar; o PFL, em segundo, subiu um pouco; e o
PSDB subiu mais do que os outros - mil prefeituras no Brasil.

O quadro de Minas Gerais não é diferente. Se o PT ganhou algumas,
perdeu outras e perdeu prefeituras importantes, ou as Prefeituras de
Paracatu e Itabira não são importantes? E a de Betim, cuja candidata é a
Presidente Estadual do PT, a Deputada Federal com a maior votação do PT,
e perdeu de uma maneira até melancólica, sobre um manto de denúncias
complicadas.

Se houve julgamento - acredito que não tenha havido -, a população
preferiu votar discutindo as questões municipais. Mas, se houve algum
julgamento do Governo Fernando Henrique Cardoso e do PSDB, o
julgamento e a decisão tomada pela população brasileira foram francamente
favoráveis à nossa administração, ao Presidente e ao meu partido, o PSDB.

Queria lembrar ao Deputado Sargento Rodrigues - que parece-me não
estar aqui, e esse é um hábito deplorável de alguns Deputados que fazem
grosserias - que esfriasse a cabeça e respeitasse os colegas. Foi
desrespeitoso comigo, chamou-me de cara-de-pau. Foi desrespeitoso com o
Deputado João Leite, que é uma pessoa amena e respeita a todos. Podia
tomar mais cuidado com as palavras. O fato de ter sido derrotado numa
eleição não é nenhum demérito para minha pessoa. Foi uma eleição que
disputei bravamente e de que saí engrandecido e reconhecido pela
população de Belo Horizonte. Nós, que estamos envolvidos na atividade
política e na vida pública, sabemos muito bem disso. Esse é um argumento
de uma pobreza de espírito e de um desrespeito pessoal, que até me
envergonha e mostra o Sargento Rodrigues despreparado para o exercício
do mandato legislativo.

Fico feliz de saber que o Deputado João Leite está tão eleito na Prefeitura
de Belo Horizonte, que já temos até os Secretários escolhidos pelos
membros do PT e do PSB. Já estão escalando Secretários, e o PFL já está
reclamando que não tem Secretário indicado.

Finalmente, quero dizer ao Deputado Rogério Correia, que teve a coragem,
da tribuna da Assembléia Legislativa, de falar de uso da máquina pública pela
minha pessoa, que fosse um pouco mais responsável, falasse isso com
provas e documentasse o que fala, senão, o mínimo que pode acontecer é
ser desmoralizado perante a opinião pública. Acusar as pessoas de praticar
isso ou aquilo é muito fácil. Mas gostaria que o Deputado Rogério Correia
fosse mais cuidadoso e, todas as vezes que se referisse á minha pessoa,
sobre qualquer ato da minha vida pública, falasse com mais cuidado e tivesse
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a preocupação de assegurar com documentação ou prova o eventual uso
da máquina pública em qualquer função que tenha exercido. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiramente,

queria dizer que o Deputado que me antecedeu na tribuna já criou um grave
problema para nós. O PFL acaba de, na sala de imprensa, manifestar apoio
àquele que vai vencer em Belo Horizonte, o Deputado João Leite, e já
começaram aqui a criar problemas, porque estão citando Secretários, já
reconhecendo a derrota. Secretários em cuja indicação o PFL quer influir
também.

Reconhecemos que eles sabem que vamos dar uma "lavada" no 2° turno,
porque o povo não é enganado sempre, o povo acorda. Já mostrou que
acordou em Betim, em diversas prefeituras e vai acordar em Belo Horizonte.
Quero registrar isso, porque há Deputados falando: "Como? Já há Secretário
indicado?". E eu respondi que já reconheceram a nossa vitória e estão
tentando montar um secretariado para o Deputado João Leite.

Em segundo lugar, quero dizer que o retrato do Prefeito atual é bem o
retrato da hipocrisia e desfaçatez. Quando olhamos para ele, até pensamos
que é um homem sério; quando o vimos nos debates, pensamos que fosse
sério. Mas, quando vemos o que fez e está fazendo nessa Prefeitura, é algo
que nos assusta. Primeiramente, teve a coragem de, num debate público, na
eleição anterior, dizer publicamente que era rigorosamente contra a
reeleição. E o jornalista perguntou: e se o senhor ganhar?. Respondeu: "Em
hipótese alguma, serei candidato a reeleição". Mas está aqui como candidato
à reeleição. Essa incoerência não vai ser tirada nunca, porque a sociedade
não é boba, acompanha e cobra.

Outra incoerência: disse que o Cabo Júlio era neoliberal, apoiava FHC, é
cria do FHC, etc. E. na calada da noite - parece-me que foi às 3 ou às 3 e
meia da madrugada-, fez um acerto com o Cabo Júlio. E a sociedade de Belo
Horizonte acompanhou e está atenta, não vai engolir isso, já começou a
mostrar agora.

E o Prefeito espalha cartazes na cidade, com uma arrogância danada.
Quem andou pelas ruas no dia da eleição sentiu o espírito. Talvez tenha
começado aí a sua derrota. Espalhou cartazes e faixas com uma arrogância
danada, dizendo: "E o melhor e vai ganhar". Não era o melhor e não ganhou.
Podemos dizer: é o pior e vai perder. Vai perder, porque o vira-vira na cidade
já começou.

Ainda há pouco, estava almoçando num restaurante com minha esposa e
meu filho. O garçom que me atendeu disse: "Olha, Deputado, votei no Célio
de Castro, porque achei um papelzinho no chão. Votei nele e minha mulher
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também. Mas já viramos, vamos votar com o João Leite, e toda a nossa
família também". Já começou a virada.

Como um Prefeito como esse, de uma capital expressiva, que poderia ser
perfeitamente a segunda do País, porque tem tudo para isso, vai administrar?
Ele já estava isolado em relação ao Governo Federal. Ele se isolou. O
Ministro José Serra precisou vir à Prefeitura daqui e dizer: "Prefeito, quero
fazer o Programa de Saúde da Família. Tenho R$6.600.000,00. Receba isso,
Prefeito". E ele, um pouco constrangido e sem jeito para admitir, aceitou a
verba. No programa eleitoral, dizia que FHC não valia nada, tinha o Programa
de Saúde da Família, tinha a verba. E com que dinheiro, Prefeito? Com o
dinheiro do Governo Federal. E por que não fez isso antes? Porque esse
Prefeito não tem diálogo, não tem competência. Todos os Deputados - não
apenas os do PSDB - dizem que nunca foram procurados pelo Prefeito. O
próprio Cabo Júlio, que hoje está com ele, disse, várias vezes, que tinha sido
o Deputado mais votado de Belo Horizonte, e nunca tinha sido procurado
pelo Prefeito, mas o foi naquele acerto das 3 e meia da madrugada, que
todos sabem.

Sabemos que tem dificuldade em dialogar com o Governo Estadual,
porque, até hoje, não resolveu o problema da COPASA. Se houvesse
diálogo, isso já teria sido resolvido. O João Leite, quando ganhar a eleição
para a Prefeitura, em menos de um mês ou em dois meses, no máximo,
deverá ter esse problema solucionado, porque tem diálogo e sabe conversar.

Hoje, quando abri o jornal, com surpresa, vi que o Governador Itamar
Franco, graças a Deus e felizmente, não vai apoiar o Prefeito Célio de
Castro. Num sinal de quase ruptura, disse que não apoiaria o Célio. Então, o
Governador está isolado pelo Governo Federal e agora também se isola do
Prefeito; como vai poder governar a cidade? De onde virá o apoio? O
Governador não procura os Deputados Federais, porque não há diálogo.

O povo de Belo Horizonte é muito sábio, mais politizado e mostrou agora,
nas urnas, que rejeitou por 57% o Governo do Prefeito. Lembro-me de que,
na manhã das eleições, ouvi uma entrevista do Prefeito dizendo: 'O meu
Governo está em julgamento". Sr. Prefeito, seu Governo foi julgado e
rejeitado. Naquele momento, talvez, não tenham querido o Deputado João
Leite, mas quiseram a Deputada Maria Elvira, que representava uma
mudança. Os que não a desejaram quiseram o Deputado Glycon Terra Pinto,
que representava uma mudança. Aqueles que não os desejaram quiseram o
Deputado João Leite, mas disseram que queriam mudança. Por 57% a 43%,
o povo disse que queria mudança em Belo Horizonte.

Não fosse o uso expressivo da máquina, como o caso da TELEMAR, que
não está bem explicado - dois meses antes das eleições, perdoou
R$9.000.000,00 de divida. 0 povo ainda não engoliu isso. Está, ainda,
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tentando absorver essas coisas. Havia dinheiro demais nessa campanha
Nós estávamos sem dinheiro, mas tínhamos proposta, coerência, seriedade
com o Deputado João Leite, um homem sobre o qual a única coisa que
poderiam dizer é que se trata de um aliado de FHC. Não podem dizer que é
desonesto, porque se trata de uma das figuras que honram a política mineira
e brasileira. Homem de família e de respeito, é voltado para as questões
sociais. Homem que sempre defendeu os mais fracos e, realmente, é
preocupado em buscar a solução de problemas, principalmente aquilo que o
Prefeito disse que, em seis meses, resolveria. Já está há oito anos lá, e não
resolveu o problema dos menores.

O Deputado João Leite é quem resolveu uma boa parte desses problemas,
quando foi Secretário de Esporte. Esse Deputado sabe resolver os
problemas, porque tem competência, credibilidade e facilidade de diálogo. A
sociedade já percebeu isso. O jornal - aliás, concordo com o Deputado
Alencar da Silveira Júnior -, que vexame essa manipulação da opinião
pública por meio da publicação de pesquisas. Quem abriu o jornal Estado de
Minas" no dia da eleição deve ter dito: Por que vou votar? O Prefeito já está
escolhido". Nem chance o Deputado João Leite teve, porque lhe deram
apenas 22% de votos. O erro da pesquisa era de 3 pontos. Se o Deputado
João Leite tivesse ficado com 25%, iríamos dizer que era, realmente, um
erro. Mas de 22% para quase 32% são, praticamente, 10 pontos.

Como se explica isso? E o Prefeito, que tinha 50% dos votos válidos, teve
43%. Então, forçaram a barra, e a pesquisa deu 7 pontos a mais. Não
adiantam essas manipulações, que atentam contra a democracia Essa é
uma das maiores incoerências desse governo que está na Prefeitura. E a
incoerência de alguém que tem um discurso e chega até a enganar, a
parecer bonito, mas tem uma prática ... Alguém me disse que ele acabou e
combateu o neoliberalismo, mas criou o "neocoronelismo", porque lá está
cheio de gente sem contrato, com seus favores.

Trata-se de um governo que diz ser socialista, mas não entendo que
socialismo é esse. Para mim, socialismo seria a busca de um equilíbrio, uma
assistência e uma atenção maiores com os fracos e pobres. Moro na Zona
Sul e posso dizer que está um brinco. Mas vá visitar a zona pobre, a favela e
as áreas de risco: que desastre! A televisão mostrou que asfaltou uma rua
dois, três dias antes das eleições, e, logo na continuidade da rua, um metro,
depois via-se esgoto a céu aberto, rato e lixo.

Isso é socialismo? Não sei que socialismo é esse. Perdoar a divida de
RS9.000.000,00 de grandes empresas é socialismo? Se é, o que será
liberalismo, ou neoliberalismo? E lamentável essa hipocrisia no 1 turno, mas
o povo já acordou. Queremos uma BH bem melhor, com um Prefeito
transparente, com diálogo aberto aos empresários, aos trabalhadores, aos
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Governos Estadual e Federal: enfim, a todos que podem contribuir com o
crescimento da cidade.

O Deputado Sargento Rodrigues citou que a política econômica federal tem
implicações nas capitais, e concordo com ele. Entretanto, com a política
atual, a maioria das capitais e municípios teve sua taxa de desemprego
diminuída, enquanto o mesmo não aconteceu em Belo Horizonte. Vejam os
dados estatísticos. Leiam a 'Gazeta Mercantil". Houve crescimento em todo o
País e diminuição de desemprego, mas isso não aconteceu em Belo
Horizonte, o que significa incompetência gerencial e administrativa. Da
mesma forma que as repercussões são negativas, podem também ser
positivas. E preciso colher.

Sou Deputado de Belo Horizonte, e nunca o Prefeito me procurou para
discutir algo. Lembro-me de que o Vice-Prefeito chegou a dizer-me, por eu
ser membro da Comissão de Fiscalização Financeira, que queria discutir
algumas questões. Disse-lhe que estava à disposição, pois não estamos
contra o povo de Belo Horizonte, mas sim contra esse desgoverno da Capital.
Entretanto, não me procurou, não deu seqüência à sua proposta. O Patrus
tinha essa qualidade. Sempre se reunia com nossa Bancada, antes do
orçamento, para discutir. Este Prefeito, entretanto, nunca fez nada nesse
sentido, porque é um Prefeito do isolamento. Tranca-se em seu gabinete e
não sabe o que acontece do lado de fora.

E lamentável que queiram ter aparência de éticos, enquanto não são
éticos, e de seriedade, enquanto não são sérios. Por isso, Deputado lrani
Barbosa, ele prefere discutir a lua, pois, se for discutir a cidade, os rombos da
incompetência administrativa aparecerão. E muito mais fácil discutir um
problema de Brasília, para desviar a atenção do eleitorado, e deixar de
mostrar seus erros. Mas vamos mostrar, Sr. Prefeito, a incompetência de V.
Exa. em Belo Horizonte.

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - Sr. Presidente e Deputado Miguel
Martini, o Carlão encheu Belo Horizonte com faixas bonitas e amarelas,
mostrando seu sorriso. Mas ficou amarelinho o sorriso dele, não? E Belo
Horizonte ficou bem melhor sem ele. Graças a Deus! E, se Deus quiser, sem
Célio de Castro também.

• Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Irani Barbosa.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, antes de responder às

colocações feitas também pelo Deputado Amilcar Martins, gostaria de
esclarecer ao Deputado Miguel Martini que a questão da reeleição não foi
planejada nem comprada pelo Prefeito Célio de Castro. O Sr. Fernando
Henrique Cardoso, do Governo, do PSDB, comprou, descaradamente, sua
reeleição, sobretudo de Deputados Federais mais descarados ainda, porque
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tiveram a coragem de vender seu voto.

E não foi o Prefeito Célio de Castro. Foi Fernando Henrique Cardoso, que,
num momento de desespero, queria se manter no poder a qualquer custo, e
o custo foi alto porque Deputados Federais chegaram a receber
R$300.000,00 a R$400.000,00 pelo voto, num desrespeito ao povo brasileiro.
Esse é o mesmo Governo que contribui para o desemprego em nosso País,
que vem assolando o Brasil no que tange às questões sociais e que remete,
num Plano Nacional de Segurança Pública, que até hoje não saiu do papel,
umas migalhas para Minas Gerais.

Deixo claro que não sou despreparado, como diz o Deputado Amilcar
Martins. Despreparados são aqueles que não têm hombridade, caráter, fibra.
Despreparados são aqueles que acompanham um Governo, como o de
Azeredo, que teve a coragem de sucatear a segurança pública do Estado,
deixando as famílias dos policiais passando fome a ponto de ter que fazer um
movimento revolucionário por melhores salários e condições de trabalho, O
Governo Azeredo, do qual o preparado Sr. Amilcar Martins era Secretário,
ficou, por três anos, sem pagar os fornecedores, desviou novecentos e tantos
milhões de reais do IPSM, tendo sido eu o autor do requerimento da CPI para
apurar o referido fato. Esse é o Governo que o Sr. Amilcar Martins, do PSDB,
avalizava. Um Governo que desviou do IPSEMG R$1.500.000.000,00. Um
Governo em que o Sr. Vice-Governador, Walfrido Mares Guia, sucateou o
ensino público, o que pode ser confirmado pelas professoras da rede pública
estadual. Serei eu o despreparado? Gostaria de deixar claro, para o
Deputado Amilcar Martins, que sou um homem honrado, um cidadão de bem,
de passado limpo. Minha mãe aqui chegou, em 1969, com uma mala e sete
filhos. Sou de uma família pobre, e não pertenço á elite tucana. Não nasci em
berço de ouro, passamos fome nesta cidade, mas vim com muita honradez e
respeito ocupar verdadeiramente este parlamento, pela vontade popular,
porque tive 75 mil votos, sendo o segundo Deputado mais votado no Estado,
sem comprar voto algum nem usar a máquina pública. Aqui cheguei por
méritos próprios, já que fui indicado pelo povo de Minas Gerais, pela família
policial, que viu em mim surgir uma nova liderança. Uma nova liderança, que
não se envolve com rolos, com maracutala, porque tem passado limpo.
Assim continuarei exercendo meu mandato, contribuindo para com o povo
mineiro, buscando as questões básicas da segurança pública.

Quero dizer, sim, que sou muito bem preparado, principalmente do ponto
de vista da hombridade, da honestidade, do caráter, da fibra e, acima de
tudo, não sou aristocrata nem nasci em berço de ouro.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa à 23 Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Decisão da Presidência
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que se apliquem

as normas de tramitação de projeto de lei complementar, salvo quanto ao
"quorum", ao Projeto de Lei n° 1.162/2000, do Deputado Fábio Avelar, que
dispõe sobre a política de proteção à fauna e flora aquáticas e de
desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado e dá outras
providências, publicado em 111812000, em razão da natureza da matéria.

Assim sendo, a Presidência despacha o projeto às Comissões de Justiça,
de Política Agropecuária, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira,
nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 3 de outubro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, no exercício da Presidência.

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Transporte - aprovação, na
52a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.05312000, do Deputado Luiz
Tadeu Leite, e dos Requerimentos n

os 1.62112000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; 1.62412000, do Deputado Sávio Souza Cruz, e 1.62612000, do
Deputado Dimas Rodrigues (Ciente. Publique-se.): e pela Deputada Maria
Olivia - informando sua ausência do Pais no período de 4 a 18/1012000
(Ciente. Publique-se. Cópia à Área de Apoio as Comissões.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do

inciso XIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, em que solicita a anexação do Projeto de Lei n°
1.19512000 ao Projeto de Lei n° 1.17212000, por guardarem semelhança; nos
termos do inciso VII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Carlos Pimenta, em que solicita o encaminhamento do Projeto de
Lei n° 1.15712000 à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; nos termos do
inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Pastor George, em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei
n°402/99 (Cumpra-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

'quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
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os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 4, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às dez horas e quinze minutos do dia doze de setembro de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Geraldo
Rezende e Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Geraldo Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Passa-se à discussão e à votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência redistribui o Projeto de Lei n°
1.07512000, em 1 turno, ao Deputado Geraldo Rezende. Este procede à
leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela rejeição da matéria, O
Deputado João Paulo tece considerações relativas a esse projeto. Submetido
a discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2000.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Mauro Lobo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.10112000

Comissão de Saúde
Relatório

De iniciativa do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em tela tem por
escopo seja declarada de utilidade pública a Irmandade do Instituto de São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Cássia.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e Justiça
proceder ao exame preliminar da matéria, após o que emitiu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade

Em prosseguimento à tramitação, cabe agora a este órgão colegiado
deliberar sobre a proposição, conforme dispõe o art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
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De acordo com o art. 30 de seu estatuto, a referida Irmandade tem por
objetivos: manter, administrar e implementar o desenvolvimento de um
hospital geral para prestar assistência médico-hospitalar a pacientes não
pagantes, particulares, previdenciários e conveniados; estimular a criação,
manutenção e promoção de outras entidades assistenciais que tenham por
objetivo o amparo à criança, à velhice e aos excepcionais e a melhoria das
condições sociais das famílias carentes do município; colaborar com os
poderes públicos na criação e desenvolvimento de projetos que visem à
melhoria das condições de saúde da população.

Denota-se, pois, a importância da entidade como colaboradora do poder
público no desenvolvimento de ações de combate à pobreza e à
marginalidade social, bem como na proteção da saúde.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.101/2000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2000.
Dimas Rodrigues, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.093/2000
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado João Paulo, dispõe sobre a

divulgação anual dos nomes dos fornecedores que se destacarem no
descumprimento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 161612000, foi a proposição
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
conclusivo por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na forma do
Substitutivo n°1.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV. "a", do
Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
Cresce, a cada dia, o número de reclamações junto às entidades públicas eo privadas de proteção aos consumidores. Apesar dos dez anos de vigência doo Código do Consumidor, muitos fornecedores ainda insistem em desrespeitã-

lo, e com isso avolumam-se ainda mais os processos instaurados nesseso órgãos. Para exemplificar, o PROCON-ALMG instaurou, apenas no ano de'o 2000, 9.700 processos, aproximadamente, relativos a reclamações
fundamentadas, na sua maioria.

O recentemente inaugurado Juizado Especial de Relações de Consumo, no
seu primeiro ano de existência, conta com 30 mil processos em tramitação.
Grande número desses processos diz respeito a reclamações de conteúdo
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idêntico, oriundas de fato lesivo semelhante.

Diante desse quadro, é importante que a sociedade tome conhecimento do
nome dos fornecedores - sejam eles públicos ou privados - contra os quais é
maior o número de reclamações. Tal medida, respeitadas as limitações legais
e constitucionais, além de dar mais transparência á atuação dos órgãos de
proteção ao consumidor, certamente inibirá a reincidência dos infratores.

Como bem frisou a Comissão de Constituição e Justiça, o Código do
Consumidor, em seu art. 44, já impõe aos órgãos públicos a obrigatoriedade
de divulgar, anualmente, a lista completa das reclamações fundamentadas. O
que se pretende, agora, é destacar os dez fornecedores que motivarem o
maior número de reclamações.

Conclusão
Por tais considerações, opinamos pela aprovação, no i° turno, do Projeto

de Lei n° 1.09312000 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2000.
Elaine Matozinhos, Presidente e relatora - João Paulo - Mauro Lobo.

CORRESPONDÊNCIA DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 311012000, a seguinte comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência á Casa do falecimento do

Sr. Márcio José Filardi, ocorrido em Belo Horizonte, em 161912000. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 178a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 411012000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: V Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagem n° 14412000 (encaminha pedido de retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 107612000), do Governador do Estado -
Oficio n°3/2000 (encaminha o Projeto de Lei n° 122312000), do Procurador-
Geral de Justiça - Oficio - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°5 1.224 a 1.22712000 - Requerimentos nos
1.657 a 166012000 - Requerimento do Deputado Márcio Kangussu e das
Comissões Especiais do ex-Presidente Juscelino Kubitschek e das Taxas -
Proposição Não Recebida: Requerimento do Deputado Doutor Viana -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Sávio Souza Cruz e Alberto
Pinto Coelho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ivair Nogueira,
Márcio Cunha, Amilcar Martins, Elaine Matozinhos, Sargento Rodrigues e
Miguel Martini - 2a Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições -
Discurso do Deputado Amilcar Martins - Leitura de Comunicações - Votação
de Requerimentos: Requerimento contido na Mensagem n° 14412000;
aprovação - Requerimentos das Comissões Especiais das Taxas e do ex-
Presidente Juscelino Kubitschek e do Deputado Márcio Kangussu; aprovação
- 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Carlos Pimenta; aprovação - Chamada para verificação de "quorum";
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alvaro Antõnio - Ambrósio Pinto - Amilcar Marfins - Antônio Andrade - António
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - lvo José - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
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Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14h11min, 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.

1  Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Márcio Cunha, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N°14412000
Belo Horizonte, de de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me solicitar a V. Exa. o obséquio de sua atenção em tomar as

devidas providências para retirar da apreciação dessa egrégia Assembléia
Legislativa o Projeto de Lei n° 1.07612000, que dispõe sobre a reorganização
e as atribuições do Conselho Estadual de Saúde, com o escopo de
atualização de adaptação do Projeto à realidade atual.

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

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Arquive-se o projeto.
• - Publicado de acordo com o texto original.

"OFICIO No 3/2000-
Selo Horizonte, de setembro de 2000.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para análise e deliberação dessa augusta

Casa Legislativa, o presente projeto de lei, que trata de reajustar o valor do
indice básico de vencimento e provento constante na tabela de
escalonamento vertical de vencimentos do servidor do Ministério Público, no
percentual de 10% (dez por cento).

Saliente-se que no artigo 2° está fixado, para o cargo de Diretor-Geral da
Instituição, padrão de vencimento superior aos cargos de Diretor III, que são
inferiores do ponto de vista hierárquico, nos moldes existentes no Tribunal de
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Justiça.

Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de estima e distinta
consideração.

Cordiais saudações.
Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.22312000
Reajusta o valor do índice básico de vencimento e provento dos servidores

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Art. 1°- Fica reajustado em 10% (dez por cento), passando a ter o valor de

R$488,07 (quatrocentos e oitenta e oito reais e sete centavos), a partir de 1°
de julho de 2000, o índice básico da tabela de escalonamento vertical de
vencimentos dos servidores, ativos e inativos, do Ministério Público-

Art. 20 - Ficam acrescidos na tabela de escalonamento vertical de
vencimentos, constante no Anexo IV da Lei n° 13436, de 30 de dezembro de
1999, os seguintes padrões e índices: MP-80/12,6521; MP-81113,1530; MP-
82/13,6738;	MP-8311 4,2151;	MP-84114,7779;	MP-8511 5,3630;	MP-
86115,9712; MP-87116,6030.

Parágrafo único - O cargo de Diretor-Geral passa a corresponder ao padrão
MP-87.

Art. 3° - Para atender às despesas decorrentes à execução desta Lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o valor de
R$1.066.000,00 (Hum milhão e sessenta e seis mil reais), observado o
disposto no art. 43, § 1 0, da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Ficam revogados o art. 15 da Lei n°11.181, de 10 de agosto de

1993, e as disposições em contrário.
Justificativa: O presente projeto de lei visa reajustar o vencimento e

provento dos servidores do Ministério Público, de modo a emprestar aos
mesmos tratamento já dispensado a diversas categorias de servidores do
Estado.

O índice de 10% (dez por cento), ora proposto, decorre de sugestão
apresentada em conjunto por representantes das áreas técnicas da
Assembléia Legislativa, Tribunal de Alçada, Tribunal de Justiça, Tribunal de
Justiça Militar e Ministério Público.

Nos moldes da tabela e estrutura administrativa do Poder Judiciário,
pretende-se, no artigo 2°, identificar o cargo de Diretor-Geral em padrão
superior àqueles que, do ponto de vista hierárquico, lhe são inferiores."

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIO

Da Sra. Maria do Rosário Caiafa Farias, Ouvidora da Polícia do Estado,
informando, em atenção ao Requerimento n° 1602/2000, da Comissão de
Direitos Humanos, que a denúncia formulada pelo Sr. José Monteiro da Silva
foi encaminhada ao Chefe do Estado-Maior da PMMG.

23 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.224/2000

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - Moema.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art - 1 0 : Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - Moema, com sede no Município de Moéma.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Moema

encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,
cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, no que concerne às
atividades assistenciais.

A entidade foi declarada de utilidade pública municipal pela Lei Municipal n°
645, de 1716194.

Como a instituição cumpre os requisitos legais para que seja declarada sua
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares para que isso se efetive.

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

PROJETO DE LEI N° 1.22512000
Institui incentivo fiscal para a contratação de trabalhadores em seu primeiro

emprego.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído incentivo fiscal para as empresas sediadas no

Estado que destinem, no mínimo, 10% (dez por cento) das vagas de seu
quadro de pessoal para os trabalhadores de primeiro emprego.

§ 1°- 0 incentivo fiscal de que trata esta lei será concedido por meio da
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expedição pelo poder público de certificado para a pessoa jurídica que
atender ao critério disposto no "capuV', na forma a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.

§ 20- Os certificados poderão ser expedidos para pagamento do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal - ICMS -, nos
termos do art. 155 da Constituição Federal.

§ 30 - Os certificados serão expedidos a partir da apresentação de relação
circunstanciada dos trabalhadores mencionados no art. 1 0, acompanhada de
documentos que comprovem a relação de trabalho e os pagamentos
efetuados.

Art. 20 - O Poder Executivo fixará o limite máximo de incentivo a ser
concedido a cada beneficiário, e o montante total de incentivos deverá ser
previsto no projeto de lei orçamentária.

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

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Eduardo Brandão
Justificação: A maior exigência para se conseguir uma oportunidade no

mercado de trabalho, atualmente, é a de que se tenha algum tipo de
experiência anterior. Infelizmente, tal exigência torna a procura pelo primeiro
emprego um verdadeiro martírio.

A Constituição Federal determina, em seu art. 6 0 . que o trabalho é um
direito social; e, no art. 170, que a ordem econômica tem por fundamento a
valorização do trabalho humano. Devemos, portanto, tentar assegurar o que
determina a Carta Magna, na busca de uma sociedade mais justa e que
garanta oportunidades para todos, indistintamente.

Tendo em vista as dificuldades de quem tenta preencher uma vaga de
emprego, estamos propondo a concessão de incentivos fiscais para as
pessoas jurídicas que contratarem pessoas em busca de seu primeiro
emprego.

Sendo assim, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto-

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

PROJETO DE LEI N°1.226/2000
Dispõe sobre o uso de aeronaves oficiais no âmbito da administração

pública direta, indireta e de empresas públicas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A utilização de aeronaves oficiais, no âmbito da administração

pública estadual, direta, indireta e de empresas públicas, obedecerá ao
disposto nesta lei.

Art. 2 0 - A utilização de aeronaves oficiais será feita, exclusivamente, para
desempenho de atividades próprias dos serviços públicos.

Art. 30 - E proibida a utilização de aeronaves do setor público em toda e
qualquer atividade não relacionada à execução de missões oficiais,
ressalvados os casos previstos em lei.

Art. 4°- Os órgãos e as entidades da administração pública ficam obrigados
a promover sindicância toda vez que receberem comunicação de uso
irregular de suas aeronaves e a instaurar processo disciplinar, sempre que for
comprovada a veracidade dos fatos.

Art. 5 0 - Toda utilização de aeronave oficial será precedida de registro
documental que discrimine:

- a finalidade da utilização;
li - os usuários da aeronave;
III —a carga transportada, se existente;
IV - o percurso a ser efetivado;
V - o autorizador da missão;
VI - a tripulação empregada;
VII - a permanência prevista em cada localidade integrante da missão.
Art. 6° - As aeronaves oficiais do Estado serão destinadas privativamente

ao transporte das seguintes autoridades em missões oficiais:
- Governador do Estado;

II - Vice-Governador do Estado;
III - Presidente da Assembléia Legislativa do Estado;
IV - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado;
V - Presidente do Tribunal de Alçada do Estado;
VI - Presidente do Tribunal de Contas;
Vil - Ministério Público Estadual;
VIII - Secretários de Estado;
IX - outras autoridades públicas, quando integrantes de comitivas dos

titulares dos cargos previstos nos incisos anteriores;
X - outros usuários, devidamente autorizados, nos termos do arL 50 desta

lei.
Art. 70 - As aeronaves pertencentes às Polícias Militar e Civil, destinadas

aos serviços de natureza militar, e aquelas vinculadas aos serviços inerentes
a suas atividades terão regime de utilização estabelecido em regulamento
próprio, que será aprovado pelo Governador do Estado, no prazo de
sessenta dias contados da publicação desta lei.
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Art. 80 - Toda aeronave oficial pertencente à administração pública

estadual direta, indireta e à empresas públicas deverá possuir identificação
relacionada ao órgão ou entidade a que estiver vinculada e a logomarca do
Estado de Minas Gerais, proporcionando uma identificação, rápida, fácil e
direta.

Parágrafo único - O Estado terá cento e oitenta dias contados da data da
publicação desta lei para atender ao disposto no "caput" deste artigo-

Art. 90 - Os órgãos e entidades da administração pública estadual tornarão
disponíveis trimestralmente, por meio do "site" oficial do Governo de Minas
Gerais, o relatório dos vãos oficiais realizados naquele período, com as
informações especificadas no art. 5 0 desta lei.

Art. 10 - Os órgãos e entidades da administração pública estadual
encaminharão trimestralmente à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa, o relatório dos vôos oficiais
realizados naquele período, com as informações especificadas no art. 50
desta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2000.
Miguel Martini
Justificação: A administração pública, para realizar suas atividades, deve

obedecer os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, eficiência e publicidade. Dessa forma, o desempenho da
administração pública encontra-se balizado por esses princípios, que se
projetam na conduta de cada agente público. E, portanto, inconcebível que
autoridades públicas ocupantes de cargos de relevância funcional utilizem os
bens públicos em atividades diversas daquelas determinadas por lei.

Nesta época, marcada pelo ajuste das contas públicas, em que prevalece a
preocupação severa e justa de responsabilizar o agente público por todos os
seus atos, apresentamos este projeto de lei, que disciplina o uso de
aeronaves públicas estaduais, tornando pública e notória a sua utilização
para a sociedade.

Para tanto, pedimos e contamos com o apoio de nossos nobres pares para
a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.227/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e

Assistência Social Educacional e Desportivo de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Desenvolvimento e Assistência Social Educacional e Desportivo de Pará de
Minas com sede no Município de Pará de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Desenvolvimento e Assistência Social

Educacional e Desportivo de Pará de Minas encontra-se em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias
e sociais, no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e
filantrópicas.

Tendo sido cumpridos os requisitos legais para que a entidade seja
declarada de utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres
colegas parlamentares para sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.65712000, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja registrada nos

anais da Casa moção de regozijo com o Centro de Instrução e Adaptação da
Aeronáutica - CIAAR - pelo transcurso do Dia do Aviador, 23 de outubro.

N° 1.658/2000, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja registrada nos
anais da Casa moção de regozijo com o Centro de Instrução e Adaptação da
Aeronáutica - CIAAR - por seu aniversário de fundação, em 26 de outubro.

N° 1.659/2000, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja registrada nos
anais da Casa moção de regozijo com a INFR.AERO - Belo Horizonte e o
Destacamento de Proteção ao Vôo - DPV - Confins, pelo transcurso do Dia
do Controlador de Tráfego Aéreo, 18 de outubro. (- Distribuídos à Comissão
de Transporte.)

N° 1.660/2000, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja registrada
nos anais da Casa moção de regozijo com o Frei Dano Campos por sua
ordenação episcopal. (- A Comissão de Educação.)

- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Márcio
Kangussu e das Comissões Especiais do ex-Presidente Juscelino Kubitschek
e das Taxas.

Proposição Não Recebida
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do

Regimento Interno, a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Doutor Viana, solicitando se consigne nos anais da Casa voto
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de congratulações com o Presidente do BDMG pelo transcurso de 38 anos
dessa instituição. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Comunicações
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Sávio

Souza Cruz e Alberto Pinto Coelho.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
• Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, caros colegas Deputados, a

nossa presença nesta tribuna é para registrar o exemplo que a população de
Betim deu a todos nós, políticos ou não. Ao eleger Carlaile Pedrosa, os
moradores de Betim não só interromperam um período de oito anos de
governo do PT, como também manifestaram o desejo de mudança que
impera na cidade desde que o segundo mandato petista se iniciou, em 1997.

Digo isso sem a intenção de tripudiar sobre os derrotados em Betim,
nossos históricos adversários políticos. A advertência que faço é para todos
aqueles que, ao ganhar um mandato, pensam na possibilidade do poder
eterno, tanto é que o PT de Betim falava em ficar no poder por mais de 20
anos.

O PT, em Betim, caros colegas Deputados, cometeu erros gravíssimos na
administração. Abandonou bandeiras históricas do partido e governou de
maneira fechada. Privilegiou grupos em detrimento da maioria, e isso se vê
claramente na distribuição de cargos e na desenfreada contratação de
serviços terceirizados em beneficio de apadrinhados políticos, muitos deles
parentes dos mandatários do município e do próprio partido. Para piorar, o
resultado é que nossa cidade viveu um período negro, em que o
autoritarismo do PT se revelou como a principal marca de quem fala em
democracia, mas não a pratica.

z	Os senhores podem me questionar por que o PT chegou ao segundo
o mandato. Chegou porque a Oposição, naquela época, se dividiu. Eu fui

candidato, e Carlaile Pedrosa, hoje Prefeito eleito, em 96, também foi
candidato. Erramos e perdemos a eleição, mas, naquela época, o povo já
queria mudança. O PT, por sua vez, acreditou que ganhara a eleição e não
enxergou o óbvio: nós, a Oposição, é que perdemos. Ai, iludido, o partido e o
grupo que governava, capitaneados pela Deputada Federal Maria do Carmo

o e o atual Prefeito, Jésus Lima, passaram a acreditar que eram o supra-sumo
da administração, os especialistas em política e os donos dos votos de Betim.

o A administração petista atual, em comparação com a anterior, piorou.
Primeiro porque o atual Prefeito herdou os desacertos da antecessora e 05
escondeu debaixo do tapete. Depois, porque, considerando-se donos dos
votos, os dois grupos começaram a digladiar-se, deixando de governar e



54
esquecendo os compromissos de campanha e as bandeiras do partido.
Falta de aumento salarial para os servidores - por sete anos, os servidores
não têm aumento salarial, embora a ex-Prefeita e Deputada Federal tenha
feito a 1ei do gatilho, que ela mesma não cumpriu nem o atual Prefeito;
inexistência de política habitacional, pequena visão administrativa no que diz
respeito ao desenvolvimento social de uma cidade do porte de Betim e outros
atos fizeram com que a população se revoltasse ainda mais. E o partido,
todo-poderoso dono dos votos, não percebeu o clamor das ruas.

Para piorar, a referida Deputada assumiu a condição de candidata já
cantando vitória e impondo ao próprio partido sua vontade. Não abriu mão
sequer da indicação do Vice. Pasmem os senhores que ela brigou e fez valer
sua vontade para indicar como Vice um funcionário de seu gabinete. Isso
porque, na visão dela e de boa parte do partido, bastava lançar nome, que os
votos viriam naturalmente, O PT partiria, então, para o terceiro mandato e
seguiria firme para cumprir sua meta, que era ficar 20 anos no poder em
Betim.

A divisão que tivemos em 1996, neste ano, se transformou numa grande
união, que foi a base sólida para a vitória de Carlaile Pedrosa. A indicação de
seu nome, que contou com nossa efetiva participação, ofereceu à população
de Betim um candidato relativamente novo na política, uma história de vida
inatacável e uma pessoa muito querida na cidade, isso foi o bastante para se
contrapor àquele estilo sisudo do PT, que marcou suas administrações em
Betim pela convocação de pessoas de fora para ocupar os principais cargos
de chefia na Prefeitura.

Carlaile foi, na campanha, a cara de Betim. O jeito betinense de enxergar
sua própria cidade ficou materializado não só em propostas sérias levadas ao
eleitor, mas também no estilo simples de se apresentar aos cidadãos, com
uma campanha de poucos recursos, mas com o pé no chão. Enquanto isso,
do outro lado, uma campanha milionária, abusando da força da máquina da
Prefeitura e atropelando tudo e todos que se colocassem no caminho, que
consideravam o da vitória fácil.

Carlaile Pedrosa e seu Vice, Pinduca, que, em breve, deverá se assentar
nesta Casa como Deputado, simbolizaram, na campanha, tudo aquilo que os
betinenses querem: dignidade. O PT, quando se assustou com um empate
técnico na disputa, passou a usar todos os tipos de ataques contra Carlaile.
Chamaram um homem digno e honrado de tudo aquilo em que ninguém
podia acreditar. Cabeça erguida e seguindo em frente, com o apoio da
família, dos amigos e do próprio povo, o candidato aumentou o ritmo da
campanha e buscou na fé em Deus a força necessária para enfrentar as
acusações mais baixas da história de Betim.

No final, em desespero, a candidata do PT ainda se prestou a lançar uma
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pesquisa eleitoral, garantindo ter a preferência de 50% dos eleitores. O
instituto é uma tal de Cooperativa de Pesquisa - COOPESQ.

O resultado das urnas mostrou a vontade de mudança, mostrou que Betim
está mudando. Foi uma vitória de Carlaile, de Pinduca e de todo o povo de
Betim. E as lideranças que deram apoio a essa campanha, e eu me incluo ao
lado do Deputado Federal Vittorio Medioli e de tantos outros que abraçaram o
nome de Carlaile, nada mais fizeram que acompanhar o clamor das ruas e a
vontade soberana do povo. Clamor das ruas e vontade do povo que o PT
ignorou tanto, que, do alto da presunção da candidata e seus aliados, lançou
como "slogan" um poético "Porque a Gente Ama Betim". Ora, os filhos de
uma cidade são todos os seus cidadãos, e nenhum filho pode ousar amar
mais sua mãe que os outros irmãos. Quem ama não trai, e o PT em Betim
traiu sua própria história, traiu a confiança dos moradores e ganhou, de troco,
uma derrota que, até pouco tempo, era impossível.

Betim vai ganhar com Carlaile a partir de 2001, mas a cidade e a sua
história política ganharam muito no dia 1° de outubro, quando o povo ensinou
a todos nós que sua vontade vai sempre prevalecer sobre a prepotência, a
arrogância e a gana pelo poder."

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Deputado Ivair Nogueira,
queria cumprimentá-lo, inicialmente, pelo pronunciamento. Mais do que isso,
queria cumprimentá-lo pela participação decisiva, corajosa e vitoriosa na
campanha de Carlaile Pedrosa, futuro Prefeito de Betim.

Acompanhei tudo com muito interesse. Sinto-me inteiramente à vontade
para falar, porque não tenho pretensão em Betim, não tenho um único voto
lã, não disputo votos lá. Apenas reconheço a grande liderança de V. Exa.
como representante de Betim na Assembléia Legislativa. De coração aberto e
sem interesse algum, quero cumprimentar V. Exa. e a população de Betim
pela eleição do Carlaile. Eu o conheço há muitos anos, fomos colegas no
Governo de Eduardo Azeredo. Sei da sua honradez, competência e do amor
que tem a Betim, que o acolhe como futuro Prefeito.

Quero terminar o meu aparte dizendo a V. Exa. que existem paralelos
importantes entre o que aconteceu em Betim e o que está acontecendo em
Belo Horizonte. Em primeiro lugar, V. Exa. se referiu à arrogância e à
prepotência da candidata derrotada.

A mesma arrogãncia, a mesma prepotência de um candidato, de um
Prefeito candidato à reeleição em Belo Horizonte, que anunciou - e está
registrado em várias fitas de vídeo e de áudio - que ganharia maciçamente a
eleição no 1° turno O Prefeito se tornou prisioneiro de sua própria presunção
e conseguiu transformar uma eventual vitória numa massacrante derrota. Na

a verdade, foi derrotado no 1 0 turno, porque anunciou que ganharia com 51% a
52% de preferência contra 21% do Deputado João Leite, e, na verdade, a
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diferença ficou em torno de apenas 12%.

Da mesma forma, os senhores enfrentaram o uso abusivo da máquina
administrativa, com uma campanha milionária, lá e cá. Foi a campanha da
verdade contra a mentira; a campanha do tostão contra o milhão. Em Betim,
em Contagem e em Belo Horizonte, para glória do povo de Minas Gerais,
vamos ganhar as eleições nesses três municípios, tendo já começado por
Betim. Meus parabéns a V. Exa., ao Carlaile, ao Deputado Vittório Medioli, ao
Pinduca e a todos os companheiros que participaram dessa vitória histórica
em Betim.

O Deputado lvair Nogueira - Muito obrigado, Deputado Amilcar Martins.
Quero encerrar dizendo que nunca vi, na história de Betim, uma campanha
com tanta distribuição de cestas básicas. Eram carretas e mais carretas à
busca de Vereadores que chamavam de direita e lhes interessava levá-los
para a chamada esquerda, mas o interesse único era ganhar as eleições a
qualquer custo e a qualquer preço.

O povo de Betim recebeu as cestas básicas, mas votou em Carlaile e
Pinduca. Tenho certeza de que, com os dois, Betim, nos próximos quatro
anos, terá uma administração digna daquilo que está esperando- Hoje, a
cidade é alegre, porque ficou, realmente, sem o PT. Nos últimos anos,
administraram apenas para o partido, e não para a cidade. Betim quer um
Prefeito que administre para a cidade, e não para o partido. Muito obrigado.

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

e Sras. Deputadas, visitantes, o objetivo que me traz a esta tribuna - o qual,
aliás, anteriormente já me motivou a estar nela - é justamente o de comentar
a "performance" do meu partido, o PMDB, nas eleições municipais,
especialmente aqui, em Belo Horizonte- Sr. Presidente, da mesma forma
como dizíamos anteriormente, gostaria de dizer que o PMDB, em Minas
Gerais, cresceu em número de Prefeituras, porque elegemos Prefeitos. Não
tivemos o crescimento que gostaríamos, mas efetivamente houve
crescimento Sem dúvida alguma, fizemos o maior número de Prefeituras no
Estado, à semelhança do que fizemos no Pais.

E importante, para nós do PMDB de Belo Horizonte, demonstrar - e aqui,
mais uma vez, ratificar - que estávamos absolutamente corretos quando
lutamos pela candidatura própria em Belo Horizonte. Na oportunidade,
dizíamos que, por um longo período, o PMDB, em Belo Horizonte, fez poucos
investimentos, razão pela qual, em 1983, elegemos uma bancada com 23
Vereadores e, na última legislatura, elegemos tão-somente dois. Recordo-me
de que, como peemedebista de Belo Horizonte, fui um dos primeiros, aqui
mesmo, nesta tribuna, a lançar a tese da candidatura própria em Belo
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Horizonte. E dizia não apenas da necessidade de o nosso partido ter
candidatura própria em Belo Horizonte, mas da necessidade de o PMDB
reestruturar-se na cidade. Hoje, contamos com uma comissão provisória do
par-Udo, fase embrionária do futuro diretório municipal do PMDB. Infelizmente,
por falta de investimento do próprio partido, não contamos com um diretório
municipal, mas a comissão provisória, de que sou Presidente, sem dúvida
alguma, teve um papel preponderante na ratificação da nossa candidatura
própria. Os mais de 200 mil votos conquistados por nossa candidata,
Deputada Federal Maria Elvira, com o nosso apoio, o apoio do PDT - que
conosco compôs a chapa, emprestando o Deputado João Batista de Oliveira
como Vice - e, ainda, o apoio do PV. do PMN, do PRONA e do PGT -,
mostram que a "performance" do PMDB em Belo Horizonte é digna de
registro, fazendo-nos crer que estávamos absolutamente corretos ao
defender a tese da candidatura própria.

E importante dizer que foi uma eleição disputadíssima. A principio,
tínhamos quatro candidatos mais significativos. Depois, um deles renunciou -
renúncia que, até hoje, não foi devidamente esclarecida -, mas os que tinham
chance efetivamente disputaram a preferência do eleitorado belo-horizontino.

Mas, Sr. Presidente, ficaram algumas questões de fundamental
importância. Conversava, ontem, com alguns Deputados Federais da
bancada mineira do PMDB, os quais me diziam que já estava tramitando no
Congresso um anteprojeto de lei que será assinado pelos líderes partidários,
proibindo a divulgação de pesquisas próximo à eleição. Assistimos a um
abuso de informações e manchetes de resultados de pesquisas, no dia, as
quais prejudicaram bastante nossa candidatura. Entretanto, pudemos
constatar queos números anunciados não eram verdadeiros.

Episódios à parte, o que me traz à tribuna hoje é a necessidade de ratificar
o fato de que o PMDB de Belo Horizonte apresentou uma candidata - nossa
companheira Deputada Federal Maria Elvira, que foi Deputada Estadual por
duas vezes e é Deputada Federal, também, pela segunda vez, sempre pelo
PMDB de Minas - à altura, e temos o orgulho de dizer que efetivamente o
partido fez um belo papel, conquistando mais de 200 mil votos junto ao
eleitorado.

Gostaria de dizer, também, Sr. Presidente, já que hoje há uma grande
especulação em torno da definição do PMDB para o 20 turno, que estamos
conversando com os Vereadores da coligação, os eleitos e os candidatos, e
com os companheiros de outros partidos. No mais tardar até o final desta
semana, o PMDB terá uma posição. E absolutamente especulativo imaginar
que o partido tende para esta ou aquela candidatura ou para uma terceira
tese. Posso afiançar que o partido está discutindo com muita
responsabilidade, mas efetivamente não há, no momento, nenhuma
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tendência.

Em uma reunião, ontem à noite, da Executiva do partido com alguns de nós
da comissão provisória do PMDB, ratificamos a postura de que o PMDB se
manterá coeso e unido em uma decisão, que anunciará nos próximos dias.
Mas o importante é que, neste momento, façamos duas avaliações: verificar
aquilo que é melhor para a cidade, para o município de Belo Horizonte e,
nesse contexto, enquadrar o nosso partido, o PMDB, que obteve
praticamente 18% dos votos, mais de 200 mil votos nesta eleição, o que nos
dá a responsabilidade de representar uma grande parcela dos belo-
horizontinos. Para quaisquer decisões a serem tomadas, ouviremos os
companheiros do partido e nossos candidatos a Vereador. Temos, também,
compromisso com o PDT, com o PV, com o PMN, com o PRONA e com o
PGT, que estiveram conosco sem nos pedir um centavo. Esses
companheiros nos apoiaram incondicionalmente, dentro do projeto político de
levar a nossa candidata ao 20 turno e à vitória. Nosso partido teve uma
grande "performance" em Belo Horizonte.

Aproveito para cumprimentar o companheiro Ronaldo Canabrava, que se
elegeu Prefeito da nossa querida Sete Lagoas, representando o nosso
partido, o PMDB. Trata-se de um companheiro honrado e que merece todo o
nosso respeito. Gostaríamos de eleger outros companheiros, o que
infelizmente não foi possível. Mas todos os que direta ou indiretamente
participaram dos pleitos honraram nossa legenda. Nós, do PMDB, temos uma
contabilidade positiva para mostrar à sociedade mineira, especialmente à
belo-horizontina. Todos os Deputados foram testemunhas de uma eleição
difícil, em que a falta de recursos foi a grande marca. E nós, do PMDB,
apesar de não termos os resultados que gostaríamos, registramos um
crescimento do nosso partido, o que é extremamente valoroso.

Concedo aparte ao Deputado Amilcar Martins,
O Deputado Amilcar Martins* (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pelo seu

pronunciamento e a Deputada Maria Elvira, por sua "performance" nas
eleições, das quais saiu engrandecida, assim como seu partido. O PMDB
teve uma campanha limpa, correta, honrada, dignificando as pessoas que
participaram do processo.

O Deputado Márcio Cunha - Agradeço o aparte do ilustre Deputado. A
Deputada Federal Maria Elvira, que se encontra descansando nestes últimos
dias, solicitou-me que a representasse. E, aproveitando a audiência da TV
Assembléia, agradecemos a cada um daqueles que acreditaram na proposta
da Deputada Federal, dizendo-lhes que valeu a pena. O sonho de estarmos à
frente da Prefeitura de Belo Horizonte continua, embora não se tenha
realizado neste momento.

0 Deputado Rogério Correia* (em aparte) - Deputado Márcio Cunha,
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parabenizo V. Exa. por tratar desse assunta De fato, a Deputada Maria
Elvira, apesar de enfrentar uma campanha difícil e muito disputada, portou-se
de forma exemplar, tendo uma votação expressiva, mostrando a sua garra e
a do PMDB. Ao mesmo tempo, Deputado Márcio Cunha, parabenizo-o por
seu desempenho e lealdade para com seu partido durante a campanha.

O Deputado Márcio Cunha - Agradeço ao ilustre Deputado Rogério Correia
e agradeço a paciência dos Deputados e do Sr. Presidente. Mais uma vez,
agradeço ao Deputado João Batista de Oliveira, que, numa escolha
democrática, aberta e participativa, foi indicado Vice da nossa coligação,
dignificando a nossa chapa, com um comportamento exemplar e digno deste
registro, deste elogio nosso, da Deputada Maria Elvira e do PMDB. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de

abordar o assunto que me traz mais uma vez a esta tribuna, vou referir-me,
apenas de passagem, de forma serena e tranqüila, aos ataques de que fui
alvo por parte do Deputado Sargento Rodrigues, cuja ausência respeito,
embora lembrando que a obrigação dos Deputados é participarem das
reuniões ordinárias da Assembléia Legislativa. Portanto, o meu respeito não
é motivo para que deixe de fazer alguns comentários.

Tivemos, ontem, um entrevero, em que o Deputado Sargento Rodrigues
referiu-se de maneira desrespeitosa ao Deputado João Leite e à minha
pessoa. Reagi, dizendo que, provavelmente, aquilo era indicativo do
despreparo do Deputado para o exercício do seu mandato parlamentar. Dito
isso, subi à sala de imprensa, no momento em que acontecia um ato político
de importância fundamental para o meu partido e para a candidatura do
Deputado João Leite. Portanto, estava no pleno exercício do meu mandato
como Deputado Estadual. No entanto, neste Plenário, o Deputado Sargento
Rodrigues referiu-se de maneira desrespeitosa não à minha pessoa - quero
chamar a atenção de todos para isto, dizendo que não aceito e não admito
descaminhar-se uma disputa política para questões familiares -, mas à minha
família. Não admitirei, em nenhum momento, que ninguém, muito menos ele,
refira-se à minha família de forma desrespeitosa. O Deputado Sargento
Rodrigues não teve o privilégio de conhecer bem as pessoas da minha
família e, de maneira particular, o meu pai, Amilcar Vianna Martins, homem
honrado e respeitado no Brasil e no mundo, pelo seu trabalho em defesa da
população pobre do nosso País. Dedicou toda sua vida - mais de 60 anos
como pesquisador da UFMG e professor titular de Parasitologia - a estudar
as doenças que afligem a população pobre, como a leishmaniose, a malária,
a esquistossomose, a doença de Chagas, etc. No entanto, o Deputado
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Sargento Rodrigues, de forma intempestiva desconhecendo a realidade da
minha história de vida, disse que sou "mauricinho", filho de família rica.

Ele não sabe que meu pai foi um funcionário público que morreu
honradamente pobre. Deixou apenas, para a sua família, a casa em que
morava. Dedicou-se à ciência e, no exercício da sua profissão, contaminou-
se pela esquistossomose e pela doença de Chagas. Quem o Sargento
Rodrigues pensa que é para falar do meu pai? Com que autoridade fala de
um homem que educou os seus nove filhos de forma honrada e correta?
Todos os seus filhos estudaram na UFMG, onde foi professor catedrático,
titular e, depois, emérito. Ele foi consultor da Organização Mundial de Saúde,
como maior autoridade mundial em leishmaniose, que é uma doença que
aflige a população pobre de Minas Gerais. Com que autoridade moral esse
senhor, que hoje envergonhou a Assembléia Legislativa, vem falar da minha
família? Não lhe dou esse direito. Não tive o privilégio de conhecer a sua
família, mas ele não conhece a minha, também. Meu pai foi um funcionário
público modesto que dedicou a sua vida à ciência, à pesquisa e a procurar
minorar os males da população pobre do nosso Estado. Nenhum Sargento,
nenhum Cabo e nenhum Coronel tem o direito de falar da honradez e da
seriedade do meu pai e da minha família. Não tenho medo de Sargento,
como não tive medo dos Generais durante o golpe militar, pois os enfrentei.
Como professor de História, lembro-me da época do Hermes da Fonseca. Há
vários professores neste Plenário que se lembram bem de um "sargentão"
sem compostura. Essa foi a expressão usada à época do Hermes da
Fonseca. Nenhum "sargentão" sem compostura falará da honradez, da
dignidade, da seriedade, da hombridade e da honestidade do meu pai. Não
lhe dou esse direito. Caso tenha um mínimo de dignidade, como ser humano
e como cidadão, terá de se retratar.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Associo-me à sua indignação, O
Prof. Amilcar Vianna Martins foi um grande cientista mineiro que deixou o seu
nome não apenas como pesquisador, mas também como um homem de
presença, de coragem e de posição. O Deputado estava certo quando falou
que V. Exa. nasceu em berço de ouro. V. Exa. nasceu em berço de ouro em
termos de qualidade, e não, de quantidade.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Essa sua indignação deve ser
manifestada não apenas por V. Exa., mas também por todos os Deputados
honrados. Quem não sabe brigar com idéias políticas e administrativamente
não tem qualidade para exercer um cargo público. Já tive a oportunidade de
passar por uma experiência parecida. A qualidade de um Deputado ou de um
homem público é demonstrada ao saber lutar politicamente, sem que, para
isso, tenha de entrar na vida particular de qualquer indivíduo.

Quem apela para ofender familiares, apoiando-se em pecados ou defeitos
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da vida particular do indivíduo, é porque não tem competência para exercer
o cargo que está exercendo. Por isto parabenizo V. Exa.: porque seu
pronunciamento vem impor a esta Casa a exigência do respeito de todos
para com todos com relação à vida familiar e privada.

O Deputado Amilcar Martins - Obrigado, Deputado. Agradeço seu
pronunciamento, e é exatamente nesse sentido que falo.

Vou ao segundo assunto: foi publicada hoje, nos jornais de Minas Gerais, a
tabela para pagamento dos funcionários públicos, que começa no dia 13,
numa sexta-feira. Quero fazer dois comentários. Em primeiro lugar, um
comentário em relação ao líder sindical Renato Barros, que diz que o
Governador Itamar Franco está se comportando como se fosse o Governador
Eduardo Azeredo. Não há nenhum problema se o Renato Barros quer
peleguear, quer agradar ao Governador Itamar Franco, não quero discutir
isso. Não tenho nenhum tipo de relação com ele. Discuto a profunda injustiça
da sua afirmação.

Tenho em mãos a tabela da ordem de pagamento ao longo dos quatro
anos da administração do Governador Eduardo Azeredo. Para dar exemplo,
estou com a tabela de 1998, que foi o ano mais difícil da administração. Em
nenhum momento, nem uma única vez, volto a afirmar, para clareza do meu
raciocínio, nem uma única vez, o Governo Eduardo Azeredo pagou a primeira
chamada no dia 13. De uma maneira geral, pagou no primeiro dia útil do mês.
Tenho a tabela. Salário referente a janeiro, pagou no dia 4 de fevereiro.
Salário referente a fevereiro, dia 5 de março. Salário referente a março, dia 4
de abril. Salário referente a abril, dia 8 de maio. Salário referente a maio, dia
8 de junho. Salário referente a junho, dia 5 de julho. Salário referente a julho,
dia 6 de agosto, e assim por diante.

Quero chamar a atenção dos Deputados para o seguinte dado: no mês de
julho, no auge da crise e das dificuldades financeiras do Governo Eduardo
Azeredo, no dia 13, que corresponde ao primeiro dia da chamada para os
funcionários mais pobres, os que mais precisam receber em dia, em 1998, o
Governo Eduardo Azeredo já havia pago 85,5% da folha de pessoal. Repito,
no dia 13, que agora é o primeiro dia de pagamento da folha, em julho de
1998, já havia sido pago 85,5% da folha do pessoal, corri o critério
estabelecido no Governo Eduardo Azeredo de que os últimos a receber
seriam exatamente o Governador, o Vice-Governador, os Secretários e o

g primeiro escalão. Tenho aqui as tabelas referentes a 1997. Primeira
chamada. Janeiro, dia 3 de fevereiro; fevereiro, dia 3 de março; março, dia 2
de abril; abril, dia 2 de maio; maio, dia 2 de junho; junho, dia 1° de julho;
julho, dia 1 0 de agosto; agosto, dia 1° de setembro; setembro, dia 1° de
outubro; outubro, dia 5 de novembro; novembro, dia 5 de dezembro;
dezembro, dia 9 de janeiro. Tenho os números e desafio o Governo, o
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Secretário da Administração, o pelego Renato Barros, qualquer pessoa
ligada ao Governo Itamar Franco a discordar ou desmentir os números que
estou apresentando.

Pagamos como regra, com pouquissimas exceções, a primeira chamada
no primeiro dia útil do mês, respeitando a necessidade dos funcionários mais
pobres, daqueles que recebem menos. Isso foi verdade para 1995, 1996,
1997 e, até mesmo, para 1998, que foi o ano mais difícil da administração
Eduardo Azeredo. Não é verdade, portanto, o que afirma o sindicalista
Renato Barros: que essa atitude do Governo Itamar Franco equivale ao
comportamento de pagamento do Governo Eduardo Azeredo. Tenho as
tabelas.

Termino a minha fala com esses dois comentários. Respeito todos os
Deputados nesta Casa como companheiros de trabalho, e o meu
comportamento em relação a todos é prova disso. Temos discordãncia no
plano político, ideológico, mas tenho respeito pessoal por todos. Então,
nenhum Deputado, nem mesmo este que está à minha frente, neste
momento, tem o direito de discutir a honradez, a seriedade, a honestidade da
minha família e, muito menos, de meu pai, que foi um homem honrado,
correto, respeitado em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo, pelo
seu trabalho como cientista, pelas suas posições políticas corajosas.
Enfrentou a ditadura. Não sei como o Deputado Sargento Rodrigues se refere
a isso, mas enfrentou a ditadura de forma corajosa e pagou por isso. Foi
cassado pelo Al-5, teve de sair do Brasil para continuar a ter renda, e não
admito que alguém discuta a honradez de minha família, muito menos o
Deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

pessoas presentes nas galerias, ocupamos hoje esta tribuna para agradecer
ao povo de Belo Horizonte a belissima votação que honrou o projeto político
do Prefeito Célio de Castro. Tivemos nesta Capital 43,54% dos votos válidos,
o que representa 518.600 votos. Sem sombra de dúvida, o PSB e os partidos
que compõem a Frente BH Participativa entendem que o momento é de
agradecimento e júbilo, mas também de muito trabalho. Muito trabalho para
que possamos, junto com o povo de Belo Horizonte, levar aos nossos
indecisos ! a quem votou em branco, a quem não teve desejo de votar, a
quem votou em outros candidatos que tão brilhantemente disputaram a
eleição, de forma ética, de forma tranqüila, de forma correta, a importância
deste momento.

Cabe a nós, do PSB, e aos membros dos partidos que compõem a Frente
ou que estarão conosco no 2 0 turno mostrar a importãncia desse projeto, de
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se dar prosseguimento ao projeto da bolsa-escola, ao orçamento
participativo, ao BH Vida, pois sabemos que essa continuação vai, sobretudo,
melhorar o projeto já desenvolvido há sete anos e alguns meses em Belo
Horizonte, cidade vermelha, cidade referência, cidade que está dando
exemplo de cidadania e de responsabilidade ao resto do Brasil.

Foi dito por Deputados que nos antecederam que o Prefeito Célio de
Castro chegou ao final de sua campanha com a confiança de que já ganhara.
Quem o conhece bem sabe que em momento algum o Prefeito teve essa
postura; sabe que, a cada momento, ele conclamou a militância, conclamou o
povo a estar com ele na próxima caminhada. Quem disse isso, sim, foram as
pesquisas, que mostraram uma grande vantagem do Prefeito, candidato à
reeleição, sobre os outros candidatos.

Portanto, essas histórias, falácias sobre a adesão do Cabo Júlio e o "já
ganhou", não temos dúvida, são tentativas de desestabilizar o 2 0 turno em
Belo Horizonte. Acreditamos, sem sombra de dúvida, que o eleitor
consciente, sério, que sente no dia-a-dia o que representa a administração,
vai continuar conosco. Já devemos estar com mais de 500 mil votos
assegurados pela consciência do eleitor, mas sabemos que muitos outros
poderão estar conosco.

Não queremos reafirmar o que tem sido feito em alguns momentos desta
campanha, em que o desencanto de algumas pessoas menos favorecidas se
mostra pela televisão, devido ao projeto e à política neoliberal que se
instalaram no País, devido a todas as dificuldades que a Prefeitura de Belo
Horizonte encontra junto ao Governo Federal.

Aliás, queremos registrar que não é só a nossa Prefeitura, mas também o
Governo do Estado que se opõe radicalmente a esse projeto de recessão, de
desemprego, de miséria, de aumento da violência. As pessoas têm usado
desse artifício do desencanto, mas o nosso trabalho, hoje, é, na verdade, o
de valorizar cada vez mais cada um dos companheiros, cada uma das
companheiras que estiveram conosco nessa caminhada.

Queremos mostrar, sobretudo enquanto Deputada, cidadã e mulher, tudo o
que já foi feito pela nossa política pública no que se refere à cidadania da
mulher: o Programa Maria Maria, a Casa Abrigo para Mulheres Vitimas de
Violência, a Casa Abrigo Sempre Viva, o Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher e a Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher. Essas políticas

o fazem qualquer outra cidade deste País refletir sobre o que fazer com os 52%
co do eleitorado deste Pais constituídos pelas mulheres, que, até há algum
o tempo, estavam realmente desamparadas no que diz respeito à sua
o cidadania.

Hoje, a nossa Capital é exemplo, é modelo, mas o Partido Socialista
Brasileiro, que teve essa belíssima vitória em Belo Horizonte no 1 0 turno, teve



64
também um grande desempenho em outras cidades do nosso Estado.
Quero destacar duas cidades: Mariana, onde, brilhantemente, nosso
candidato, nosso Prefeito eleito, Celso Cota, deu um exemplo de cidadania,
democracia e respeito para com o eleitor e de forma de fazer campanha. Não
foi diferente em Sabará, onde tivemos nosso companheiro Wander Borges
cotado em 1° lugar, em termos de aceitação popular no Estado de Minas
Gerais, enquanto Prefeito, em pesquisa realizada muito antes de nossas
eleições. Portanto, o PSB teve um belo desempenho nestas eleições. Quero
aqui, como Presidente estadual desse partido, agradecer a todo o povo
mineiro, que confiou no nosso trabalho, que elegeu nossos Prefeitos, nossos
Vice-Prefeitos e nossos Vereadores, lembrando que tivemos mais de 2.200
candidatos a Vereador pelo PSB e o quanto é importante que o PSB e os
partidos que integram uma grande frente de centro-esquerda neste Estado
estejam unidos e coesos em projetos e programas que visem, como bem
maior, o povo mineiro. Não estamos aqui falando ou discursando, porque
sabemos que muitos discursos já tivemos, mas foram discursos da entrega
do nosso patrimônio nacional, da miséria, da exceção e do desemprego.

Para finalizar, quero lembrar o belo trabalho que foi feito na área de
segurança pública pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Prefeito Célio de
Castro, mostrando sua grande preocupação com a parceria com o Estado de
Minas Gerais, alocando recursos da ordem de R$3.900000,00 para a Policia
Militar e criando nossos Conselhos Comunitários de Segurança Pública.
Queremos trabalhar com segurança dessa forma, queremos e desejamos
continuar com esse nosso trabalho.

Queremos dizer, enquanto companheira, enquanto Presidente do partido,
do nosso desencanto com a fala do Deputado Amilcar Martins, que se dirigiu
a um Deputado desta Casa, um dos mais votados, que teve uma votação
brilhante, como um "sargentão". Queremos dizer, Sargento Rodrigues, que
sabemos que muitas vezes nós, policiais, sofremos essa discriminação. Mas
quero também dizer que esse superlativo colocado não o foi pelo grande
policial que V. Exa. representa, não o foi pela grande liderança que V. Exa. é;
foi, não tenho dúvida, no sentido pejorativo. Quero, também, lamentar que
essas questões sejam colocadas aqui, porque desejamos, nesta tribuna,
nesta Casa, sobretudo neste momento de 2 0 turno, que sejam trazidas
propostas e projetos, para que possamos fazer um debate de alto nível. Não
desejamos ter aqui insinuações maldosas, como foi feito na colocação sobre
a adesão de Cabo Júlio. Não queremos aqui nenhum artifício que iluda o
nosso eleitor nem, sobretudo, que diminua o nosso potencial e nossa forma
de fazer política. Quero dizer, nobre Sargento Rodrigues, que o tenho na
condição de Sargentão com "s" maiúsculo, como um grande policial, como
um grande líder, como pessoa que teve um número de votos que faz inveja a
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muita gente e que é hoje uma liderança consolidada dentro de Minas
Gerais, da nossa gloriosa Policia Militar e do nosso partido, o PSB.

O Deputado Amilcar Martins* (em aparte) - Agradeço o aparte que V. Exa.
me concede. Apenas quero lembrar que coloquei no contexto, com muita
propriedade - e V. Exa. conhece tão bem a história do Brasil -, dizendo que
aquela expressão havia sido usada em relação a Hermes da Fonseca,
durante a primeira República brasileira.

V. Exa. talvez não tenha ouvido bem e não tenha compreendido bem,
embora conheça a história da primeira República brasileira e saiba a quem
estou me referindo. E uma expressão usada à época - sargentão sem
compostura. Fiz a referência explícita ao contexto. Eu contextualizei a
referência, porque sou modesto professor de História, da mesma forma como
o meu pai foi um modesto professor na Faculdade de Medicina. Fiz apenas
essa referência. V. Exa. sabe muito bem, porque conhece e sabe a
seqüência dos Presidentes da República e que coube a Hermes da Fonseca
essa referência de "sargentão sem compostura". Foi apenas isso o que quis
dizer.

A Deputada Elaine Matozinhos - Deputado Amilcar Martins, queria apenas
dizer que, sem sombra de dúvida, sabemos quanto, de forma especial, o
partido que V. Exa. representa quer, de uma forma ou de outra, discriminar
os nossos policiais. Não temos dúvida disso. Mas quero dizer a V. Exa. que o
Deputado Sargento Rodrigues e'"sargentão", sim, e que somos, no
superlativo, sim, policiais do mais alto nível e hoje defendemos projetos que,
em governos passados, levaram a situações catastróficas o nosso Estado.
Esse assunto, não quero lembrar.

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Ilustre companheira e colega do
PSB Deputada Elaine Matozinhos, quero solidarizar-me com suas palavras
em relação ao Deputado Sargento Rodrigues. E um líder brilhante, que vem
representando com muita dignidade todo o segmento policial de Minas Gerais
e todo o nosso povo.

E lamentável que o Deputado que a antecedeu tenha se referido com
menosprezo à liderança do companheiro Deputado Sargento Rodrigues.
Infelizmente, isso é do feitio do Deputado Amilcar Martins, e acredito que o
povo mineiro não se sensibilizará ao ouvir as infâmias colocadas contra o
Deputado Sargento Rodrigues.

Quero registrar minhas palavras e meu protesto contra as palavras dirigidas
ao meu colega do PSB.

A Deputada Elaine Matozinhos - Muito obrigada, Deputado Chico Rafael.
Finalizando, quero fazer uma solicitação aos companheiros parlamentares:

façamos desta tribuna e dos locais onde estivermos política com "P"
maiúsculo, não essa politicagem e essa política de ofensa. Tivemos
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conhecimento de que, ontem, aqui, foram feitas inúmeras referências ao
Prefeito Célio de Castro, as quais ele não merece. Não vamos aceitar esse
tipo de debate. Não queremos baixar o nível dos debates políticos, porque
Minas Gerais não merece, o povo não merece.

Portanto, que tenhamos serenidade e competência para fazer a política que
cada um de nós deve saber fazer, e quem não sabe fazer não deveria estar
aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, nobres Deputados,

público que nos visita, telespectadores, gostaríamos de deixar claro que o
nosso intuito é contribuir para uma política séria, transparente, mas, acima de
tudo, sem demagogia e politicagem.

Gostaria, Deputada Elaine Matozinhos, companheiro Chico Rafael, de
deixar claro que endosso as palavras dos nobres companheiros do partido,
porque o PSB, hoje, graças a Deus, tem uma bancada que tem participado
ativamente deste parlamento e vem discutindo os projetos com grandeza e
da melhor forma possível.

Quero dizer ao Deputado Amilcar Martins que gostaria que ele se
informasse melhor e lesse as notas taquigráficas do meu pronunciamento.
Estão aqui, nas minhas mãos. Caso o Deputado queira saber, não fiz
nenhuma referência ao pai do Deputado. Fiz referência à minha família, ao
meu pai, que era um simples açougueiro do interior, e disse o seguinte: a
minha mãe, com o falecimento do meu pai, em 1968, chegou aqui com uma
mala nas mãos e sete filhos. Sou filho de uma família humilde e pobre, mas
venci uma luta incessante.

E é lógico que tive o reconhecimento da minha liderança naquele
movimento que surgiu. Disputei também uma eleição em 1996 e fui o
primeiro suplente na Capital mineira.

Gostaria de deixar claro o que falei. Repito com bastante clareza, para que
o Deputado Amilcar Marfins entenda. O que falei está nas notas
taquigráficas. "Deixo claro que não sou despreparado..., porque V. Exa. usou
essa palavra, tentando menosprezar a minha origem e a minha capacidade
como Deputado Estadual. "Deixo claro que não sou despreparado.
Despreparados são aqueles que não têm hombridade e apoiaram o Governo
Eduardo Azeredo, que massacrou 185 pais de família - com muito custo,
conseguimos anistiá-los -, que deixou a segurança pública á mercê de
bandidos, que deixou os policiais passando fome."

V. Exa. foi Secretário do Governo Azeredo por duas vezes e eleito para ser
Líder desse Governo nesta legislatura. Felizmente, o povo de Minas Gerais
escolheu o melhor caminho, porque escolheu um Governador sério, honesto
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e íntegro. Ele pode até atrasar a folha de pagamento, como diz V. Exa. E
eu concordo. Mas não deixa famílias passando fome, não deixa o
funcionalismo público passando fome. Vou repetir para V. Exa. ter mais
cuidado, porque não fiz referência ao seu pai. "Despreparados são aqueles
que acompanham um governo como o de Azeredo, que teve a coragem de
sucatear a segurança pública do Estado, deixando as famílias dos policiais
passando fome, a ponto de termos de fazer um movimento revolucionário. O
Governo Azeredo - do qual o Deputado Amilcar Martins foi Secretário - ficou
por três anos sem pagar os fornecedores, desviou quase
R$1.000.000.000,00 do IPSM." Fui autor do pedido da formação da CPI. V.
Exa. esteve lá, acompanhando o Secretário João Heraldo Lima, tentando
amenizar a situação dele, quando interrogado naquela CPI. "O Governo
Azeredo ficou sem pagar seus fornecedores, desviou, criminosamente,
R$1.500.000.000,00 do IPSEMG, tentou sucatear a CEMIG." Mas o Governo
Itamar Franco resolveu a situação.

Quero deixar bem claro que, em momento algum, fiz alusão ao pai de V.
Exa. Repito: sou de família pobre, não pertenço à elite tucana. Venho de uma
liderança que surgiu do movimento de 1997. Tive 74.594 votos. Nunca
precisei utilizar nada para chegar a este parlamento. Disse o Deputado
Rogério Correia que V. Exa. foi apoiado pelo Governo Azeredo. Repudio o
apoio de V. Exa., porque sabemos em que situação o Governador Itamar
encontrou este Estado.

V. Exa. pode subestimar o "sargentão". Agradeço as palavras da Deputada
Elaine Matozinhos. Sou "sargentão", sim. Sou "sargentão", porque, enquanto
muitos dormiam na Zona Sul, eu estava combatendo o crime, trocando tiros
com bandidos. Podem pegar a minha ficha policial e ver quantos elogios há.
Eu pegava touro a unha para ganhar R$486,00 do Governo de V. Exa.,
Governo que nunca nos pagou um salário adequado. A esposa do ex-
Governador tratava os oficiais de praça como cachorros, como é do nosso
conhecimento. Então, esse "sargentão" estava combatendo o crime e os
bandidos, salvando a população, enquanto muitos dos que estão aqui
dormiam em suas casas, na Zona Sul.

Sou "sargentão" de policia e o serei enquanto Deus me mantiver vivo e
continuar neste parlamento.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Estamos subindo à tribuna para falar da

apresentação de um projeto de lei de nossa autoria, que dispõe sobre o uso
de aeronaves oficiais no âmbito da administração pública estadual direta,
indireta e de empresas públicas. A intenção do projeto de lei é acabar com a
má utilização das aeronaves por parte do Governo. Segundo a imprensa, até
o Vice-Governador admitiu que não usa apenas um helicóptero, que nem
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quis pintar com as cores da Polícia Militar. Quem o vê até acha que é
propriedade particular do Vice-Governador, tal a utilização que faz daquela
aeronave.

Disse, ainda, acintosamente, para o jornalista: "Escreve que não é só esse
helicóptero que utilizo, também uso outras aeronaves do Estado". Vimos a
prática do Vice-Governador e de sua esposa, a Secretária do Trabalho, que
utiliza helicóptero do IEF, proibido pelo próprio decreto do Governador para
fazer campanha política. Imaginem: se ficamos sabendo disso, o que não
poderá estar acontecendo com a utilização dessas aeronaves?

O nosso projeto de lei visa disciplinar a utilização dessas aeronaves para
que seja feita apenas em visitas oficiais e de acordo com as autoridades
listadas na legislação. Já apresentamos um requerimento solicitando
informações sobre todas as aeronaves do Estado: os vôos que fizeram, as
pessoas que as estavam ocupando e para qual missão as estavam
utilizando. Vamos aprovar esse requerimento na Casa. Essa legislação visa
dar transparência.

Com a aprovação desse projeto, as aeronaves terão que ser pintadas para
fazer o que o Vice-Governador tem feito. Não sabemos quantas outras
aeronaves estão sendo utilizadas dessa maneira. A Assembléia Legislativa
deverá ser informada, por meio da Comissão de Fiscalização Financeira, de
três em três meses, da listagem de todos os vôos, origem e destino, missão,
o responsável pela aeronave e os passageiros, para que a sociedade, por
meio da Assembléia Legislativa, fique sabendo como estão sendo utilizadas
as aeronaves. Deverá também ser disponibilizadà, no "site" do Governo do
Estado, a listagem de todos esses vôos, da mesma forma como deve ser
informado para quê. Assim, acabaremos com essa farra da utilização de
aeronaves para campanha, passeios, Angra dos Reis e outros lugares.

O engraçado e mais chocante é que esse Governo não foi capaz de
emprestar uma aeronave para salvar a vida de uma jovem, que morreu, mas
o Vice-Governador pode utilizar livremente e, segundo suas palavras, quando
quiser, todas as aeronaves do Estado. O Poder Legislativo tem que agir
rigorosamente. Já convocamos a Secretária do Trabalho para que aqui
venha. Comprovado isso, vamos exigir que a Secretária indenize o Estado.
Vamos exigir, ainda, que o Governador tome providências.

O engraçado é que, quando se trata da mulher do Vice, o Governador fica
quieto e não fala nada. Quando se tratava de outros auxiliares, S. Exa.
demitia, afastava ou fazia alguma coisa. Mas, quando se trata da mulher do
Vice-Governador e dele próprio, nada é feito. Não sabemos que acordos
foram feitos para que tivesse que ficar calado sempre que houvesse uma
suspeita ou denúncia em relação ao Vice-Governador, à sua esposa ou à sua
família.



69
Esse projeto de lei visa dar transparência e acabar, de unia vez por

todas, com a prática de transformar todas as aeronaves do Estado em
objetos de uso pessoal, para assuntos privados, particulares e familiares. O
povo de Minas Gerais, ao final deste ano, com este Governo, estará
amargando um déficit de cerca de R$1.200.000,000,00, conforme o previsto -
e pode ser até mais. Não há dinheiro para pagar o funcionalismo na data,
mas há para ficar passeando de aeronave pelo Estado, levando os
apaniguados do Governador para fazer campanha política e outras coisas
mais; não podemos aceitar isto.

Estaremos apresentando esse projeto de lei. Tenho certeza de que esta
Casa, de uma vez por todas, vai moralizar essa questão do abuso na
utilização das aeronaves. Muito obrigado.

28 Parte (Ordem do Dia)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência

passa à 28 Parte da reunião, com a 18 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

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

O Deputado Amilcar Marfins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não quero
ficar prolongando demais esse debate, que acrescenta pouco às questões de
interesse maior de nossa população, mas não poderia deixar de, mais uma
vez, registrar algumas questões pontuais, com absoluta serenidade.

As acusações feitas pelo Deputado Sargento Rodrigues ao Governo
Eduardo Azeredo, com palavras inadequadas e mentirosas, como desvio,
sugerindo algum furto de dinheiro, já é arroz-com-feijão dessas pessoas que
não têm compromisso com a verdade. Ele faz uma apologia do Governo
Itamar Franco, mas o andar da carruagem - e já temos quase dois anos de
governo - fala por si mesmo. A própria população pode avaliar melhor do que
eu a falta de governo e de administração, inclusive considerando-se esse
novo anúncio de que o pagamento da primeira chamada da folha do Estado
será no dia 13. Volto a lembrar que o Governo Itamar Franco foi beneficiado
com R$100.000.000,00 a mais, por mês, em sua receita mensal, sem
nenhum esforço, graças ao aumento do preço dos combustíveis e da taxa de
energia elétrica, ou seja, por meio dos aumentos do Governo Federal.

Não vou discutir isso, quero apenas dizer que a demagogia extrema pode
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fazer a apologia da ignorância. Origem modesta por origem modesta,
muitos de nós, nesta Casa, se não a maioria, tivemos. Meu pai foi um
funcionário público que criou nove filhos, única e exclusivamente, com seu
salário. Mas fazer apologia da falta de escolaridade parece-me uma distorção
grosseira dos fatos que realmente interessam a todas as pessoas. De minha
parte, sinto-me honrado de ter sido estimulado a estudar. Não tenho
prontuário nem folha corrida, mas um "curriculum vitae" de serviços prestados
à Universidade Federal de Minas Gerais, a pesquisas históricas, sobretudo
de Minas Gerais e, com muita honra, à população de Belo Horizonte e do
Estado. O Deputado Sargento Rodrigues, mais uma vez, equivocou-se, ao
dizer que fui Secretário de Estado por duas vezes, pois fui Secretário de
Estado da Casa Civil, Secretário de Estado da Comunicação, e Secretário de
Estado da Cultura no Governo Eduardo Azeredo. Isso engrandece muito meu
currículo e, para mim, é motivo de orgulho. Posso estar enganado. Depois
das distorções que temos visto e de manifestações demagógicas, não sei se
devo envergonhar-me de ter estudado e feito curso superior, mestrado e
doutorado, com muito esforço, pois quem já fez sabe que não é fácil.
Orgulho-me de ter um curriculum vitae" com trabalhos publicados, uma
contribuição dada à pesquisa de Minas Gerais e uma contribuição dada ao
serviço público, em Belo Horizonte e Minas Gerais. Não tenho prontuário.
Tenho "curriculum vitae". Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação
apresentada nesta reunião pelo Deputado Sávio Souza Cruz - indicando o
Deputado Ronaldo Canabrava para Vice-Líder do Governo (Ciente. Cópia à
Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento contido na Mensagem n° 14412000, do

Governador do Estado, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de
Lei n° 1.07612000. O projeto encontra-se na pauta. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se
o projeto.

Requerimento da Comissão Especial das Taxas, em que solicita a
suspensão de seus trabalhos no período de 25 de agosto a 10 de outubro,
considerando que não terá condições de desenvolver suas atividades nesse
período. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Especial do ex-Presidente Juscelino
Kubitschek, em que solicita a prorrogação de seu prazo de funcionamento
por 30 dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se-
Requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita seja

convidada a Dra. Wanda Engel, Secretária Nacional de Assistência Social e
Coordenadora do Programa IDH-14, para, em Plenário, debater e prestar
esclarecimentos sobre o Programa IDH-14, agora denominado Projeto
Alvorada, aos parlamentares e aos representantes dos 275 municípios
mineiros nele incluídos. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência

passa à 2 Fase da 2' Parte da reunião, com a discussão e a votação de
proposições.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta,

em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os vetos às
Proposições de Lei nos 14.506. 14.554 e 14.523sejam apreciados, nesta
ordem, após o veto à Proposição de Lei n° 14.551. Em votação, o
requerimento. Os •Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Nos termos da Decisão Normativa da
Presidência n° 7, solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para verificação de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Chico Rafael) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Responderam à chamada 25

Deputados. Não há "quorum" para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 5, às 9 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas do dia vinte e três de agosto de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Agostinho
Patrús, Arlen Santiago e Sargento Rodrigues, 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 Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na
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pauta. O Presidente dá ciência do recebimento da seguinte
correspondência: oficio do Conselho Municipal de Saúde (publicado no
"Diário do Legislativo" do dia 18/8/2000). Passa-se à P Fase da ordem do
dia, com discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Arlen
Santiago, relator do Projeto de Lei n° 85512000, no P turno, emite seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Passa-se à 2a da Ordem do Dia, com discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. E colocado em votação e aprovado o Requerimento n°
1.580/2000 2 do Deputado Alencar da Silveira Júnior, em turno único.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Sargento Rodrigues

- Agostinho Patrús.
ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de agosto de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo
de Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Sargento Rodrigues, 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 da Comissão presentes. A reunião se destina a debater, em
audiência pública, com diversos convidados, o Livro IV do Projeto de Lei
Complementar n° 17199, que trata da Justiça Militar de Minas Gerais. O
Presidente registra a presença dos seguintes convidados: Cel. PM Paulo
Duarte Pereira, Presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais;
Ten.-Cel. José Honorato Amefio, representando o Cel. Bombeiro Militar José
Maria Gomes, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Minas Gerais; Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da
Associação dos Praças, Policia Militar e Bombeiro Militar - ASPRA -; Major
PM Domingos Sávio de Mendonça, Presidente da Associação dos Oficiais da
Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais; Carlos Vítor
Muzzi, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG. Registra-
se também a presença dos Sargentos José Luiz Barbosa e Joaquim Geraldo
Filho, da ASPRA; do Capitão BM Felipe José Aidar Martins; do Capitão PM
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Zoé Ferreira Santos, da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e
Bombeiro Militar, e da Dra. Vanessa V. Hudson Andrade, Juíza do Tribunal
de Alçada do Estado. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Presidência
passa a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que
suscitou esta reunião, para fazer suas considerações iniciais. Após, usa a
palavra o Cel. Paulo Duarte Pereira, Presidente do Tribunal de Justiça Militar
do Estado, e os demais convidados citados. O Deputado Doutor Viana
assume a Presidência dos trabalhos. O Ten.-Cel. José Honorato Amei5o
entrega ao Presidente da Comissão sugestões de propostas de emendas,
visando a modificações no texto do Livro IV do Projeto de Lei Complementar
no 17199. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, membro desta Comissão, e do Juiz Elpídio Donizetti Nunes,
Presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Minas Gerais -
AMAGIS. Segue-se amplo debate, com a participação dos Deputados e
convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Sargento Rodrigues

- Agostinho Patrús.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

MICRO GERAES
Às dez horas e quinze minutos do dia quatro de setembro de dois mil,

comparecem na sede da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia os
Deputados Chico Rafael, Dalmo Ribeiro Silva, Bilac Pinto e Geraldo
Rezende, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Chico Rafael, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a realizar audiência pública, com a participação de representantes de
diversas entidades, para discutir o tema objeto da Comissão. Após, convida o
Sr. Geraldo Caixeta, Presidente da Associação Comercial e Industrial de
Uberlândia, a tomar assento à mesa e registra a presença dos Srs. Hélio
Alves Ferreira, da Associação Comercial e Industrial de Araguari; Nival
Martins Júnior, do Clube de Diretores Lojistas de Uberlândia; Carlos Otávio,
da Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba; Benedito Torres,
Presidente do Sindicato dos Contabilistas dê Uberlândia, e Anelton Alves da
Cunha, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Uberlândia. Com a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende, autor do requerimento que deu
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origem a esta audiência pública, faz suas considerações iniciais. Em
seguida, o Presidente passa a palavra aos referidos convidados, que fazem
suas exposições sobre o tema em questão. Após, a Presidência concede a
palavra ao público presente, seguindo-se amplo debate entre os convidados
e os Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 4 de setembro de 2000.
Chico Rafael, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Bilac Pinto - Geraldo

Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°941/2000

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De iniciativa do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos
Agricultores de Pocrane - ACOPAPO -, com sede no Município de Pocrane.

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Dando prosseguimento à tramitação, vem o projeto agora a esta Comissão,
para deliberação conclusiva em turno único, nos termos do art. 103, 1, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A ACOPAPO luta intransigentemente pela captação de recursos para levar

melhorias aos produtores rurais de menor poder aquisitivo, procurando
solucionar os problemas comuns a todos eles, orientando-os, também, para
que realizem um trabalho mais eficiente.

Pelas atividades empreendidas em favor do desenvolvimento do município,
somos favoráveis a que lhe seja outorgado o titulo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 94112000

com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Saia das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Márcio Kangussu, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.04912000

Comissão de Saúde
Relatório

De iniciativa do Deputado ivo José, a proposição em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação Vida Natural de Timóteo - Instituto VITA -,
com sede no Município de Timóteo.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade, na forma apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão foi constituída com o objetivo de prestar assistência

à comunidade de Timóteo na área de saúde, seguindo os fundamentos da
medicina alternativa, que dão ênfase à alimentação natural como meio de
prevenção de enfermidades.

Além do que foi dito, a Associação procura, com base em preceitos
humanísticos, desenvolver na população local a formação de uma
consciência social crítica, solidária e democrática.

Diante do exposto, justo se torna o titulo declaratório de utilidade pública
que se pleiteia.

Conclusão
Mediante o aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.04912000, nos termos em que foi redigido.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Edson Rezende, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.129/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária
do Morro da Mesa - ACMM -, com sede no Município de Araxá.

Ao proceder ao exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e
Justiça o considerou jurídico, constitucional e legal e lhe apresentou a
Emenda n° 1.

Na seqüência da tramitação da matéria, cumpre agora a este órgão
colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art. 103, 1, "a", c/c o art.
102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
Os objetivos estatutários da mencionada Associação, enunciados no art. 20,

denotam que ela é uma entidade de fundamental importãncia para a
integração e defesa dos interesses dos moradores da localidade de Morro da
Mesa.

De fato, ela promove atividades culturais, recreativas e religiosas, com o
fim de promover a união dos membros da comunidade: mantém contatos
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com os poderes públicos competentes para apontar e discutir os problemas
de interesse coletivo no tocante ao urbanismo, à limpeza e saúde públicas, á
habitação, à educação, ao esporte e ao lazer; presta assistência à família
carente, à criança, ao adolescente, ao idoso e ao portador de deficiência
física.

Por fim, esclarecemos que a apresentação da emenda acima citada deveu-
se à necessidade de se acrescentar à denominação da entidade a sua sigla,
bem como de se aprimorar o texto do art. 1 0, de acordo com a boa técnica de
redação legislativa.

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

1.12912000, com a Emenda n°1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2000.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
30/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei complementar em
epígrafe dispõe sobre a concessão de autorização especial a servidores do
quadro de magistério, para freqüentar curso de licenciatura plena e dá outras
providências.

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Educação opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais

data de 1977 e, desde então, vem sofrendo várias alterações. No entanto,
ainda não se encontra totalmente adaptado á legislação vigente,
notadamente à Lei Federal n° 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB.

A LDB, ao instituir a "Década da Educação", que se iniciou em dezembro
de 1997, prevê, no art. 87, § 4 0, que até o fim da referida década, ou seja, em
2007, somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou
formados por treinamento em serviço. Nesse sentido, dispõe, no art. 67, que
os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, nos termos dos estatutos e dos planos de
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carreira do magistério público, o aperfeiçoamento profissional continuado,
com licenciamento periódico para esse fim. Ainda estabelece, no art. 62, que
a formação de docente para atuar na educação básica se fará em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e
institutos superiores de educação-

0 projeto de lei complementar em análise busca se adequar á LDB,
incentivando o servidor do quadro do magistério público estadual a freqüentar
curso de nível superior, por meio de uma autorização especial, aperfeiçoando
os quadros da administração pública. Cumpre observar que o art. 88 da LDB
determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios
adaptarão sua legislação educacional e de ensino ás suas disposições no
prazo máximo de um ano. Tal artigo constitui norma transitória, verificando-se
que não foi devidamente cumprida.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1 ao
projeto, incluindo, corretamente, suas disposições no Estatuto do Pessoal do
Magistério Público do Estado de Minas Gerais - Lei Estadual n° 7.109, de
1977. A Comissão de Educação, por sua vez, apresentou a Emenda n° 1,
alterando a expressão licenciatura plena" para 'graduação", conforme a
LDB, e passando o inciso V a inciso VI, uma vez que aquele já existe.
Observa-se, contudo, que o projeto se refere várias vezes ao inciso V.
Tratando-se de erro material, deve a Comissão de Redação Final ficar atenta
para o fato,

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei

Complementar n° 3012000 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Sargento

Rodrigues - Agostinho Patrús.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°932/2000

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n° 932/2000
institui o percentual para tarifa de esgoto a ser cobrada pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria na forma proposta. A Comissão
de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto com a Emenda
n° 1, que apresentou. Por força de requerimento aprovado em Plenário, a
proposição deverá ser apreciada também por esta Comissão.
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Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto, em especial sobre suas

implicações na área ambiental.
Fundamentação

E notório que uma das principais fontes de poluição das coleções hídricas
estaduais é o lançamento de esgotos "in natura" nos corpos de água. A
própria COPASA reconhece que em Minas Gerais há um número ínfimo de
municípios que tratam adequadamente seus esgotos sanitários. O que
prevalece, seja na Capital ou no interior, é a rede pública de coleta terminar
em um curso de água, sem passar por tratamento algum. Mesmo assim, é
cobrada do consumidor uma tarifa de esgotos, geralmente correspondente a
100% do valor cobrado pelo fornecimento de água tratada.

O projeto de lei em comento determina que o valor cobrado pela COPASA-
MG como tarifa de esgotos não deverá exceder a 60% do montante exigido
pelo fornecimento de água aos consumidores de suas áreas de concessão.
Obriga, ainda, que os valores dessas tarifas sejam explicitados em cada
conta, de forma que os consumidores tenham informação plena sobre o custo
de cada um desses itens.

A Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor,
introduz um parâmetro interessante: que o percentual estabelecido somente
será aplicado nas cidades onde não existam sistemas de tratamento de
esgotos, admitindo-se a aplicação de percentual superior a esse limite nas
demais. Com isso, permite-se que a COPASA-MG venha a se ressarcir dos
gastos efetuados com a implantação e funcionamento de estações de
tratamento de esgotos - ETEs - nesses municípios.

Dessa forma, a proposição, com a Emenda n° 1, poderá corrigir essa
distorção de se cobrar por um serviço que não é prestado de maneira
adequada e, ao mesmo tempo, servir como incentivo para a implantação e
operação de sistemas de tratamento de esgotos em todo o interior do Estado,
com inegável benefício para as coleções hídricas mineiras.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 93212000

no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Defesa do Consumidor.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Nivaldo Andrade

- Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 1° TURNO DAS EMENDAS N OS 4 E 5 AO PROJETO DE

LEI COMPLEMENTAR N°21/99
(Nova redação nos termos do art. 138, § 1 0, do Regimento Interno)

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem n° 72199, o Governador do Estado encaminhou a
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esta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 21199, que dispõe sobre a
concessão de benefício securitário aos policiais civis e militares, militares do
Corpo de Bombeiros e aos agentes penitenciários do Estado de Minas
Gerais.

Após a publicação da proposição, em 11112199, foi-lhe anexado o Projeto
de Lei n° 742199, dos Deputados João Leite e Alberto Bejani, por guardarem
semelhança, conforme Decisão da Presidência publicada em 16112199, nos
termos do 20 do art. 173 do Regimento Interno,

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda n° 1, que
apresentou. Quanto ao mérito do projeto, a Comissão de Administração
Pública opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, de sua
autoria, e pela prejudicialidade da Emenda n° 1. A Comissão de Direitos
Humanos opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2,
que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1. Por
último, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária por sua
aprovação com as Emendas n°s 2 e 3, que apresentou, e pela rejeição dos
Substitutivos n°s 1 e 2 e da Emenda n°1.

Encerrada a discussão do projeto em 1 0 turno, foram apresentadas em
Plenário as Emendas n

os 4, da Deputada Elaine Matozinhos, e do Deputado
Alberto Bejani, tendo a proposição retornado a esta Comissão, para
manifestar-se a respeito das citadas emendas, nos termos regimentais.

Na fase de votação deste parecer, foi solicitado destaque para a Emenda
n°4, tendo sido da rejeitada por esta Comissão.

Fundamentação
O projeto de lei complementar sob exame, apresentado pelo Governador

do Estado, dispunha, originalmente sobre a concessão de beneficio restrito a
algumas categorias funcionais: policiais civis, militares da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar e agentes penitenciários, argumentando que as
funções exercidas pelas citadas categorias de agentes públicos apresentam
alto grau de periculosidade, e a constante exposição a situações de risco
gera a necessidade de proteção securitária adicional.

A Emenda n° 4, da Deputada Elaine Matozinhos, pretende introduzir
dispositivo, com o intuito de acrescer parágrafos ao art. 2 0 da Lei n° 12.765,
de 2111198, que dispõe sobre o número de Defensores Públicos no Estado e
dá outras providências. O objetivo da proposta é legalizar a situação dos
defensores jurídicos dos estabelecimentos penitenciários, os quais,
atualmente, se encontram em situação funcional indefinida: a emenda amplia
o número de funções do quadro suplementar da Defensoria Pública de 125
para 174, incorporando, assim, os 49 Defensores não contemplados pela Lei
n° 12.765, de 21/1/98.
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Em virtude de a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ter

opinado pela aprovação do projeto sob comento na sua forma original,
acrescido das Emendas no

s 2 e 3, de sua autoria, e considerando que tal
posicionamento implica a rejeição do Substitutivo n o 2, cujo art. 60 contempla
a proposta da Deputada Elaine Matozinhos, esta apresentou em Plenário a
Emenda n°4, com o intuito de reforçar a sua proposta sobre essa matéria.

Parece-nos justa, fundamentada e adequada a proposta contida na
Emenda n° 4, razão pela qual a acolhemos. Entretando, em de sua rejeição
por esta Comissão, em votação destacada, é imperioso rejeitá-la.

A Emenda n° 5, por sua vez, pretende dar nova redação ao § 2° do art. 1°
do Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei Complementar n° 21199, retroagindo a
indenização securitária a cinco anos, contados da data da publicação da lei.

Na redação original do projeto, de autoria do Poder Executivo, o art. 7°
previa a vigência da lei a partir de sua publicação. A Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça, dava nova redação ao citado art. 7 0, para que os
efeitos da lei se produzam a partir de 1°16197, sem que se explicitem as
razões do acolhimento dessa última data, que, por sinal, foi mantida pela
Comissão de Administração Pública no art. 4 0 do Substitutivo n° 1.

Já a Comissão de Direitos Humanos, ao inserir, no § 2 0 do art. 1 1 do
Substitutivo n° 2, a cláusula de retroatividade da indenização securitária a
20110199, restringiu, a nosso ver, sua aplicação, tão-somente, à hipótese de
aposentadoria por invalidez e apenas aos policiais civis e militares, aos
militares do Corpo de Bombeiros Militar e aos agentes penitenciários, no
âmbito do Estado. Se for aprovada essa proposta, ficará excluída a hipótese
de retroatividade da lei no caso de morte de agente público pertencente a
uma das citadas categorias vitima de acidente em serviço e no caso de
outros servidores estaduais não incluídos nas categorias funcionais
anteriores, em ambas as situações.

A Emenda n° 3, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
dá nova redação ao art. 7 0, que contém a cláusula de vigência da lei, fazendo
retroagir seus efeitos a 21110199. Quanto à Emenda nc 2, da mesma
Comissão, que revoga o ai. 6 0 da Lei Delegada n° 43, de 71612000, editada
pelo Governador do Estado com fundamento na Resolução n° 5.194, de
171512000, desta Assembléia Legislativa, à primeira vista, parece que ela tem
a ver com a questão da aplicação da lei no tempo. Um exame mais acurado
da matéria, entretanto, permite-nos constatar que o art. 6 0 da Lei Delegada n°
43, de 2000, trata exatamente da matéria objeto do projeto sob análise: mais
precisamente, o seu § 3 0 faz retroagir os efeitos da lei a 21110199.

De todo o exposto, cabem algumas observações importantes quanto à
aplicação da lei no tempo, na tramitação do projeto sob comento.

A primeira delas é que, parece-nos, a proposta mais razoável e sensata é a
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que define a data de 21110199 como limite para o inicio da vigência da lei,
porque os contratos de seguros firmados em 19110198 pelo Estado de Minas
Gerais com a Sul América Aetna Seguros e Previdência S.A. foram
rescindidos unilateralmente pelo Governo Estadual em 20/10199.

A segunda observação é que o art. 60 da Lei Delegada n° 43, de 2000, do
Governador do Estado, procurou normatizar legalmente toda a matéria objeto
da proposição em exame, concedendo os mencionados benefícios
securitários. Cabe observar, entretanto, como bem registrou a Comissão de
Finanças, no seu parecer, que o Governador do Estado excedeu os poderes
que a Assembléia Legislativa lhe concedeu, urgindo, destarte, a revogação
do citado dispositivo. Esse é o fundamento da Emenda n° 2, dessa
Comissão. Não nos deve passar despercebido, entretanto, o § 30 do art. 60
da Lei Delegada n°43, de 2000, que determina que os efeitos do disposto no
artigo retroajam a 21110/99.

Por todas essas razões, entendemos que a proposta contida na Emenda n°
5 não deve prevalecer.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n°s4 e 5.
Ficam prejudicados o art. 60 do Substitutivo n° 2, com a aprovação da

Emenda n°4, e o § 20 do art. 1° do Substitutivo n°2, com a aprovação ou da
Emenda n° 1 ou da n°3 ou da n°5.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús, relator -

Sargento Rodrigues - Doutor Viana - Chico Rafael.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

23/2000
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei complementar em epígrafe, de autoria do Deputado

Sebastião Navarro Vieira, estabelece critérios operacionais para o exercício
da competência legal do Tribunal de Contas do Estado no controle do
pagamento de contratos administrativos.

O projeto foi aprovado, em 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1,
t apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer no 20 turno.
Em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei complementar objetiva acrescentar às competências do

Tribunal de Contas a fiscalização da ordem de pagamentos efetuados pelo
.E poder público estadual e municipal decorrentes dos contratos que celebram.
a	Trata-se, pois, de uma atribuição daquele Tribunal que visa a ampliar a
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transparência e a moralidade da administração pública, uma vez que se
fiscaliza o cumprimento do art. 5 0 da Lei 8666, de 21/6/93, "in verbis":

"Art. 50 - Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão
como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto
no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento
das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de
obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo
quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia
justificativa da autoridade competente, devidamente publicada." (Grifos
nossos.)

Este projeto de lei visa a evitar um mecanismo que, devido à ausência de
fiscalização efetiva, eventualmente é utilizado para pressionar empresas a
agir desta ou daquela forma, ou para favorecer um amigo ou prejudicar um
desafeto, ao se dar preferência a uns em detrimento de outros na definição
da ordem de pagamento dos créditos decorrentes de contratos celebrados
com a administração pública, como se esta decisão estivesse no campo de
discricionariedade do agente político.

O projeto de lei em exame vem, em boa hora, suprir uma lacuna na
legislação estadual que versa sobre a matéria, motivo pelo qual esta
Comissão opina pela sua aprovação.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei

Complementar n°23/2000 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Agostinho

Patrús - Sargento Rodrigues.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N°23/2000
Acrescenta inciso ao art. 13 da Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de

1994, determinando que o Tribunal de Contas do Estado fiscalize a
observância da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos das
obrigações contratuais assumidas pela administração pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 0 - Fica acrescentado ao art. 13 da Lei Complementar n°33, de 28 de

junho de 1994, o seguinte inciso XXX:
"Art. 13-
XXX - fiscalizar a observância, para cada conta de recurso, da ordem

cronológica de exigibilidade dos pagamentos das obrigações relativas ao
fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços,
efetuados pela administração pública estadual e municipal.".
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 24/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar n°
2412000 dispõe sobre a manifestação de pensamento e opinião por militar
inativo.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, cabendo a esta Comissão emitir
parecer para o 2° turno, de conformidade com as disposições regimentais.

Fundamentação
O projeto em exame tem por objetivo facultar ao militar inativo opinar

livremente sobre assunto político e externar pensamento ou conceito
ideológico, filosófico ou relativo a matéria pertinente ao interesse público.

A proposição determina ainda que tal faculdade fica afastada na hipótese
de se tratar assuntos de natureza militar de caráter sigiloso-

Ratificamos, nesta oportunidade, o posicionamento assumido por esta
Comissão ao examinar a matéria no 1 0 turno, ocasião em que deixamos
assentado que o conteúdo normativo da proposição é análogo ao da Lei
Federal n° 7. 524, de 17/7/86, que assegura aos militares inativos federais
integrantes das Forças Armadas o direito que ora se pretende outorgar aos
militares inativos estaduais. Trata-se, pois, de instituir, no plano estadual,
legislação análoga à vigente na esfera federal.

Reiteramos ainda que, quanto aos inativos, não comparecem as razões
fundadas nos rígidos princípios da hierarquia e disciplina que justificam um
tratamento mais restritivo no que concerne aos direitos dos militares da ativa,
compelindo-os, no caso particular, a se absterem de emitir opiniões de cunho
político e ideológico.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar n° 2412000 no 20 turno.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Doutor Viana - Agostinho Patrús.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO

- O Sr Presidente despachou, em 4/1012000, a seguinte comunicação:
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento da Sra. Isabel

Marques Miziara, ocorrido em 241912000, em Uberaba. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE OUTUBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 179a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 5110/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Bené Guedes

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: 1 3 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofício - 28 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Requerimentos n°5 1.661 e 1.66212000 - Requerimentos dos
Deputados Miguel Martini (3), Alencar da Silveira Júnior e Rêmolo Aloise e
outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração
Pública e de Transporte - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Edson Rezende, Sargento Rodrigues, Alvaro Antônio, Ivo José e Miguel
Martini - Questão de ordem - 2 8 Parte (Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissões Especiais para Emitirem
Pareceres sobre os Vetos às Proposições de Lei n°s 14.578 e 14.582 -
Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Rêmolo Aloise e outros: aprovação - Requerimento do Deputado
Hely Tarqüínio; deferimento; discurso do Deputado Hely Tarqüinio - Questões
de ordem: chamada para recomposição de 'quorum"; questões de ordem;
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

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

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Biiac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüinio
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Pastor George - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
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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
l a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gil Pereira, 2 0-Secretàrio, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado António Andrade, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIO
Da Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi, Procuradora-Geral do Estado,

encaminhando, em atenção a requerimento da CPI da Saúde enviado por
meio do Oficio n° 1.81612000/DLE, cópia de parecer que trata da dispensa de
licitação para aquisição de bens por parte da Fundação Ezequiel Dias.

2a 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:
REQUERIMENTOS

N° 1.66112000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando manifestação
de congratulações com o Dr. José Feres Romero pelo lançamento do livro 'O
Café em Ouro Fino-MG". (- A Comissão de Educação.)

N° 1.66212000, da Comissão de Transportes, solicitando seja encaminhado
ao DNER e ao Ministério dos Transportes pedido de informações sobre o
plano de conservação da rodovia que interliga os Municípios de Lorena,
Santa Rita do Sapucaí e Poços de Caldas.

Do Deputado Miguel Martini, solicitando a apuração dos atos de
improbidade administrativa praticados pela Secretaria do Trabalho (uso
indevido de helicóptero do lEF, em 211912000). (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Casa Civil com vistas a que compareça ao Plenário para
prestar contas a respeito de ações do ex-Presidente da Loteria do Estado de
Minas Gerais. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado apelo ao Diretor-
Geral do IEF com vistas a que compareça á Comissão de Fiscalização
Financeira para prestar esclarecimentos a respeito do uso indevido do
helicóptero PP-IEF.
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Martini, solicitando seja formulado apelo à
com vistas a que compareça à Comissão de
para prestar esclarecimentos a respeito do uso

PP-IEF. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização

Do Deputado Miguel
Secretária do Trabalho
Fiscalização Financeira
indevido do helicóptero
Financeira.)
- -Ètamlém encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo
Aloise e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública e de Transporte.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, estamos agora em um momento importante da vida política
nacional, em que as eleições deram novo ânimo, nova vida e nova energia ao
povo brasileiro, na busca de novas lideranças e de novas representações.

E uma notícia importante, ontem veiculada pela "Folha de S. Paulo", nos
deixa estarrecidos. Tivemos a oportunidade de discutir com o povo nos
municípios, de sentir e viver de perto problemas graves, como programas de
saúde ineficazes, a educação abandonada em prédios que estão, algumas
vezes, a cair, problemas de infra-estrutura, de saneamento básico e tantos
outros problemas que a sociedade brasileira vive, especialmente a questão
social, os quais se aprofundam devido à pouca importância dada,
principalmente, pelo Governo Federal no momento da destinação de recursos
para as obras.

E, incrivelmente, foram veiculados pela "Folha de S. Paulo" e por outros
noticiários os gastos que o Brasil tem tido com as embaixadas e consulados.
Até o dia 22/9/2000, o Brasil gastou R$99.000.000,00 com aluguel, compra e
reforma de imóveis. E, somente num prédio em Berlim, foi gasto, neste ano,
um total cujo cálculo fechado ainda não temos, prédio esse que foi
inaugurado ontem pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, no primeiro
dia de sua viagem à Alemanha. O prédio, que possui sete andares, foi
alugado pelo Itamaraty por US$130.000,00, equivalentes a R$242.000,00 por
mês. O balancete contábil dos gastos com as representações estrangeiras foi
feito por intermédio de um escritório financeiro de Nova York, mas ainda não
temos o valor total da reforma. Em contrapartida, observamos que esse total
de R$99.000.000,00 corresponde à aplicação de 70% dos recursos
consignados no orçamento da União para o ano de 2000, sem considerar
gastos com pessoal, somente com reforma, compra e aluguel de imóveis.
Contraditoriamente, nos programas específicos da área de saúde, como
proteção à saúde, qualificação de pessoal e outros programas garantidos no
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orçamento, gastou-se, até o dia 22/9/2000, o mínimo de R$91.000.000,00,
que corresponde à aplicação de 6% do orçamento para o ano 2000. Ao
mesmo tempo em que se gasta 70% com embaixadas e consulados,
contraditoriamente, gasta-se somente 6% do orçamento com programas para
a área de saúde. E, pasmem, dos R$415.000.000,00 destinados pelo
orçamento, no Brasil, para obras de saneamento básico, que é uma grave
questão de saúde, já resolvida por vários países há séculos, somente 1% foi
cumprido. Um por cento em relação ao total previsto para o ano 2000.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso inaugurou a embaixada de
Berlim, reformada, linda, com 7.787M 2 de área construída, a título de quê?

E ainda tem mais, que não está dito aqui. Como está o custo de montagem
e ocupação desses sete andares e dois subsolos? O Ministro das Relações
Exteriores não disse quanto gastou com isso tudo. E necessária uma CPI dos
gastos públicos do Governo Federal no exterior. Poderíamos ter um
quantitativo superior ao que é objeto das investigações para verificar o que o
Juiz Nicolau gastou no TRT de São Paulo - R$169.000.000,00 ou mais.

Uma CPI dos gastos do Governo no exterior possivelmente atingirá cifras
muito maiores, e, enquanto isso, este Pais é representado lá fora com uma
população de mais de 40 milhões de pobres e deserdados. Esse quantitativo
de quase R$100.000.000,00 em reformas e em compra de móveis poderia ter
sido aplicado na questão da pobreza, do jovem, do velho e da criança
abandonados ao longo dos anos. Quando o Estatuto da Criança faz dez anos
de existência, é criminoso verificarmos a destinação desses recursos que não
atendem a população mais necessitada; pelo contrário, há uma elite que está
no poder para manter a forma vertical que vem de longos anos.

Srs. Deputados, o que nos traz, em contrapartida, uma alegria é ver que,
na Prefeitura de Belo Horizonte, há transformações na forma de governar, e
isso nos traz algumas esperanças, porque coloca o povo em condições de
decidir para onde vão os recursos. E a questão do orçamento participativo -
são seis anos de conquista do povo de Belo Horizonte -, experiência que
vem, inclusive, influenciar outras cidades como vi nesta campanha e vários
Deputados devem também ter visto. É o discurso do orçamento participativo
como forma de governar, como uma concepção diferente, como uma opção a
mais para o povo decidir onde vão ser gastos os recursos.

Rapidamente, darei alguns exemplos. Em seis anos de conquistas, o
Governo, com a participação democrática popular, com o compromisso
iniciado por Patrus Ananias e a seqüência com o Prefeito Célio de Castro,
conseguiu-se completar 719 empreendimentos aprovados desde 1993.
Setenta por cento dos empreendimentos do orçamento participativo regional
já estão concluídos ou em execução final. Aproximadamente 200 mil pessoas
participaram desse processo de discussão do orçamento, que é um processo
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de construção da cidadania, de participação popular verdadeira. Trinta e
quatro milhões de reais foram aprovados para o apoio á habitação,
beneficiando em torno de 3.342 famílias; 7 conjuntos habitacionais foram
construídos, e 1 está em execução, beneficiando 775 famílias.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Agradeço a concessão do
aparte. Essa reflexão que V. Exa. faz nesta tarde, Deputado Edson Rezende,
é muito importante e séria, não somente para Minas como para o Brasil.
Novamente, ontem, a Nação assistiu à ingovernabilidade patrocinada por
nosso Presidente da República. O desmando chega a tanto que não
podemos compreender até quando poderemos assistir a cenas como essa,
principalmente com a inauguração de embaixadas, que nos custam elevados
aluguéis, e com o luxo que está sendo mantido pelo Governo Fernando
Henrique.

Não podemos nos calar mais. Temos que dar um basta a essa situação de
ingovernabil idade em que se encontra o nosso Pais. V. Exa. disse muito bem
sobre o descaso do Governo Federal com a saúde do Brasil. Vou mais além,
se V. Exa. me permitir.

Na minha região, o Sul de Minas, temos a BR-459, de responsabilidade do
Governo Federal, que está praticamente intransitável. Nela morrem muitas
vidas. O Governo Federal, com absoluto descaso e autoritarismo e com a
incompetência do Ministério dos Transportes, não toma sequer uma
providência nessa situação. Acredito que esta Assembléia Legislativa, por
meio de nós, Deputados, é obrigada a tomar uma posição. O que vimos,
ontem, acima de tudo, foi uma afronta ao povo mineiro e aos brasileiros.

Faço coro com as palavras de V. Exa. Não podemos mais permitir essa
situação de penúria em que vivem o povo brasileiro e o povo mineiro, em
decorrência do autoritarismo e do que tem feito o Governo Federal no Pais.
Parabéns, ilustre Deputado-

0 Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Edson Rezende,
queria parabenizá-lo por ocupar a tribuna para fazer mais essa denúncia
contra o Governo Federal. Essa denúncia sobre o gasto que o Governo
Federal faz com embaixadas, um gasto enorme, porque o nosso povo passa
fome - aliás, o Presidente vive viajando por lá -, acontece também aqui em
Minas Gerais. Ontem, o "Estado de Minas" trouxe a seguinte manchete: "Lael
Varella, 114 vezes ilegal". Hoje, trouxe outra manchete: "Mesmo sob
suspeita, o Governo Federal libera verba para obra de Lael Varelia, do PFL".

São esses os que tentam voltar para Belo Horizonte: é o FHC tentando
retornar a Belo Horizonte na candidatura de João Leite. E vemos na
Assembléia Legislativa Deputados, principalmente os vinculados ao Governo
de Fernando Henrique, fazerem uma série de acusações contra o Prefeito
Célio de Castro, sem prova alguma, ao mesmo tempo em que escondem que
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o Governo Federal, que quer voltar a Belo Horizonte, libera verba para obra
de Varelia em Muriaé.

Essas denúncias merecem o nosso repúdio. Por isso, vai ser vitoriosa a
tese do orçamento participativo, da bolsa-escola, do prossegumento das
obras sociais, e não mais, o descalabro do Governo FHC. Parabéns pelo seu
pronunciamento, Deputado Edson Rezende.

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Tenho ouvido atentamente o
pronunciamento de V. Exa. Não apenas esse, mas todos os outros, que são
ricos de conteúdo. Percebo que V. Exa. está demonstrando, hoje, que lê
jornal de forma tendenciosa e parcial. Lamento muito fazer essa observação.
Também ouvi o aparte do Deputado Dalmo.

Os jornais realmente trouxeram essa noticia que V. Exa. está retratando
com muita competência. Mas V Exa. se esqueceu de dizer que os jornais
também publicaram que o nosso Presidente está na Europa tentando vencer
a barreira da exportação de produtos agrícolas brasileiros, tentando derrubar
as altas taxas de importação, para que o Brasil possa vender sua mercadoria
para a Europa concorrendo em condição de igualdade.

V. Exa. falou sobre o social, mas se esqueceu de dizer que esse mesmo
jornal disse que ontem começou a distribuição de 110 milhões de livros, a
qual vai atender ao ensino fundamental, a 32 milhões de alunos em 170 mil
cidades-

0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva reclama do estado das estradas em Minas
Gerais, mas se esquece de que se trata de obras delegadas, competindo ao
Governo do Estado consertá-las. No entanto, o Presidente da República,
através do Ministério dos Transportes, já está promovendo a rescisão do
contrato para que possa fazer a estrada, em vista do descaso do
Governador.

O Deputado Rogério Correia falou sobre a corrupção, mas se esquece de
que o Governo mineiro está acometido também de um processo corruptivo
tremendo. Hoje se fala em corrupção na EMATER, na MGS, na FHEMIG, na
FUNED. Lamento não poder falar mais, porque ainda poderia ficar mais meia,
uma ou duas horas dizendo do descaso deste Governo, que, em vez de
promover o trabalho em prol de Minas, está provocando o desaceleramento
da economia do Estado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados e público que nos visita, o que foi dito ontem desta tribuna deixou
a impressão de que desconhecemos a história. Deputada Elaine Matozinhos,
às vezes até diria que não temos memória. Não é o Governador Itamar
Franco que proíbe a instalação de CPIs. Temos 11 CPls que já foram
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instaladas nesta legislatura, seja pela Oposição, seja pela Situação.
O duro e difícil é compactuar com o Governo Fernando Henrique, que não

deixa, não deixou e atropelou todo o Congresso Nacional no intuito de não se
abrir a CPI para apurar o caso Eduardo Jorge. ex-Secretário-Geral da
Presidência, que ficava numa salinha ao lado da sala do Presidente da
República. Não acho que a nossa memória esteja apagada. Se fomos
citados, vamos buscar os casos da Pasta Rosa, do SIVAM, do PROER, da
reeleição e, agora, do Eduardo Jorge.

Conhecemos essa história de tentar enganar o povo brasileiro,
massacrando-o e enganando-o. O Governador Itamar Franco não tem medo
de abrir CPI.

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, quero dizer da nossa estranheza de, hoje, ver mais um Deputado
do PSDB dizendo a um nosso companheiro de partido que não sabemos ler
jornal.

Vimos, ontem, outro Deputado dessa mesma bancada trazer aqui o seu
currículo. Acreditamos, inclusive, que estejam com medo de perder as
eleições e, por isso, estejam vendendo seu currículo, com participação em
três Secretarias. Lembro, entretanto, que o mesmo se deu em um Governo
em que a família se fazia presente lá dentro.

Hoje, estamos ouvindo dizer a nosso companheiro Edson Rezende que
não sabemos ler jornais. Ontem, colocaram que não sabemos a história do
Brasil e a seqüência de nossos Presidentes. Sabemos sim, e muito. Está
viva, na memória do povo mineiro, a história do PSDB: a história das
dificuldades, do massacre ao funcionalismo público, do tratamento da policia
como cachorros, na casa do Governador. Fomos tratados como cachorros
até aquela greve que manchou a história de Minas com o sangue de um
policial trabalhador da segurança pública. O Deputado João Leite, Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, fez a CPI Carcerária, em que buscou
esconder que a deficiência era do Governo do PSDB, crucificando e
martirizando, todo o tempo, a Policia Civil, sem considerar que esse mesmo
Governo nunca olhou a situação carcerária, nem construiu um presidio,
deixando a Policia Civil e a Militar muito mais do que sem salário e dinheiro
para pagar aluguel. O Governo deixou-nos com um barril de pólvora nas
mãos e hoje está querendo vender esse discurso mentiroso. Entretanto,
estaremos desfazendo, nesta Casa, essa mentira de querer renegar as
origens, sobretudo nós, que fazemos segurança pública. Muito obrigada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte. Gostaria de
j esclarecer que temos memória, e está bastante viva.
a	O que esse assunto interessa a este Plenário, ao povo de Minas Gerais e,

em especial, ao de Belo Horizonte? Muito. Hoje, segurança pública é uma
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das primeiras necessidades da cidade, e há pessoas vendendo uma
imagem de bom mocinho. Mas isso não cola, porque conheço segurança
pública, fazendo-a na prática e sentindo, veementemente, a interferência de
determinadas pessoas, em especial de um Deputado, hoje candidato pelo
PSDB, nesta Capital.

No Governo anterior, no dia 1316197, houve a primeira passeata dos
militares do Estado, uma passeata cívica, pacifica e, acima de tudo, feita por
homens e mulheres que passavam fome e que não agüentavam mais a
pressão. O Governador Eduardo Azeredo, que passeava na Europa, voltou e
retirou do comando dois Coronéis. No dia seguinte, as manchetes dos jornais
anunciavam: 'Governo Troca o Alto Comando e Põe Coronéis Linha Dura".
Com essa decisão do Governo, houve a segunda passeata, no dia 24 de
julho e, também, a morte de um companheiro, o querido Cabo Valério, que foi
morto no confronto. Pergunto a todos os presentes: isso aconteceu por urna
decisão de Governo ou não? Aconteceu por falta de sensibilidade e completa
omissão no que diz respeito à segurança pública. E esse mesmo Governo
quer assumir a Prefeitura de Belo Horizonte! Será que poderemos falar em
segurança pública na cidade com o Governo do PSDB e, principalmente, do
Deputado João Leite, que, nesta Casa, votou contra a anistia dos PMs? O
Deputado João Leite é o Presidente da Comissão de Direitos Humanos, e o
símbolo desta Comissão deve ser uma balança, com dois pratos, que devem
pesar de forma idêntica.

Por diversas vezes ocupei esta tribuna e convidei o Deputado João Leite a
aqui comparecer quando nossos companheiros estavam morrendo nas ruas.
De lá para cá, ocorreram quase 40 assassinatos de Policiais Civis e Militares,
sobre os quais o Deputado João Leite nunca se pronunciou. E é o mesmo
Deputado João Leite, que votou contra a anistia, que vem falar em segurança
pública. E digo à Deputada Elaine Matozinhos, por ser grande conhecedora
das dificuldades da segurança pública, que está sendo veiculada uma
propaganda na televisão em que, tranqüilamente, o João, um cidadão de
bem, fala em segurança, faltando-lhe coerência na defesa dos direitos
humanos de todos, inclusive das famílias dos policiais e daqueles que
morrem defendendo a sociedade. Não podemos, Deputado Rogério Correia,
como disse V. Exa., deixar que o PSDB venha a ocupar novamente esta
Prefeitura, porque acreditamos no orçamento participativo, acreditamos na
bolsa-escola. E não precisamos criar secretaria antidrogas, porque já foi
criada pelo Prefeito Célio de Castro, que, criando a bolsa-escola, vai à raiz do
problema. Aquelas imagens do Deputado João Leite, explorando a figura do
seu pai como policial, podem ser belas, mas não correspondem a suas
atitudes, que, na prática, são demagógicas e mentirosas. Podem perguntar a
qualquer Policial Civil ou Militar se gosta das atitudes do Deputado João
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Leite, que receberão uma resposta negativa. Não queremos que o Governo
do PSDB assuma a Prefeitura de Belo Horizonte, porque já sabemos o que
fez, na figura de Eduardo Azeredo e seus aliados, com a segurança pública
no Estado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues,
diria que uma das grandes obras do Governo Célio de Castro foi a
implantação da bolsa-escola, que é também uma medida de segurança
pública, significando a inclusão do aluno na escola, assegurando uma renda
minima à sua família. Para que se tenha uma idéia do mal que esses tucanos
fizeram e fazem a Belo Horizonte, basta dizer que aprovaram a Lei Robin
Hood nesta Capital. Até hoje, mais de R$92.000.000,00 deixaram de entrar
nos cofres da Prefeitura de Belo Horizonte, o que seria o suficiente para se
estar pagando, daquela época até agora, 690 mil bolsas-escolas, retiradas da
nossa Capital por um projeto dos tucanos, evidentemente com o apoio do
Deputado João Leite. Aliás, o Deputado João Leite, no Governo Azeredo, não
apresentou nenhuma emenda ao orçamento, pois nunca esteve preocupado
com isso. Esse é o grau de demagogia a que, infelizmente, assistimos nessa
campanha. Parabenizo V. Exa. por estar, nesta tribuna, colocando os pingos
nos "is".

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Gostaria de responder ao
Deputado Ermano Batista, dizendo que os dados da "Folha de S. Paulo" são
claros e transparentes. Foram gastos R$99.000.000,00 em reformas de
embaixadas, o que corresponde a 70% da aplicação do orçamento,
garantidos até 22 de setembro. Já em programas importantes, na área da
saúde, como o de prevenção e promoção da saúde, qualificação de recursos
humanos, foram gastos somente R591.000.000,00, que correspondem a 6%
do que estava garantido no orçamento.

Pasmem: para o saneamento básico, que é fundamental para a saúde
pública, dos R$415.000.000,00 garantidos em orçamento - que já é pouco -,
foi aplicado somente 1%, ou seja, somente R$4.000.000,00 para o
saneamento básico, que é a proteção da pobreza, proteção contra doenças
epidémicas. Essa é a leitura que faço do grau de importância no momento de
se cumprir o orçamento. A parte elíptica de Fernando Henrique Cardoso está
muito bem colocada. Exemplo disso são os sete andares mais dois para o
Consulado de Berlim. O que significa essa opulência, como se fosse um
"sheik" da Arábia com seus petrodólares? Não temos petródolares. Pelo
contrário, temos insuficiência de recursos, até pelo cumprimento da política
do FMI, pelo Presidente da República. Diante da pobreza que se alastra,
diante de doenças epidemiologicamente controláveis que estão aumentando,
como a tuberculose, a leishmaniose, a lepra, qual é o critério para se
destinarem recursos para a saúde? 0 que é mais importante? Aquele que
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aplica 1% do orçamento para o saneamento básico e 70% para reforma de
consulados e embaixadas tem uma visão política completamente diferente da
prioridade social.

O Deputado Sargento Rodrigues - Tenho profundo respeito pela pessoa do
Deputado João Leite. Não gostaria que viessem distorcer as minhas
palavras, como, ontem, tentaram fazer. Tenho um profundo respeito por ele e
por sua família. No entanto, é demagógico tentar vincular a imagem do
policial com a sua pessoa, porque o Deputado vem demonstrando que não
tem muito carinho para com a policia. Demonstrou isso quando, no cargo de
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, votou contra a anistia, contra
o perdão a quem estava lutando por um salário digno. Isso me entristece
muito. Portanto, gostaria que houvesse coerência por parte do candidato a
Prefeito do PSDB. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alvaro Antônio.
• Deputado Alvaro Antõnio t - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

manifesto o meu protesto contra a forma da prestação de serviços da
TELEMAR em nossa Capital. Essa empresa substituiu a TELEMIG a partir de
um nefando resultado das privatizações que estão ocorrendo por obra deste
neoliberalismo que ameaça, também, a nossa energia elétrica. Os telefones
públicos da Capital foram instalados para servir a uma população de baixa
renda. E comum ouvirmos nos telefones públicos que foram licenciados para
receberem chamadas uma gravação informando que, naquele momento, eles
não estão recebendo chamadas. Qual é a hora boa para que os telefones
recebam chamadas? Qual é o momento certo para que o usuário possa
utilizar um telefone público para as suas necessidades? Estou apresentando
um requerimento à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,
solicitando a presença de um Diretor da TELEMAR, para que nos dê
explicações sobre itens como esse. Em que período do dia deve funcionar
um telefone público, de acordo com o conceito da TELEMAR? Quais são os
motivos que levam a TELEMAR a restringir o recebimento de chamadas por
telefones públicos? Isso ocorre devido a problemas técnicos ou a problemas
de gastos? Não acredito que seja por este último motivo, tendo em vista que,
ao abrirmos os principais jornais da cidade, vemos páginas e mais páginas
dando informações e fazendo propaganda da TELEMAR. As contas não
param de subir, e são discutíveis os métodos usados para aferir os impulsos.
Verificamos que foi péssimo trocar a TELEMIG pela TELEMAR.

Enfim, o leite está derramado. Precisamos ter uma cautela especial,
principalmente com relação ao setor hidrelétrico ligado a Furnas. Treze
empresas geradoras de eletricidade fazem parte do contexto de Furnas.
Novamente, o Sr. Presidente da República tenta tapear o povo brasileiro com
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essa nefanda privatização do sistema hidrelétrico do nosso Pais.

Sou defensor da empresa privada, mas temos que ter certos limites nessas
privatizações. Não é possível que venha a acontecer no sistema elétrico
brasileiro uma privatização sem as cautelas necessárias para cuidar,
principalmente, da distribuição elétrica para os menos favorecidos do nosso
País.

Então, Sr. Presidente, fica aqui o nosso protesto e a nossa apreensão.
Protesto contra o problema da TELEMAR e nossas preocupações com
relação à possível infelicidade que será, sem dúvida alguma, a privatização
do sistema elétrico brasileiro.

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Queria me unir às suas palavras,
Deputado, manifestando nossa preocupação com relação ao que vem
ocorrendo nesse Governo do Presidente Fernando Henrique, sustentado pelo
PSDB. No Sul de Minas, várias cidades estão sofrendo com o tratamento que
vem sendo dado por parte da TELEMAR e da Telemig Celular. Essas
empresas nunca se instalam ou nunca aumentam a eficiência do seu sistema
em cidades de pequeno porte, em pequenas comunidades, sem falar nos
telefones públicos, que nunca são colocados em muitas cidades. Nessas,
uma linha telefônica tem custado preços aviltantes 1 justamente porque a
TELEMAR entende não ser o momento adequado, entende que não é
economicamente viável a ampliação da rede em determinadas localidades ou
a instalação da telefonia celular. Essa é uma das nefastas conseqüências
desse sistema de privatização irresponsável que vem sendo adotado pelo
Governo do PSDB.

Junte-se a isso, meu ilustre Deputado e colegas, o que vem ocorrendo no
setor bancário. Hoje, 48% do sistema bancário brasileiro encontra-se nas
mãos de Bancos internacionais, ao passo que, nos Estados Unidos, apenas
5% estão nas mãos de Bancos internacionais. Isso quer dizer que, na
verdade, a política neoliberal defendida pelos grandes países - em particular,
os Estados Unidos - só serve para os países pobres, para os países em
desenvolvimento, não se aplicando àqueles países que a defendem. E por
que isso? Porque eles estão transformando o nosso Pais numa grande
colônia. Estão transformando o Brasil em um importador de arroz, feijão,
milho e trigo, para suprir as necessidades básicas do nosso povo. Em
contrapartida, somos os maiores exportadores de soja do mundo. Qual é a
lógica desse sistema? Qual é a lógica dessa política econômica?

Meu ilustre Deputado e caros companheiros, só existe uma explicação: a
elite dominante, infelizmente, está a serviço das grandes potências, das
grandes economias, dos Bancos ricos, das grandes multinacionais, sem se
preocupar com as necessidades do povo. Enquanto este necessita importar
arroz e feijão para se alimentar, a elite dominante do Pais está arrotando
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camarão. Temos que visualizar isso. O povo precisa ver isso,
principalmente agora, nas eleições de Belo Horizonte, entendendo que o
fortalecimento político do PSDB é, na verdade, o fortalecimento político de
um sistema econômico que vem escravizando o Pais.

Para concluir, gostaria de alertar o povo de Belo Horizonte para as
conseqüências dessas eleições. Temos que saber votar, escolhendo o
candidato do PSB, Célio de Castro.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Agradeço a participação de
V. Exa. O meu discurso não é político, mas em defesa da minha região. V.
Exa. trouxe a esta tribuna um assunto que estamos enfrentando mesmo, a
falta de responsabilidade da TELEMAR na instalação de telefones no Sul de
Minas.

Se V. Exa. me permite, vou mais longe. No pontal do Sul de Minas, temos
11 municípios que ainda não são servidos pela CEMIG. Lamentavelmente,
são servidos pela Companhia Bragantina Paulista, cujo consumo de energia
é 30% mais caro que o da CEMIG. E a prestação de serviço ao consumidor é
bem inferior. A reflexão de V. Exa. é muito importante, porque temos de
reivindicar causas e, acima de tudo, condições melhores para o povo.

Já requeremos uma audiência pública com os Diretores da Companhia
Bragantina, que detém a concessão em 11 municípios. V. Exa. trouxe esse
assunto, e estou colaborando com V. Exa., porque precisamos, em ação
moralizadora, buscar que o cidadão mineiro tenha qualidade de vida pelo
menor custo possível. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Parabéns, Deputado Alvaro
Antônio, pelo pronunciamento. Estou perplexo. Os defensores deste
desgoverno chamado Célio de Castro, desse desastre que foram para Belo
Horizonte oito anos de imobilismo estão agora falando mal do Governo
Federal. O Deputado que me antecedeu criticou a TELEMAR, e este Prefeito,
dois meses antes das eleições, perdoou R$9.000.000,00 dessa mesma
TELEMAR. O que é neoliberalismo? Neocoronelismo? O que é coerência
política? Nove milhões na calada da noite, dois meses antes das eleições,
este Prefeito perdoou uma empresa que, segundo V. Exa. e outros, não está
prestando o serviço de que a sociedade mineira precisaria.

O Deputado Alvaro Antônio - V. Exa. entende que está prestando bom
serviço à nossa Capital?

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Entendo que não. Estou dizendo
que não entendo por que um Prefeito perdoa uma dívida de R$9.000.000,00
a uma empresa que não está prestando um bom serviço. O meu espanto é o
perdão da divida. Ao invés de exigir melhor serviço, melhor qualidade, melhor
atendimento, manda a sua base de apoio na Câmara aprovar uma lei
perdoando R$9.000,000,00. Este Governo é socialista? Se isso é socialismo,
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a sociedade não está entendendo mais nada. Já disse desta tribuna que $
esse socialismo do Célio é pelo avesso, porque privilegia os ricos em
detrimento dos pobres. Se isso é socialismo, não entendo mais o que é ser
socialista. O que estranhamos é isso. Deveria haver mais coerência. Os
partidários de Célio de Castro deveriam perguntar: Prefeito, por que o senhor
perdoa R$9.000.000,00 se a empresa não está prestando serviço de
qualidade, é uma empresa rica que está beneficiando o capital internacional?
Por que perdoar R$9.000.000,00 de dívida dois meses antes das eleições?

E algo com que a sociedade mineira fica perplexa. Sei que não somente
eu, mas também outros parlamentares sentem isso. Quem está nos vendo
pela televisão deve estar pensando: como pode? isso é socialismo? isso é
estar do lado do povo ou a favor dos ricos?

A administração dele mostrou isso. A zona sul está um brinco, mas a
periferia está uma desgraça, uma miséria. Chega desse governo que está ai
há oito anos. Obelo-horizontino não agüenta mais. E hora de mudar.

O Deputado Alvaro Antônio* - A minha preocupação principal é com o que
vem acontecendo com a TELEMAR na nossa Capital. E bom que
encontremos os companheiros, para que possamos iniciar uma empreitada e
a TELEMAR passe a respeitar mais o povo mineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lvo José.
• Deputado lvo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores da TV Assembléia; as eleições de 2000 mostraram que os
eleitores estão atentos e já não querem a política ultrapassada da ineficiência
administrativa e do desmantelamento do setor público.

Os eleitores começam a entender o absurdo que foi a política de colocar
nas mãos do capital privado áreas estratégicas como energia, transporte,
alimentação, saúde e educação. A expressão dessa opção está no fato de o
PT ter sido o campeão de votos nos grandes pólos urbanos do Brasil. Das 31
cidades com mais de 200 mil eleitores, o PT disputa, no 20 turno, mais da
metade: são 16 prefeituras, inclusive São Paulo, cuja Câmara tem a maior
bancada de Vereadores do partido, com 16 representantes. Os eleitores
mandaram embora os Vereadores corruptos, envolvidos nos escândalos de
Celso Pitta, os quais, diga-se de passagem, foram denunciados pelo PT.

O partido contabilizou 28% da preferência, com um total de 25.800.000 de
eleitores no Pais. Vejam, senhores, que, de cada quatro eleitores que
compareceram às urnas, um votou no PT. O partido pulou de quase 8
milhões de votos em 1996 para quase 12 milhões em 2000.

Em Minas Gerais, o PT conquistou 34 cidades, entre elas Governador
Valadares, Poços de Caldas e Varginha, além de lpatinga, que conquista o
quarto governo do PT, com a reeleição do Prefeito Chico Ferramenta, e
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Timóteo, com o retorno do ex-Deputado Geraldo Nascimento para a
Prefeitura.

Em coligações com outros partidos, passou a integrar Executivos
Municipais com 26 Vice-Prefeitos eleitos e ampliou o número de Vereadores
de 250 para 423, sem esquecermos, evidentemente, nossa querida Bom
Jesus do Galho, com a Coligação Ampla, e a cidade de Guanhães.

Em Belo Horizonte, não foi diferente: estamos no 2 0 turno contra o PSDB,
partido de Fernando Henrique Cardoso e seu candidato, João Leite.

O fato é que, nas grandes cidades, os eleitores já não admitem a política
neoliberal, de atendimento ao capital privado em detrimento das demandas
sociais.

E foi assim que o PT elegeu, na Câmara de Belo Horizonte, a maior
bancada de Vereadores. São cinco Vereadores que estarão mostrando o
modo petista de legislar, têm como princípio a ética e a transparência, a
fiscalização do poder público e o apoio às políticas públicas de
desenvolvimento social.

E é contra essa política de descaracterização da administração pública,
exclusão do controle social em favor do controle econômico que o PT tem
pautado a sua ação política.

Vivemos essa política em Minas, seguida à risca pelo ex-Governador
Eduardo Azeredo, hoje um dos grandes apoiadores do candidato do PSDB,
Deputado João Leite.

Foi Azeredo quem não teve escrúpulos para desviar dinheiro de fundos de
fomento para o caixa único, confiscar os recursos do FUNDEP destinados
aos municípios, para pagar construtoras, no apagar das luzes de seu
governo. Tudo isso ficou constatado na CPI dos Fundos e na Comissão das
Construtoras.

Tentou vender a CEMIG - e os resultados na Justiça mostram que a
negociação prejudicou o Estada Vendeu os Bancos estaduais - e o relatório
final do sistema financeiro, realizado nesta Assembléia, também mostrou que
o Estado teve prejuízo.

Seguiu fielmente a cartilha de Fernando Henrique Cardoso, que, neste ano,
ainda não investiu nem 5% do que deveria ter investido na área da saúde.

São estes os aliados do candidato tucano à Prefeitura de Belo Horizonte.
Os eleitores estão atentos, e os números mostram que há forte tendência de
se escolherem candidatos que se oponham à política neoliberal de Fernando
Henrique Cardoso - em Belo Horizonte, representado pelo candidato João
Leite.

Mas os resultados dessa eleição nos mostraram também que a direita está
unida para manter seu "status", custe o que custar. As esquerdas avançaram,
mas, ao mesmo tempo, a direita se uniu e colocou o poder econômico a
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serviço de candidaturas descompromissadas com as políticas sociais, a
ética e o respeito à liberdade de voto.

Foi assim que vimos a direita chegará Prefeitura de Betim nessas eleições
A campanha foi marcada pelo aliciamento de votos, pela enganação, pura e
simples, do eleitor menos informado, pela manipulação, por meio de jornais,
fitas de vídeo e panfletos com o objetivo único de enxovalhar o PT e sua
candidata, Maria do Carmo Lara. Em Betim, nessa campanha eleitoral, a
imprensa transformou-se em instrumento de manipulação política. O jornal "O
Tempo", os semanários "O Tempo", de Betim, e "O Tempo Bairros",
escudados no preceito da livre manifestação da imprensa, praticaram tantos
absurdos, que a Justiça Eleitoral reconheceu como abuso e manipulação da
informação.

Bastava um exame simples de qualquer exemplar desses jornais,
veiculados no período eleitoral, para verificar a forma maciça com que foram
publicadas matérias caluniosas, atacando os candidatos da Frente Betim
Popular-

0 empresário Vittório Medioli e seus protegidos, Carlaile Pedrosa e
Pinduca, foram alvo de diversas representações na Justiça Eleitoral, por
abuso e manipulação de informações. Foram condenados em ações judiciais
e multados por descumprimento de determinações da Justiça. Mesmo assim,
não se intimidaram, acostumados que estão com a impunidade.

O festival de mentiras chegou ao ponto de comparar a estrela do PT ao
símbolo de magia negra, para angariar votos dos evangélicos. Vejam a que
ponto chegaram. Infelizmente, o poder econômico e a manipulação
conseguiram chegar à Prefeitura de Betim.

Em Teófilo Otôni, não foi diferente com a companheira Deputada Maria
José Haueisen. A direita se uniu ao perceber que ela venceria as eleições e
lançou mão de uma política sórdida, na mesma linha de comparar a
candidata a símbolos satânicos e outros absurdos, como a promessa de
R$80 . 000 . 000 , 00 , vindos não se sabe de onde nem para quê.

São práticas como essas que combatemos. Nossas campanhas são
pautadas pela ética e pelo respeito ao cidadão.

a E nós, do PT, não nos intimidamos. E contra esse tipo de política que
nascemos e crescemos em todo o Pais. E sabemos que essa luta não pára
nas eleições. Nós acreditamos na prática política ética e transparente.
Sabemos que ainda temos muitas lutas a travar ao lado daqueles que
querem derrotar essa política que está destruindo o nosso Pais.

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Ilustre Deputado Ivo José, quero
congratular-me com V. Exa. e todos os colegas do PT pelo brilhante

a desempenho nas últimas eleições, inclusive em Pouso Alegre, onde o PT
ganhou a Vice-Prefeitura numa coligação com o PMDB, que - a despeito de
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não termos trabalhado com ele nessa última eleição - respeitamos, como
a todos que se elegeram, e desejamos boa sorte a todos, na certeza de que
o PT dará uma grande contribuição para o desenvolvimento de Pouso Alegre.

Quero ressaltar, nesta oportunidade, uma questão levantada pelo
Deputado Dalmo Ribeiro e contra-atacada pelo Deputado Ermano Batista,
com relação à BR-459, que liga Poços de Caldas ao vale do Paraíba. Essa
rodovia, há anos, vem sofrendo estragos, sem reparos do Governo Federal.
No inicio deste ano, com as chuvas que caíram na região, isso se agravou, e
o Governo Estadual, num contrato de emergência, procurou fazer as
reformas necessárias em todas as rodovias, inclusive a BR-459. Mas os
Deputados do PSDB criticaram violentamente aqueles contratos, o que
atrasou toda a recuperação da malha rodoviária do Sul de Minas. A BR-459,
que é de competência do Governo Federal, até hoje não foi recuperada.
Então, o atraso se deve a isso: a intransigência do PSDB desta Assembléia
Legislativa, que criticou o Governo Estadual por querer recuperar aquela
rodovia sem o processo licitatório, o que é muito demorado.

As rodovias de competência do Governo do Estado, no Sul de Minas, estão
sendo recuperadas. Esperamos que os colegas do PSDB interfiram junto ao
Governo Federal, ao Ministério dos Transportes, para que a BR-459 seja
recuperada o mais breve possível. Muito obrigado pela oportunidade.

O Deputado Ivo José* - Muito obrigado, Deputado Chico Rafael. Nosso
Vice-Prefeito em Pouso Alegre e os companheiros na Câmara, certamente,
contribuição para aquela cidade progressista do Sul de Minas

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Agradeço o aparte de V. Exa.,
Deputado Ivo José, e quero apenas complementar os dados que V. Exa. nos
forneceu, em face da derrota do Governo Fernando Henrique nos principais
centros do Pais. Essa derrota é incontestável; tanto a "Folha de S. Paulo"
como o 'Jornal do Brasil" têm dito isso. De fato, isso deveria ocorrer. E cito
um exemplo, porque isso ocorreu também em Belo Horizonte, com a vitória
de Célio de Castro no 1° turno. E porque o povo de Belo Horizonte já havia
assistido ao desvio de verbas para a educação â época em que os tucanos
governaram Belo Horizonte, quando 21 escolas de nossa Capital ficaram
prejudicadas com o dinheiro desviado de sua construção, ampliação ou
reforma. E o fato se repetiu depois, quando os tucanos passaram a governar
Minas Gerais: foram R$104.000.000,00 desviados do Fundo de Educação
Fundamental - FUNDEF. Portanto, todo esse desvio é algo que o povo de
Minas Gerais repudiou nestas eleições, que o povo de Belo Horizonte
repudiou no 1° turno e vai repudiar no 2 0, dando a vitória a Célio de Castro
contra o candidato de FHC, que é o Deputado João Leite.

Parabenizo V. Exa. por ter abordado de forma nacional o teor dessa
disputa. De fato, existe esse teor nacional, e a miséria e o desemprego que
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existem em todas as cidades brasileiras são fruto de uma política
econômica nefasta implementada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.
Não é possível esconder que o aumento do desemprego e da miséria é culpa
do Presidente FHC, que é conhecido como o Presidente do desemprego e da
miséria. Como se não tivessem responsabilidade por isso, os tucanos
querem voltar ao nosso município. São eles, exatamente, os responsáveis
pela miséria em nosso País. Todos nós sabemos disso.

Bastava uma medida corajosa do Governo Federal que nunca veio - a
realização da reforma agrária - para que o quadro fosse outro. Em vez disso,
preferem espancar os trabalhadores rurais e sem terra, sem haver nenhum
diálogo. E isso que faz com que se repudiem os tucanos nessas eleições.
Certamente, Belo Horizonte os repudiará novamente.

O Deputado Ivo José* - A bem da verdade, Deputado Rogério Correia, não
podemos jamais falsear as coisas. Além de o ex-Prefeito tucano de Belo
Horizonte ter colocado o IPTU nas alturas, no apagar das luzes, há um grupo
de tucanos encastelados em Brasília armando e preparando maldades contra
o Governo de Minas e o povo mineiro. Não podemos nos esquecer disso.
Agora, estão mostrando uma fachada de bonzinhos, querendo falsear a
realidade. O povo está sofrendo as conseqüências dos atos do Governo
Federal, e não podemos deixar que isso aconteça.

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

galerias, estamos assistindo a incoerência sobre incoerência. Primeiramente,
percebemos que os que se dizem da esquerda e democráticos não são tão
democráticos assim, porque, ontem, foi-me negado um aparte, e, hoje, foi
negado também ao nosso companheiro. Então, é preciso questionar que
democracia é esta que não aceita debate - é um monólogo.

Falando na mesma letra, queria lembrar duas questões fundamentais. Em
primeiro lugar, enquanto eles querem discutir a Lua, Marte, Japão, Alemanha
ou a China, gostaríamos de discutir os problemas de Belo Horizonte, porque
as próximas eleições que teremos aqui são para Belo Horizonte, o município,
a Capital do Estado de Minas Gerais. Parece-me que eles estão se
esquecendo disso.

Em segundo lugar, o candidato é o Deputado João Leite. Ele não foi
Prefeito, não foi Governador, não foi Presidente da República. Ele não
governou Belo Horizonte nem Minas Gerais. O candidato chama-se João
Leite. E, exatamente por reconhecerem a qualidade que tem o Deputado
João Leite, por não existir uma vírgula sequer contra ele, a não ser mentiras,
estão dizendo, por exemplo, que o Deputado votou contra a anistia. Isso é
atentar contra a verdade. Peguem a relação dos que votaram e verão que a
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votação foi quase unânime. A listagem está aqui, é sã pegarem-na.

Vamos falar sobre a Lei Robin Hood. O Deputado Gilmar Machado, se não
me engano, era o Líder do PT e fez declaração de voto a favor. Estranha-me
que socialistas sejam contrários a distribuir entre todos. Mas são os seus
apaniguados que estão na Prefeitura. E lamentável esse mundo de
incoerência, inconsistência e inverdades.

Queríamos - é o que vamos fazer - mostrar que temos propostas, que
temos um programa de governo, que Belo Horizonte começou a mudar, e a
virada já aconteceu.

Este atual Prefeito, este descalabro na administração, está isolado dos
Governos Estadual e Federal e de todos os partidos. Há até gente do outro
lado querendo vir para cá, porque percebeu que o barco já começou a
afundar. Vemos que há um desespero. Sr. Presidente, encerro minhas
palavras, porque teremos outros momentos para falar.

Questão de Ordem
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, manifesto

a minha estranheza e perplexidade diante da posição do Deputado Rogério
Correia, que é contra a Lei Robin Hood.

Sr. Presidente, tendo em vista a polêmica em torno da validade da lei,
sugiro que V. Exa. chame para si esse tema. Segundo o Deputado Rogério
Correia, Belo Horizonte perdeu com a aplicação da Lei Robin Hood. Grande
parte da população marginalizada que está em Belo Horizonte vem dos
pequenos municipios. Essa lei ajudou a manter esse contingente lá. Estranho
essa posição contrária, principalmente partindo do Deputado Rogério Correia,
do PT. Cerca de 700 municípios vivem graças à Lei Robin Hood. Portanto, é
com perplexidade e com estranheza que vejo o Deputado Rogério Correia,
ao querer defender uma candidatura, ficar contra essa lei que beneficiou a
maioria dos municípios de Minas Gerais. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que já tomou para a
Mesa Diretora os estudos sobre a Lei Robin Hood, que será objeto de
apresentação da Mesa ao Colégio de Líderes, na próxima reunião de terça-
feira. A Presidência solicitou a inclusão do item segurança nessa lei, porque é
um dos grandes problemas que todos os municípios estão vivendo. Portanto,
nada mais justo do que privilegiar, prestigiar os municípios que, efetivamente,
aplicaram em segurança pública.

O Deputado Márcio Kangussu - Tinha a certeza de que a postura de V.
Exa. não seria outra quanto à defesa dos municípios de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de dizer aos Deputados que o
Grande Expediente é destinado à exposição de assuntos relevantes. A
eleição na Capital, no processo de 2° turno, é importante. A Presidência
solicita aos Deputados que não abusem. Esgotada a matéria destinada à l
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Fase da Ordem do Dia, a Presidência vai conceder a palavra, pelo art. 70,
ao Líder do PSDB, Deputado Hely Tarqúinio, por 30 minutos; ao Líder do PT,
por 30 minutos; e ao Líder do PSB, também por 30 minutos.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

passa à ? Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.578, da
Deputada Maria Tereza Lara, que dispõe sobre o direito dos usuários dos
serviços e das ações de saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira;
suplente - Deputado Ronaldo Canabrava; pelo PSDB: efetivo - Deputado
Carlos Pimenta; suplente - Deputado Hely Tarqüínio; pelo PDT: efetivo -
Deputado Doutor Viana; suplente - Deputado Alvaro Antônio; pelo PSD:
efetivo - Deputado João Paulo; suplente - Deputado Irani Barbosa; pelo PTB:
efetivo - Deputado Cristiano Canêdo; suplente - Deputado Ambrósio Pinto.
Designo. A Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.582, do Governador do Estado, que
prorroga prazo para concretização das medidas previstas no § 20 do art. 10

da Lei n° 12.985, de 3017198, que dispõe sobre a transferência da
administração dos presídios e cadeias do Estado da Secretaria da Segurança
Pública para a Secretaria de Justiça. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Luiz
Tadeu Leite; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo PPB: efetivo - Deputado
Nivaldo Andrade; suplente - Glycon Terra Pinto; pelo PPS: efetivo - Deputado
Luiz Menezes; suplente - Deputado Fábio Avelar; pelo PSB: efetivo -
Deputada Elaine Matozinhos; suplente - Deputado Sargento Rodrigues; pelo
PT: efetivo - Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputado Rogério
Correia. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na
53a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.62812000, do Deputado Marco
Régis; e de Administração Pública - aprovação, na 47a Reunião Ordinária,
dos Requerimentos n°s 1.57612000, da Comissão de Administração Pública;
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1.586 a 1.58812000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior; 1.59212000,
do Deputado Ambrósio Pinto, e 1.59312000, da Deputada Elbe Brandão
(Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise e outros, em

que solicitam a constituição de Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias,
Proceder a Estudos acerca da Exploração de Jogos Eletrônicos no Estado,
da Modalidade Conhecida como Máquina Caça-Níqueis, Especialmente no
Que se Refere à Atuação e ao Envolvimento de órgãos e Entidades da
Administração Pública Estadual e Agentes Públicos Estaduais. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

A Presidência comunica aos Deputados que recebeu, também, a
solicitação de constituição de uma CPI para tratar do mesmo tema. Porém, a
Casa já tem seis CPIs em funcionamento, não sendo possível a instalação de
uma nova. Mas, aprovado o requerimento, a Presidência espera que, na
próxima semana, haja a constituição da comissão especial.

Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando a palavra pelo art.
70 do Regimento Interno, para tratar de assunto relevante e urgente. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos.
Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galeria
presente, imprensa, ouvimos atentamente os apartes dos Deputados que
defendem a candidatura do Prefeito Célio de Castra Vimo-los extravasar a
emoção e escutamos a defesa de ambas as partes, mas preferimos deixar a
discussão para o Grande Expediente. A eleição é um processo
eminentemente democrático, e o sinônimo de democracia é a liberdade de
escolha.

Com muita serenidade e liberdade, estamos aqui para dizer que o PSDB,
com alguns partidos aliados, escolheu João Leite para concorrer no primeiro
turno, com muita esperança de levá-lo à Prefeitura de Belo Horizonte.

Gostamos de política no bom sentido, ou seja, como o meio através do qual
os agentes de transformação política - os Deputados, os Vereadores e os
Prefeitos - possam trazer felicidade ao povo. Quando falamos em política,
estamos pensando nos indicadores sociais: educação, saúde, transporte,
moradia, lazer e turismo. O povo está sofrido. O mundo está perversamente
dividido entre milhões e milhões de miseráveis: o mundo, não apenas o Brasil
ou Minas Gerais. E o homem, com a inteligência que Deus lhe deu, está aí
exatamente para administrar as dificuldades. Temos na figura de João Leite a
pessoa que tem o conhecimento, a honestidade, a transparência, podendo
verificar seu testemunho em todos os sentidos: como jogador da seleção, do
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Atlético, como Vereador por duas vezes e, agora, como Deputado, por
duas vezes, passando pela Comissão de Direitos Humanos, em que o povo
pôde conhecê-lo melhor. O que vejo, por parte das Esquerdas, nesta
Assembléia, é o desespero, a preocupação de perder no segundo turno, pois
a virada está começando a ocorrer. Precisamos fazer uma reflexão mais
profunda para, com serenidade, acolher os fatos e as circunstâncias- E João
Leite tem essa serenidade, pois atuou como Deputado, muitas vezes
enfrentando casuismos internos no partido, sempre fazendo valer sua
vontade férrea de fazer o povo feliz. Tem projetos que tentaremos
materializar. Toda a Bancada do PSDB está coesa com ele, apenas
lamentando o fato de os institutos de pesquisa, às vezes, deformarem a
evolução dos fatos na divulgação dos números- Os jornais dos últimos dias
não apontavam para um segundo turno. Mas o povo é sábio, embora ainda
precise da educação para ser mais feliz e menos massa de manobra, ás
vezes, dos próprios políticos. Aqui não temos uma cifra diferente do povo.
Quando temos um analfabetismo de 32%, aqui também impera um pouco de
insuficiência. Mas, a maioria está voltada para a boa política, a política da
convivência fraterna, mesmo porque não se justifica tanta hostilidade contra o
Governo Federal. Ninguém acredita que um Presidente, em seu segundo
mandato, tenha má intenção, desejando levar o Pais ao caos, assim como o
nosso Governador não quer levar Minas ao caos, embora seus métodos
sejam reprováveis e precisem ser revistos. Notamos, sem fazer acusação,
que a doença de delírio de perseguição se está tornando comum nas
Esquerdas, sob forma de hostilidade. Mas o povo não crê apenas na
doutrina, pois quer viver o Estado de fato. As promessas são muitas, em
tempo de campanha, mas João Leite é coerente e convicto em sua fala. Aqui,
votou pela anistia dos militares porque foi um acordo que se estabeleceu,
embora tenha sido uma heresia constitucional. Muitas vezes, o cumprimento
da lei, na prática, é resolvido pelo mérito político. E a Casa acolheu o mérito
político, dando seu aval à atitude do Governador. Houve condecoração dos
sem-terras e um projeto político que os beneficiava, assim como um projeto
político de esquerda visando à Presidência da República. De repente,
estamos vendo uma federalização da campanha do Sr. Célio de Castro, que
é um grande médico, tendo prestado excelentes serviços a Belo Horizonte. A
ele, a nossa homenagem. Mas o instituto da reeleição, no seu todo, não foi
bom, pois pode criar vícios. Mas logo estaremos suprimindo a reeleição e
temos o João Leite como uma promessa para restituir a saúde, no seu
sentido integral, ao povo. Cardíacos morrem nas filas, o que podemos ver
publicado, em letras garrafais, no "Estado de Minas". Disso posso falar, pois
sou do ramo, aliás, faço política com essa deficiência do Governo.

Isso não é segredo para ninguém, mas programa de todos. Precisamos
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abandonar a demagogia de achar que um lado tem maior capacidade que
o outro Vivemos numa plataforma econômica financeira mundial. A realidade
tem de ser aceita. Temos de lutar para mudar. Somos agentes de
transformação social. Mas as mudanças são lentas. O Presidente Fernando
Henrique viajou para a Alemanha. No entanto todos conhecemos o motivo
dessa viagem, O Presidente tem de fazer contatos, a fim de colocar o Brasil
no cenário internacional. O Brasil é a 98 economia do mundo, mas as
condições de vida são difíceis e a natureza não dá saltos. E bom que a
Esquerda fique sabendo disso, porque, quando está no poder, não realiza
milagres, não multiplica os pães nem transforma a água em vinho. Por mais
que sejam bem executadas as ações, principalmente as do PT, que gosta de
pregar isso, os resultados são lentos, progressivos, precisando do trabalho
de todos, da confraternização, do alto espírito de luta e da competência. Até
o PT é competente, as Esquerdas podem ser competentes. As Direitas e o
Centro também são competentes. Ninguém chega aqui por acaso. Ninguém
chega no Congresso por acaso. O Presidente Fernando Henrique não
chegou por duas vezes à Presidência por acaso.

Essa malhação, esse falatório sobre luminares das universidades,
publicitários contratados, não resolve nada. Temos de verificar o que está
ocorrendo em Belo Horizonte. Estão federalizando uma coisa que está dentro
de Belo Horizonte, O Deputado João Leite é do PSDB sim. Todos nós, da
bancada, fazemos a defesa de nosso partido, porque acreditamos na atuação
dos Deputados, até porque os partidos, hoje, não estão fortes. Gostaria de
dizer que o PT teve um bom desempenho nas cidades de 200 mil eleitores ou
mais. Mas com o PSDB não foi diferente. Basta ver os números divulgados
hoje pelo "Jornal do Brasil". Pode até ter sido pela metade. Todos sabem que
parte da mídia tem interesse em trabalhar para este ou para aquele partido.

E preciso fazermos uma análise clara dessa situação. Em Belo Horizonte
existem problemas na saúde e na concessão de água. Temos de tomar uma
posição racional, sem paixão, porque as paixões estão predominando em
nossas discussões. Paixão é sentimento inferior.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte) - Obrigada, Deputado Hely
Tarqúínio, Líder de nossa bancada. Não poderia deixar de estar aqui, neste
momento, diante da forma como o nosso companheiro e amigo, Deputado
João Leite, está sendo tratado por algumas pessoas. E preciso que a
Assembléia respeite a história. A Comissão de Direitos Humanos, presidida
pelo Deputado João Leite, foi a que mais cresceu nos últimos anos nesta
Casa, porque houve um trabalho consistente, sério e correto-

Entendo que não me compete, como economista, professora e mestranda
em turismo e desenvolvimento auto-sustentável, defender os colegas de
profissão. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão, presente neste Plenário, está
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sempre conosco na Comissão, participando das discussões na defesa da
vida. A vida é paz, liberdade e amor. Não estamos lá, como não esteve o
Deputado João Leite, para defender soldado, professor, médico ou
advogado. Estava lá para defender a vida, Deputado Sargento Rodrigues.
Isso é fundamental. E V. Exa. chegou a esta Casa eleito pelos seus
companheiros da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, instituição que
respeito, e estive a seu lado quando foi necessário. Mas ela não é perfeita no
que se refere a seus elementos e seus componentes. V. Exa., que pôde estar
ao lado do Deputado João Leite há alguns meses na Comissão de Direitos
Humanos, pode testemunhar a sua correção, enquanto Presidente. E uma
das pessoas mais integras que já conheci. O Deputado Sargento Rodrigues
disse ao Deputado Rogério Correia que não podemos deixar que o PSDB
tome a Prefeitura. Quem toma a Prefeitura e delega o poder não somos nós,
é o povo. As pessoas estão abraçando o Deputado João Leite nas ruas. Ele
está crescendo nas pesquisas. O povo está querendo o que o Deputado João
Leite representa, ou seja, correção, honestidade e integridade. Temendo a
Deus, João Leite traz consigo o amor, a esperança e a fé. Belo Horizonte
precisa disso. A nossa Nação precisa de amor e de respeito. Peço aos
nossos colegas para não falarmos mal de João Leite. Temos de discutir o
programa de governo que está propondo, e o programa de governo que Célio
de Castro teve a oportunidade de implantar. O que foi feito para a saúde? De
que forma esses recursos foram implantados? As pessoas foram
preparadas? Será que apenas depois de três anos na Prefeitura se ateve ao
único programa consistente que pode trazer a saúde ao alcance de todos,
que é o que previne e o que promove? Isso está no programa do João Leite,
como também está a defesa do turismo. A partir do prédio da estação, que
está jogado ás moscas, faremos não apenas um equipamento de
desenvolvimento do turismo, mas também de desenvolvimento da pessoa
humana , para que possamos receber os menores que estão nas ruas e os
agentes de promoção cultural de nossa querida Belo Horizonte. Precisamos
refletir sobre isso. O povo não merece ouvir agressões de nós. Temos um
canal aberto à população de Minas Gerais. Devemos discutir sobre as
corrupções dos governos e sobre o que diretamente afeta o cidadão. Dimas
Rodrigues ser do PSDB não é uma vergonha, O estatuto de nosso partido
defende a social-democracia. Eu e o Deputado João Leite já ocupamos
diversas vezes a tribuna para ir contra algumas medidas do Presidente
Fernando Henrique. Defendi a inclusão de Minas no Programa do 10H. O
Presidente voltou atrás e estará aqui nos próximos dias para apresentar a
inclusão de Minas no Projeto Alvorada, que fará com que a nossa região e os

s municípios carentes possam ter a possibilidade de restauração da cidadania.
Essa luta é clara e efetiva. Isso está no programa de governo de João Leite.
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Não dêem ouvidos a xingatórios nem a ofensas. Façam uma análise da
proposta de João Leite, que é o rumo da paz, da liberdade, da esperança e
da luz para a nossa querida Belo Horizonte.

O Deputado Amilcar Marfins (em aparte) - Caro Deputado Hely Tarqüinio,
tem um ditado popular que diz que a véspera da derrota é o dia do
desespero. Não vejo razão para as pessoas ficarem tão inquietas. A
democracia pressupõe a alternância dos partidos no poder. Isso faz parte do
jogo democrático. Da mesma forma que o Líder do PT nesta Casa comemora
algumas vitórias importantes do seu partido, temos muitos motivos para
comemorar muitas vitórias, O PSDB elegeu quatro Prefeitos de Capitais no
primeiro turno. Estamos disputando o segundo turno em Belo Horizonte, O
PSDB foi o partido mais votado no Brasil.

Elegemos mais de mil Prefeitos no Pais. Da mesma forma como se
comemoram algumas vitórias do PT em Belo Horizonte, aconteceram
algumas derrotas também. Ou a cidade de Paracatu não é importante para o
PT? Ou o Município de itabira não é importante para o PT? Ou a Prefeitura
de Betim não é importante para o PT, cuja candidata foi a Presidente
Regional do PT, a Deputada Federal que teve a maior votação do PT? isso
não tem significado para o PT? Comemoramos muitas vitórias importantes
em Minas e no Brasil. Não há motivo para desespero. A democracia é
exatamente assim. Quando se fala em Fernando Henrique Cardoso, pergunto
aos companheiros do PT se não é o mesmo Fernando Henrique Cardoso
cujo apoio à Deputada Marta Suplicy, em São Paulo, está sendo
comemorado pelo PT de São Paulo, Foi pedido, foi solicitado, e está sendo
comemorado. Ele é bom lá, e ruim aqui? São dois pesos e duas medidas?
Isso tudo é para lembrar que, na verdade, deve ser encarado com mais
naturalidade o processo democrático, o processo eleitoral.

Estamos na campanha da esperança, da transformação, da mudança, uma
campanha para ver Belo Horizonte com uma prefeitura que tenha a ousadia
de fazer grandes transformações. Há quanto tempo não temos uma obra
viária importante em Belo Horizonte? A última, Deputado Hely Tarqüinio, Sr.
Presidente e demais Deputados, foi a trincheira da Raja Gabaglia, iniciada
pelo Prefeito Eduardo Azeredo e terminada pelo Governador Hélio Garcia. E
na área da saúde? Por que Belo Horizonte é a última Capital do Brasil a
incorporar o Programa Saúde da Família, que foi testado no mundo inteiro,
por países ricos, por países pobres, por países socialistas, por países
capitalistas?

Eu disse isso quando fui candidato a Prefeito de Belo Horizonte, e o outro
candidato, que virou Prefeito, que se intitulava Doutor BH, tripudiou sobre a
proposta, como se fosse uma coisa inviável. E uma experiência bem
sucedida em prefeituras de vários partidos, inclusive do PT, inclusive do PDT,
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de todos os partidos políticos em vários municípios brasileiros, em vários
países do mundo.

Agora foi preciso que o Ministro José Serra viesse a Belo Horizonte
trazendo recursos do Governo Federal para começar a implantar o Programa
Saúde da Família em Belo Horizonte. Perdemos três anos e meio- Quantas
vidas foram perdidas! E uma falta de humildade uma arrogância do Prefeito
Célio de Castro não procurar a bancada federal de Deputados mineiros, não
procurar o Governo Federal e não procurar os Ministros. O isolamento da
Prefeitura de Belo Horizonte é uma coisa que tem que ser objeto da nossa
reflexão.

Na verdade, estamos fazendo uma campanha alegre, uma campanha da
esperança. Quem conhece o João Leite sabe que sua trajetória é inatacável:
homem público honrado, pai de família honrado, pessoa que tem uma folha
de serviços prestados â população de Belo Horizonte e de Minas Gerais,
primeiro, como cidadão, como atleta exemplar: depois, como Vereador,
Secretário Municipal, Deputado Estadual, enfim, por onde passou dignificou
os cargos que ocupou. Não serão gestos de desespero de quem quer que
seja e por qualquer motivo que seja que irão denegrir sua imagem.

Dizer que o Deputado João Leite defende bandido é uma vergonha para
quem faz a afirmação. Como a Deputada Elbe Brandão acabou de dizer -
com muita razão -, ele defende a vida na sua inteireza, defende o ser
humano, o trabalhador, que tem o direito de sair de casa e ter a certeza de
que sua família está segura. Defende o trabalhador, que, às vezes, é vítima
de injustiças da polícia, que, às vezes, comete injustiças, como tantas outras
instituições. O Deputado João Leite defende essas pessoas. Defende o ser
humano, o policial civil e o militar, que deve ser respeitado no seu trabalho.
Quantos projetos foram apresentados pelo Deputado João Leite em defesa
da segurança pública no Estado, como membro da Comissão de Direitos
Humanos!

Enfim, quero dizer que, no mínimo, é muito cedo para tanto desespero e,
mais do que isso, é natural a alternância dos partidos no poder. O atual
Prefeito ficou oito anos. Muito do que está dizendo que vai fazer poderia ter
feito nesses oito anos. Ao problema das crianças de rua a que, ainda
candidato a Vice do Prefeito Patrus Ananias, prometeu dar solução, depois,
simplesmente, diz que não conseguiu fazer porque não conseguiu. E os 500
mil empregos que disse que criaria em Belo Horizonte? Mais do que em fita
de vídeo, isso está gravado na memória da população de Belo Horizonte. Foi
na FIEMG, num debate como candidato no 2° turno das eleições de 1996,
que o Prefeito Célio de Castro disse que criaria 500 mil empregos em Belo
Horizonte. E acrescentou: "isto é, meio milhão de empregos". Alguém aqui é
capaz de desmentir isso? Quantos empregos criou? Nem um, Deputado Hely



110
Tarqüiniol Criou zero empregos. E fica tudo por isso mesmo.

Então, volto a dizer, esta é a campanha da esperança, é a campanha de
David contra Golias, do tostão contra o milhão, da verdade contra a mentira.
E não adianta ficar desesperado, porque, contra a vontade do povo, contra
essa manifestação que começa a surgir das bases, de todos os lados da
população, não há força que agüente. Contra 'água morro abaixo, fogo morro
acima" e a vontade do povo não há força de prefeitura, de máquina
administrativa, de mentiras que enfrente. Faço um apelo, então, a todos os
colegas Deputados desta Casa: vamos ser serenos, porque a alternância dos
partidos no poder faz parte da democracia. Muito obrigado.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte) * - Gostaria, Deputado Hely Tarqüinio,
de abordar essas criticas ao PSDB que estão sendo ampliadas e,
certamente, vão recrudescer. Entendo que deveremos, nessa campanha,
ater-nos mais aos candidatos e ás propostas do que às composições, mesmo
porque os partidos que já estão e os que virão dar apoio á candidatura de
João Leite foram os mesmos procurados no l o turno para dar apoio ao seu
adversário. Temos de deixar esse posicionamento de "se for companheiro, é
ótima, é bom; se for adversário, não presta". Essa é uma forma muito imatura
de avaliação política.

Conforme foi colocado, o apoio do PSDB ao PT em São Paulo seria bem-
vindo. Acha que o PSDB falhou quando não apoiou o candidato do PT ao
Governo do Distrito Federal. Esse apoio seria muito bem recebido naquela
época.

Então, devemos ter mais maturidade, porque estamos falando para milhões
de pessoas. Quando vêm com essa arenga de que o partido X não presta,
representa o mal, o atraso, todos os malefícios do Pais, demonstram muita
infantilidade, irresponsabilidade, mesmo porque o Governo que está em
Brasília é apoiado por outros partidos também, caso contrário não teria
realizado ou deixado de realizar algumas políticas importantes para o Pais.

Espanta-me também o próprio PMDB, de público, no Plenário, falar que
tem uma parte podre, quer dizer, a maior parte do PMDB apóia o Governo
Federal. Então, a maior parte do PMDB, por conseqüência, deveria ser
podre. Ora, sabemos que não é assim.

Portanto, devemos deixar de lado aquele conceito maniqueísta do bem e
do mal, ou seja, o que está do meu lado é átimo, é muito bom; o que está
contra não presta. Vamos ser mais maduros. Vamos analisar os fatos com
mais isenção, com mais propriedade. Acho que o caminho é esse. Não é esta
Casa, em que se supõe haver as pessoas mais bem dotadas politicamente,
que vai fazer uma política tão rasteira como, em algumas situações, temos
visto. Muito obrigado, Deputado Hely Tarqüínio.

0 Deputado Hely Tarqüínio - Gostaria de retomar a discussão dizendo o
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seguinte: o principio de liberdade democrática para escolher coincide com
o princípio de responsabilidade da população e, principalmente, de todos nós,
para esclarecer o povo de que não devemos votar sob pressão nem dessa
forma emocional como estão querendo colocar as coisas. Queremos colocar
de forma bastante cristalina, deixando o povo refletir sobre as propostas.

A nossa proposta baseia-se, principalmente, em que Belo Horizonte é a
nossa casa, a casa de todos, uma grande família, em que precisa haver,
sobretudo, inteligência e fraternidade, para que possamos conviver com as
nossas diferenças ideológicas, partidárias.

Finalmente, queremos dizer que a ecologia social de Belo Horizonte são
esses condomínios bonitos, fechados, com muitas favelas embaixo. São
condições de vida completamente diferentes, contraditórias. A grande maioria
é carente, poucos são privilegiados.

E essa a proposta que João Leite está apresentando: resgatar tudo isso,
que traz conseqüências funestas para a educação, a segurança, etc. Além
disso, tem um projeto preventivo e curativo para a saúde, a segurança e os
outros indicadores sociais.

Então, pediria que todos votassem com amor em Belo Horizonte e
percebessem que João Leite representa esse amor. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Miguel Martini - V. Exa. percebe que não há "quorum" para
continuarmos os trabalhos. Por isso, solicito o o encerramento da reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - Sr. Deputado, encontram-se
em poder da Mesa requerimentos dos Líderes do PT e do PSB, que também
solicitam a palavra pelo art. 70.

O Deputado Miguel Martini - Mas não há "quorum" para continuarmos, Sr.
Presidente. Temos que ter pelo menos 26 Deputados para continuarmos a
reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria, a Presidência
vai solicitar ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição do número regimental

O Deputado Ivo José - Havíamos formulado, juntamente com o Presidente,
esse acordo da garantia das duas inscrições das Lideranças pelo art. 70.
Entendemos que seríamos o segundo a falar e que está mantido o acordo.
Então, o direito de usar a tribuna, agora, é da Bancada do PT.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que, em virtude da
questão de ordem suscitada pelo Deputado Miguel Martini, esta Presidência
é obrigada pelo Regimento Interno da Casa a encerrar a reunião ou
determinar que seja feita a chamada para a recomposição do número
regimental.
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Queria apenas deixar para o

Deputado Miguel Martini a reflexão de que isso que está sendo encaminhado
hoje, três Lideres falarem, tinha sido estabelecido inicialmente pelo
Presidente, independentemente do "quorum". Não é praxe, foi estabelecido
um acordo de que se fizesse o pedido de recomposição de "quorum". No
entanto, é uma prerrogativa do parlamentar que tanto tem reclamado de
democracia.

O Deputado Miguel Martini - Ninguém combinou comigo. Não houve
combinação no partido nem na bancada. Aliás, em lugar nenhum. Isso que
está dizendo não é verdade.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Independentemente da existência ou
não de "quorum" ou em razão da inexistência eventual de "quorum", e,
portanto, a palavra do Presidente estando suplantada pelo Deputado Miguel
Martini.

O Sr. Presidente - A Presidência recebeu os requerimentos solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno e ia deferi-los no momento próprio,
mas, em virtude da questão de ordem suscitada pelo Deputado Miguel
Martini, vai determinar que seja feita a chamada para a recomposição do
número regimental.

O Deputado Miguel Martini - Isso, Sr. Presidente, pois a alegação é a de
que houve acordo, mas não houve. Sigo meu Líder, que está dizendo que
não houve acordo. Ninguém acordou comigo.

O Deputado Hely Tarqüínio - Deputado Miguel Martini, gastaria de
concordar com o seu argumento. Todos viram que aconteceu uma
deliberação do Presidente, a partir da solicitação, deliberando que cada um
falaria 30 minutos. Mas acordo não tivemos.

O Sr. Presidente - A Presidência recebeu os requerimentos e iria deferi-los
no momento oportuno. Peço a V. Exa. que compreenda que esta Presidência
está agindo com toda a lisura e segundo o Regimento Interno.

O Deputado Hely Tarqüinio - "Data venia", Sr. Presidente, com sua
permissão, gostaria de dizer que houve uma deliberação. Não estou
contrapondo, mas aceitando sua proposta.

O Sr. Presidente - Agradeço a V. Exa. pela compreensão.
O Deputado Hely Tarqüínio - Foi pedido, por ordem, o art. 70, e ele

concedeu, previamente, que cada Líder falasse por 30 minutos. Por uma
questão democrática - também gostamos da democracia -. acho, Deputado
Miguel Martïni, que, até em nome da democracia, sem contrariar V. Exa.,
concordaria, se V. Exa. permitir, com que eles também falassem.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado F-lely Tarqüínio.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, o que é acordado tem que ser

cumprido. Mas o que foi acordado? Quero perguntar ao meu líder se foi
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combinado que, independentemente de haver "quorum", haveria debate.
A deliberação de que os três vão falar, para mim, está supondo a
manutenção de "quorum", e, se não houve acordo para que se fizesse com
qualquer "quorum", o "quorum" tem que ser respeitado.

O Sr. Presidente - Deputado Miguel Martini, foi V. Exa. que suscitou a
questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de
"quorum". A Presidência está cumprindo o Regimento e, tendo em vista os
requerimentos recebidos, vai determinar que seja feita a chamada para a
recomposição de "quorum".

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, acho que o Deputado Miguel
Martini está dizendo o seguinte: não houve, realmente, a expressão "acordo",
estava implícito.

O Deputado Rogério Correia - No mesmo sentido, gostaria de solicitar ao
Deputado Miguel Martini que retirasse a solicitação que fez, até para que se
cumprisse um acordo real que foi feito. Tanto é que, exatamente os mesmos
parlamentares estão presentes agora, e o Deputado Hely Tarqüínio teve
quase todo o seu tempo com essa presença sem "quorum". Evidentemente,
não pedimos a verificação de "quorum", exatamente porque havia um acordo
de falarem os dois. O Deputado Miguel Martini sabia disso, tanto é que não o
fez.

O Deputado Miguel Martini - Não sabia. Diante do que o Deputado Rogério
Correia está dizendo, quero pedir a suspensão dos trabalhos por 5 minutos,
para definirmos. Se houve acordo, vou respeitá-lo, mas, se não houve,
veremos o que acordaremos, porém não podemos é dizer aquilo que não
houve. Comigo ninguém comentou, meu Líder não comentou. Se não houve
comentário, estamos seguindo o Regimento. Peço a suspensão dos
trabalhos, para conversarmos. Se houver acordo, nós o aceitaremos.

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, solicitaria a suspensão dos
trabalhos por 5 minutos, para entrarmos num entendimento.

O Sr. Presidente - Líder do PSDB, Deputado Hely Tarqümnio, uma vez que
foi suscitada a inexistência de "quroum" para a continuação dos trabalhos, a
Presidência é obrigada a determinar que seja feita a chamada para a
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)
Questões de Ordem

• Deputado Miguel Martini - Considerando as informações obtidas, de que
houve mal-entendido, mas houve entendimento de acordo, este Deputado
retira o pedido de recomposição de "quorum".

• Sr. Presidente - Matéria vencida, Deputado.
• Deputado Rogério Correia - Apenas quero deixar o meu protesto.
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Fizemos um acordo. O Presidente encaminhou esse acordo, mesmo
assim a Liderança do PSDB preferiu tratar essa questão como golpe de fim
de Plenário. Dado esse golpe, fica provado que não querem saber nada de
democracia, que é tudo baleia. E evidente que um debate com ele se torna
um debate surdo. Obrigado.

O Deputado Miguei Martini - Sr Presidente, não é verdade o que o
Deputado Rogério Correia acaba de falar. O próprio Líder do PSDB, no
microfone, disse que não houve um acordo explícito ou clareza nisso. A mim,
liderado dele, não foi comunicado nada. O próprio Líder, da tribuna, pediu
encerramento, de plano, da reunião. Em seguida, vim apenas para confirmar
o pedido de encerramento.

Queremos o debate. Quem não está querendo debater são eles. Ontem,
fiquei esperando um aparte, e não me deram. Hoje, não deram novamente.
Abri mão do meu pedido de verificação, mesmo não havendo um acordo que
ele está dizendo que aconteceu. O debate engrandece. Pedi a suspensão
antes de fazer a verificação, para que pudéssemos nos entender, e não
ficasse dúvida sobre isso.

De qualquer maneira, fica claro que o Regimento é para ser respeitado.
Temos de estar em sua defesa. Se o Regimento estava sendo ferido,
tínhamos que consertar isso. Qualquer acordo supõe respeito ao Regimento.
E o Regimento prevê que precisa haver 26 Deputados. Qualquer coisa
acordada com clareza, objetivamente, será respeitada. Agora, já tivemos, no
passado, o descumprimento de acordos explícitos e claros. Não houve o que
o Deputado Rogério Correia disse.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de referendar as
palavras do Deputado Rogério Correia. O que foi conveniente ao Deputado
Miguel Martini, ele usou. Ele e o seu Líder, Deputado Hely Tarqüínio, fizeram
uso da palavra por 30 minutos.

Fica registrado, em nome da Bancada do PSB, o nosso protesto, porque
também iríamos fazer apartes. Esse direito nos foi negado exatamente pelo
posicionamento do Deputado Miguei Martini. Repito: tomara, depois, que não
venha reclamar de falta de democracia, porque é o primeiro a se pronunciar
contra ela. Ficam registradas as nossas palavras, em nome do PSB. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 10 Deputados. Não há
"quorum" para a continuação dos trabalhos.

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

Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 9, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 105 REUNIÃO ESPECIAL, EM 281912000

Presidência do Deputado João Paulo
Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras da Sra. Maria Inês Fornazzaro - Palavras do Sr. Geraldo de Faria
Martins da Costa - Palavras do Sr. Luiz Custódio Cotta Martins - Palavras do
Sr. Manoel Bernardes - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - João Paulo - Márcio Cunha.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - As 19h45min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder à leitura
das atas das quatro reuniões anteriores:

Atas
- O Deputado Agostinho Patrús, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os
Exmos. Srs. Geraldo de Faria Martins da Costa, Procurador de Justiça do
Ministério Público de Minas Gerais; Maria Inês Fornazzaro, Diretora
Executiva do PROCON-SP; Luiz Custódio Cofia Martins, Vice-Presidente da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -: Manoel
Bernardes, Presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Belo Horizonte, e
Nadja Kelly Pereira de Souza Milier, Coordenadora do PROCON-MG.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença das

seguintes autoridades: Dra. Daniela Caixeta, Coordenadora do PROCON de
Patos de Minas; Dr. Daniel Diniz, Presidente da ABRASCON; Dr. Paulo
Gastão e Dra. Beatriz Guimarães, Exmos. Juizes de Direito do Juizado
Especial de Relações de Consumo; Dr. Alneir Fernando Santos Maia, do
PROCON da Prefeitura de Belo Horizonte; Dr. Danilo Santana, Presidente da
ABC; Dra. Maria Laura Santos, Coordenadora Jurídica da CDL de Belo
Horizonte; Dr. Délio Malheiros e Dr. Hênio Andrade Nogueira, Coordenadores
do PROCON desta Assembléia Legislativa; Dra. Eliane Figueiredo,
Coordenadora do PROCON da Prefeitura de Belo Horizonte; Dr. Marlus
Riani, do PROCON Estadual do Ministério Público; Dr. Marco Antônio
Veiloso, Gerente Jurídico da Telemig Celular; Dr. José do Carmo Felipe
Rosa, do PROCON de Betim; Dr. Paulo Wilke de Andrade, da Secretaria
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Municipal de Abastecimento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte:
Ora. Zuleica Alves Maia, Secretária Executiva do PROCON de João
Monlevade: Ora. Milene Drumond, Fiscal do PROCON de João Monlevade.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de

Debates Educação para o Consumo - 10 Anos do Código de Defesa do
Consumidor.

Palavras do Sr. Presidente
Gostaria, inicialmente, de dar as boas-vindas a todos e agradecer pelo

interesse e pela presença. E o faço em nome do Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Anderson Adauto, e em
meu nome, como Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que é
integrada pelos Deputados cujos nomes gostaria de declinar: Deputado
Geraldo Rezende, Vice-Presidente: membros, Deputados Bené Guedes,
Elaine Matozinhos e Mauri Torres. Promovendo este ciclo de debates,
esperamos que ele, de fato, nos traga informações importantes que sejam
agregadas ao nosso acervo de conhecimentos nessa área que ganha
importância maior a cada dia no Brasil. A ponto, como disse na cartilha, de
fazer surgir no setor universitário uma cadeira especifica, que se chama
Direito do Consumidor.

Portanto, estamos pedindo a Deus que ilumine nossa inteligência, que nos
dê sabedoria para que possamos atingir plenamente o objetivo a que nos
propomos.

Gostaria de pedir licença aos membros desta Mesa de trabalho e aos
nossos convidados, de maneira geral, para substituir aquele discurso
informal, protocolar, tradicional, que costuma ser feito em oportunidades
como esta, por uma série de colocações que, a meu juízo, poderão se
traduzir em informações mais expressivas e importantes para esta causa do
consumidor cidadão, em Minas Gerais e no Brasil.

O Código do Consumidor está completando 10 anos. Estamos naquele
período em que o Código tinha sido sancionado e as instituições estavam se
preparando para colocá-lo em funcionamento. Ele só veio, de fato, a vigorar a
partir de 11 de março do ano subseqüente. Estará, portanto, completando 10
anos de efetivo funcionamento e vida a partir de 11 de março do ano que
vem.

De lá para cá, conseguimos fazer muita coisa. Há pouco, uma repórter me
perguntava se o consumidor tem algo a comemorar. Disse que tinha e tem e
que há muito que comemorar, não só pelo Código ou pelas leis que,
paralelamente, foram editadas nos âmbitos federal, estadual e municipal. Os
poderes públicos buscaram constituir uma estrutura importante para fazer
valer o direito do consumidor. Refiro-me, por exemplo, ao Ministério Público,
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que, com todo o zelo que lhe é peculiar, não tem descuidado da defesa do
consumidor. Refiro-me à autoridade policial, no Poder Executivo, que tem
prestado uma valiosa contribuição para fazer valer a letra da lei, O Poder
Legislativo, por sua vez, tem votado leis adicionais, importantes, que,
somadas ao Código de Defesa do Consumidor, buscam levar maior
tranqüilidade a ele. Pessoalmente, não há como deixar de fazer uma ligeira
observação no que concerne á atuação não somente dos PROCON5
municipais, mas também das Prefeituras. Os PROCON5 municipais têm tido
uma atuação muito importante, louvável. Devemos estimular, a cada dia, a
constituição de PROCONs, em âmbito municipal, mas seria importante
também os Prefeitos deixarem de transgredir o Código de Defesa e
legislações de interesse do consumidor. Refiro-me, por exemplo, à taxa de
iluminação pública, cobrada rigorosamente por todos os municípios mineiros.
A justiça mineira já exarou decisões repetidas e incansáveis no sentido de
considerá-la inconstitucional. Mas os municípios insistem com essa cobrança,
dizendo que é feita em razão da necessidade e que de outra forma não
teriam como levar iluminação para as ruas, parques, etc. Do lado de cá,
acenamos dizendo que fora da lei não há direito. Dentro do serviço público, o
rigor há de ser muito maior, porque ao administrador público só é possível
fazer aquilo que a lei permite, ao passo que na iniciativa privada o cidadão
pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Portanto, há uma contradição nos
municípios que não fica só nisso, passa também dessa taxa de iluminação
pública. Quando nós outros nos levantamos em defesa do cidadão, do
consumidor, lá do município acenam dizendo que não se trata de uma
relação de consumo. Dizem que num caso ou noutro se trata de uma relação
tributária e que esta é relação de cidadania, e não, de consumo, como se o
consumidor não fosse também cidadão. Como se fosse possível lesar o
cidadão naquilo que não é direito do consumidor. Percebo uma ligeira
contradição no âmbito das Prefeituras, a despeito de entender a valia dos
PROCONs municipais. Mas, continuando as colocações informais, na
esperança e na expectativa de que isso possa realmente trazer informações
importantes a serem agregadas ao conhecimento de cada um de nós, o que
se percebe é que o consumidor tem uma legislação que, em termos de Brasil,
é absolutamente adequada e tem nos órgãos de defesa do consumidor um
respaldo muito grande. E importante dizer que há no próprio conjunto do
empresariado uma consciência de que o consumidor merece respeito. O
Código de Defesa do Consumidor, diferentemente da expectativa que se
tinha quando estava sendo discutido na Câmara dos Deputados, levantou
clamores semelhantes aos que hoje se levantam contra o Código de Defesa
do Contribuinte. Naquela oportunidade, temia-se por um acirramento das
relações entre os setores de produção e o consumidor. No entanto, na
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realidade, o Código foi extremamente positivo, e hoje o segmento
empresarial o conhece melhor que propriamente o consumidor. Depois disso,
nos resta investir na pedagogia do consumidor ou do consumo, levando
informações ao consumidor. Percebe-se que às vezes o consumidor
negligencia a observância de alguns detalhes fundamentais da relação de
consumo. Certamente que, se despertar para isso, evitará muito prejuízo,
evitara sobrecarregar os PROCONs, o Ministério Público, a própria
autoridade policial e as varas da justiça. Aliás, em Minas Gerais, já existe a
vara específica de relações de consumo, que funciona na R. Curitiba, no
programa do Juizado Especial. Queremos aproveitar a oportunidade para
cumprimentar a autoridade judiciária do Estado de Minas Gerais por ter dado
esse passo tão importante para preservar e proteger as relações de consumo
no nosso meio. Dizia eu que, se o consumidor se acercar de algumas
cautelas mínimas, evitará muitos prejuízos. Fico a observar aquele
consumidor que vai a uma loja e compra um terno. Quando chega em casa,
percebe que falta uni botão. Volta à loja e, se ela se dispõe a trocar o terno
ou pregar o botão, o prejuízo pode ser reparado. Mas, se ela não se dispõe a
fazer nada disso, quem sabe até remetendo a responsabilidade para o
próprio consumidor, acusando-o de ter arrancado involuntariamente o botão,
percebo que se trata de um prejuízo pequeno. O consumidor certamente não
irá mais àquela loja fazer compras, passará a fazer em outras lojas. Da
mesma maneira, se uma mulher compra um vestido e, ao chegar em casa,
percebe que está manchado, que um sapato está descolado, um
liqüidificador, com o copo quebrado, qualquer coisa assim; se ela consegue
ou não trocar o produto, o prejuízo já se estabeleceu, porque a pessoa gasta
uma importância para colocar gasolina no carro, ir a um shopping center" ou
pagar estacionamento para trocar o produto danificado. Mas existe um tipo
de relação de consumo que afeta a qualidade de vida do consumidor. Todos
nós, desde que nascemos, acalentamos o sonho de ter um carro e uma casa
própria. E isso se torna mais freqüente quando o tempo vai passando e as
gerações vão se sucedendo. Não são poucas as vezes em que recebemos
num sinal luminoso um "folder" de um prédio bonito. Você vai ao local
seduzido pelo "folder" e pelo preço convidativo. Telefona para a construtora
ou para a empresa de corretagem e vai ao local como interessado. Ao
chegar, é conduzido ao local onde o prédio será erguido. E, ávido para ter a
sua casa própria, faz aquela equação com todas as variáveis - quanto tenho
na poupança, no Fundo de Garantia, quanto vou ganhar - e pensa se o
emprego dá estabilidade bastante para dar esse passo. Aí, chega à
conclusão de que pode fechar o negócio. As vezes, tem recursos para pagar
à vista, seduzido pelo preço convidativo e reduzido. Faz o negócio. E a
construtora pode ter ou não idoneidade. Questiono muito esse fator como
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sendo desnecessário na relação de consumo. Vejam a idoneidade da
ENCOL. Era a maior construtora do Brasil praticamente humilhava seus
clientes ou pretendentes a clientes. Quando se fazia uma pergunta qualquer
a um corretor da ENCOL, ele dizia que era a maior construtora do Pais e não
respondia à sua pergunta, com toda empáfia e arrogância. E a ENCOL é hoje
o que todos sabemos. Mas há outras ENCOLs de menor tamanho
campeando por aí, tomando dinheiro das pessoas. A expressão é dura, mas
não temos como usar outra: são estelionatários travestidos de empresários
que, na busca do dinheiro fácil, roubam o sonho da casa própria de muitas
pessoas, humilhando-as, arrebentando com a qualidade de vida daquelas
pessoas, remetendo-as a consultórios de psicólogos ou à sarjeta. E não se
importam com isso. Um cidadão efetua um pagamento, seja uma prestação
grande ou á vista, porque preços atrativos são oferecidos, e o que fica em
cima da terra são apenas algumas pontas de ferro. Corre atrás da empresa,
que já está com o escritório fechado - o escritório era alugado. Vai ao local
para obter informações e fica sabendo que o terreno não pertencia à
construtora: fora permutado por unidades habitacionais a serem erguidas
naquele espaço. Vai ver no Banco como está a empresa: os Diretores
sacaram o dinheiro, quem sabe até além daquele cronograma físico da
execução de obras. E a coisa não pára por ai. Quando fez o negócio, você
não teve o acesso à informação que deveria, relativamente a quanto essa
empresa devia de INSS de seus empregados, de Fundo de Garantia, a
quanto ela devia aos seus fornecedores de cimento, ferro e tudo mais para
construção. Você, a partir do momento em que entrou, começou a perceber
que a coisa ia de mal a pior. Pedido de falência brotando daqui, brotando dali,
e você não sabe onde foi parar o seu dinheiro. Esse tipo de cidadão não é
raro. Isso acontece freqüentemente. E essa é a razão pela qual, movido pela
responsabilidade que tenho como homem público, como parlamentar desta
Casa, como Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, não ficaria

O em paz com a minha consciência se, nesta oportunidade e em todas as
outras que tenho, não alertasse as pessoas para essa relação de consumo,
que tem levado muitos consumidores à loucura. Quanto ao carro próprio,
dizia que o binômio casa-carro tem sido importante para todos nós. Não é
raro abrir as páginas dos jornais e ver um anúncio sedutor: "Consórcio
sorteado: você dá uma entrada de R$3.20000 e sete prestações de
RS1.400,00 e terá o seu carro zero-quilômetro na sua garagem". Você

Z4 telefona para lá. Trata-se de um telefone celular ou um fixo, e quem atende
responde que você tem a possibilidade de ter um carro pelo preço anunciado.
O primeiro passo é fazer uma ficha cadastral. Passa-se um fax

s imediatamente para o interessado, contendo a ficha cadastral, numerada,
com o nome das grandes fábricas do Pais (seria, em tese, um consórcio
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direto da fábrica e já sorteado, com absoluta garantia de entrega). Vem a
ficha cadastral e você devolve também por fax. No dia seguinte, ele diz: "A
sua ficha foi aprovada. Estou te mandando o número da conta bancária para
fazer o deposito, e, daqui a três dias, você receberá a ordem para tirar o
carro na concessionária que desejar". Você faz o depósito e espera os três
dias, mas essa ordem de faturamento não chega. Você começa a se
impacientar, liga para o telefone novamente. Do lado de lá, alguém tentando
consumar a mesma operação com outros cidadãos consumidores começa a
inventar desculpas para você. Um dia ele diz que a concessionária não tem
carros disponíveis para você ser contemplado e pede-lhe paciência. Pede
para ligar no dia seguinte. Você vai ligando, os dias vão passando, e o carro
não chega. Num determinado momento, você liga, e o telefone já não atende
mais. Você entra em pânico, procura a autoridade policial, procura o
PROCON, procura um advogado, vai à policia, formula a sua representação.
As vezes, vai ã companhia telefônica obter informações e verificar em nome
de quem está registrado aquele telefone, mas ali respondem que não podem
informar, porque na legislação brasileira há o sigilo telefônico, que é direito do
cidadão. Desesperado, vai à agência bancária e obtém a mesma resposta:
aqui respeitamos o sigilo bancário e não podemos dar a informação. Mas,
digamos que consiga essas informações pela via judicial, que o Juiz mande
levantá-las - quando chegarem às suas mãos, não tenha dúvida, as
informações, a cópia da carteira de identidade, o CPF, tudo é falsificado, e
ninguém vai achar esse pessoal. Então, essas duas informações, esse
binômio que perseguimos - a casa e o carro próprios - tem-nos levado a
momentos de muita infelicidade, que não são facilmente superados e que
não raramente nos perseguirão por toda a vida. Com essas considerações,
espero ter atingido meu objetivo.

Palavras da Sra. Maria Inês Fornazzaro
Boa noite, Deputado João Paulo. Inicialmente, gostaria de agradecer o

honroso convite que recebi desta Casa para falar sobre um tema muito
importante para nós - a defesa do consumidor - e expor um pouco o nosso
trabalho. Quero cumprimentar meus colegas debatedores, Drs. Geraldo de
Faria Martins da Costa, Manoel Bernardes e Luiz Custódio Martins. Quero
cumprimentar, especialmente, a minha colega de trabalho no PROCON, Dra.
Nadja Kelly Pereira, e fazer um cumprimento aos colegas da platéia, Dr. Délio
e Dr. MalIos, que também são companheiros de luta na defesa do
consumidor. Sinto-me muito envaidecida com o convite e gostaria de
corresponder à expectativa dos senhores, falando sobre um tema que, para
nós, no PROCON de São Paulo, é um tema extremamente importante: a
educação para o consumo.

Na verdade, o Deputado João Paulo apresentou todo o fundamento
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necessário para que se justifique a existência de um trabalho relativo à i
educação para o consumo, em termos de defesa do consumidor. O exemplo
que nos trouxe são situações que acontecem no nosso dia-a-dia e que
fatalmente pegam não só o consumidor não informado, mas também aquele
um pouco mais ciente, até alguns formados, com nível universitário, que, por
uma ou outra razão, acabam sendo lesados, mesmo tomando todos os
cuidados necessários.

Como tão bem colocou o Deputado, nosso Código de Defesa do
Consumidor tem 10 anos de aprovação, e, hoje, algumas situações são
bastante promissoras, em termos de defesa do consumidor. Efetivamente,
temos, entre consumidor e fornecedor, uma relação muito mais madura,
harmoniosa e equilibrada, em alguns setores da nossa economia. Essa
relação tem sido trabalhada ao longo desses 10 anos e freqüentemente
sacudida pelas transações diárias entre consumidor e fornecedor;
efetivamente, tende a melhorar.

Mas temos, de outro lado, empresas que são criadas efetivamente para
lesar o consumidor. Vimos os exemplos que o Deputado nos trouxe. Muitos
outros poderiam ser acrescentados. Estávamos discutindo há pouco
questões de empresas como a Alfa Clube, como as de "leasing", enfim,
situações diversas que acabam culminando para, de alguma forma, lesarem
o consumidor. Nada mais importante que investirmos, depois de 10 anos do
Código de Defesa do Consumidor, seriamente na informação e na educação
do consumidor. Se todos os PROCONs, as comissões de defesa do
consumidor, as instituições não governamentais insistirem apenas em
atender e encaminhar reclamações, não se vai conseguir pôr fim a esse
trabalho. Esse trabalho não tem fim, é uma bola de neve, vai crescendo,
crescendo, crescendo, e corremos o risco de termos sempre pessoal
insuficiente para atender á demanda, para resolver e encaminhar os

z problemas dos consumidores. Estaríamos aí estimulando uma atitude um
pouco protecionista em favor dos consumidores, sem pensar em outra
possibilidade, que, para nós, é a mais viável, ou seja, investir hoje em
trabalhos de prevenção, que exijam atuação coletiva, que exijam das
empresas uma postura corretiva, reparatória e indenizatória em favor dos
consumidores. Então, é como se os PROCONs fossem autofágicos, se
programassem para uma autodestruição daqui a alguns anos. Não sei
precisar evidentemente em quantos anos, mas é como se tivéssemos uma
destruição programada. Estaríamos trabalhando na prevenção de problemas,
na proteção dos consumidores, de forma que, daqui a alguns anos, os
nossos consumidores não precisem mais de PROCON5 para reclamarem,
porque teriam informações suficientes para que pudessem fazer uma boa
compra, uma boa aquisição de produtos e serviços, teriam todos os dados
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necessários para atuarem no mercado de consumo. E esse trabalho que
gostaria de apresentar é ode educação para o consumo.

- Procede-se à apresentação de transparências.
Em São Paulo, estabelecemos, como meta principal, no trabalho de defesa

do consumidor, a educação para o consumo. Estamos desenvolvendo
estudos nesse sentido desde 1976. Percebíamos que um grande número de
reclamações se repetiam no nosso dia-a-dia: consumidores que assinavam
contratos em branco, que não liam os contratos, que não prestavam atenção
no que estavam comprando, que compravam por impulso. Nosso objetivo
era: de que forma poderíamos dar elementos a esse consumidor para que
deixasse de apresentar esse mesmo comportamento no seu dia-a-dia? De
que forma esses problemas poderiam deixar de comparecer ao PR000N?
Baseamos esse trabalho em experiência que fizemos em escolas. No
momento seguinte, tivemos a colaboração do Código de Defesa do
Consumidor, que contém todos os elementos necessários para que
possamos desenvolver esse trabalho.

- Procede-se à apresentação de transparências.
Então, baseamo-nos nos princípios básicos do Código de Defesa do

Consumidor, principalmente em relação à vulnerabilidade do consumidor no
mercado de consumo, ou seja, a sua condição de ir para o suficiente, como
diz o Código de Defesa do Consumidor, a sua fragilidade nas relações de
consumo. Baseamo-nos também no respeito à dignidade, à saúde, à
segurança, aos interesses econômicos do consumidor e na melhoria da sua
qualidade de vida. Sabemos que o Código de Defesa do Consumidor é um
indutor de qualidade e de produtividade nas empresas; propicia, ao longo do
tempo, a melhoria da qualidade. Se conseguirmos trabalhar na harmonização
das relações de consumo, vamos estar trabalhando na melhoria da nossa
qualidade de vida.

Podemos também estar trabalhando no equilíbrio das relações de
consumo. Antigamente - e isso ainda deve ser sentido em alguns setores -,
trabalhar com as empresas significava um trabalho de oposição, de
competição. Hoje estamos conseguindo mostrar que esse é um trabalho de
harmonização, de equilíbrio. Evidentemente, em alguns setores ou em
algumas empresas especificamente, temos que estar tutelando o
consumidor, protegendo-o.

Devemos considerar também a livre concorrência. Se temos um mercado
onde existe uma abundância de produtos, de serviços, de empresas
prestando o mesmo tipo de serviço, fornecendo o mesmo tipo de produto,
temos que mostrar para o consumidor que ele tem que escolher e quais os
caminhos que pode utilizar para fazer essa escolha. Que caminhos deve
utilizar para que possa se autoproteger no mercado?
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Aí, temos que falar do papel do Estado na proteção ao consumidor.

Como todos sabemos, no Brasil, a defesa do consumidor existe como uma
prestação de serviços públicos, o que é muito diferente do que ocorre em
países da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da América do Norte, em
que a proteção, na maioria dos casos, é desenvolvida pelos próprios
consumidores, que se reúnem em associações com fins genéricos - como,
por exemplo, a defesa do consumidor - e com fins específicos - consumidores
de um determinado carro, de um determinado serviço. Por exemplo, no caso
dos pneus, que estão causando graves acidentes, principalmente nos
veículos da Ford, muitos consumidores já se reuniram em associações para
reivindicarem seus direitos de uma maneira coletiva.

No Brasil, essa situação se dá de modo diferente, uma vez que o Estado se
propõe a fazer a defesa do consumidor. Temos que considerar diferenças
culturais, diferenças sociais marcantes, mas, efetivamente, a defesa do
consumidor no Brasil se dá, basicamente, pela proteção do Estado.

Agora, temos que pensar também na educação dos fornecedores. Não
basta informar e mostrar para o consumidor que ele é um sujeito de direitos
se não mostrarmos aos fornecedores que eles também têm obrigações. E
quais são essas obrigações?

O Código de Defesa do Consumidor é tão importante para o consumidor
individualmente considerado quanto para o consumidor coletivamente
considerado, mas também o é para os representantes e para aqueles que
trabalham nos segmentos produtivos e de serviço. E extremamente
importante, porque é a linha mestra de ação que todos devem seguir, para
que se possa colocar adequada e efetivamente no mercado. Nada mais
importante do que falar da questão dos serviços públicos, hoje, no nosso
País, na sua maioria já privatizados. O serviço público ainda é o principal
motivo de reclamação nos órgãos de defesa do consumidor. Serviços de
telefonia, de energia elétrica, de saneamento básico, hoje, são o principal
problema dos consumidores e a principal fonte de reclamações. No
PROCON-SP esses serviços chegam a mais de 50% do volume diário de
atendimento, sendo, hoje, o nosso principal problema, porque, no momento
em que se fez a regulamentação, esqueceu-se do detalhe de contar com o
consumidor, nosso principal alvo, aquele que toda empresa deve buscar. O
foco no cliente, o foco no consumidor, infelizmente, foi esquecido no
processo de regulamentação.

O objetivo principal, ao se trabalhar em educação para o consumo, é
formar um consumidor critico, consciente, participativo no mercado, que
saiba exigir, reivindicar, postular os seus direitos no momento em que está
adquirindo um produto ou serviço. Ele tem que exercer o seu papel na
sociedade de consumo.
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educação formal. No que se refere à educação informal, temos um trabalho
muito importante, voltado para os grupos organizados da sociedade, como,
por exemplo, terceira idade, grupos específicos como fóruns de patologias,
pacientes de determinado tipo de doença. Estamos muito voltados para
esses grupos organizados. Estamos trabalhando também com organizações
não governamentais, sociedades de amigos de bairro. Temos trabalhado
muito com sindicatos, principalmente sob o aspecto do orçamento doméstico,
uma vez que o grande problema apresentado pelos que procuram o
PROCON é o superendividamento. A maioria das pessoas acabaram tendo
que complementar seu orçamento doméstico com empréstimos bancários,
através de cheques especiais ou empréstimos pessoais. Consumidores que
fizeram compras por impulso, através de crediário, viram-se impossibilitados
de arcar com as prestações. Temos trabalhado muito na questão do
orçamento doméstico. Fizemos uma grande quantidade de material
educativo, folhetos, pesquisas, de forma que o consumidor, recebendo esses
elementos, possa promover sua defesa. Entretanto, sabemos que esse tipo
de educação que chamamos de informal é temporal, circunstancial de ceda
forma e, muitas vezes, temática. Fazemos um trabalho especifico, como o
realizado no momento em que houve o grande problema da desvalorização
cambial e todos os consumidores de "leasing" viram-se impossibilitados de
arcar com as parcelas que haviam assumido. Temos problemas específicos,
como serviço de telefonia, compra de imóveis, compra em loteamentos
clandestinos. São circunstanciais, temporais e, ao mesmo tempo, temáticos.
Isso é o que consideramos educação informal.

De outro lado, temos o trabalho de educação formal, que está sendo
desenvolvido nas escolas. Firmamos um convênio com a Prefeitura do
Município de São Paulo, onde estamos trabalhando com 740 escolas.
Desenvolvemos um material especifico para levar o Código de Defesa do
Consumidor ao conhecimento dos professores e, conseqüentemente, dos
alunos. E um trabalho que reputamos muito importante, cujos resultados não
serão conhecidos no próximo mês ou no próximo ano, mas, talvez, na
próxima década comece a surtir algum tipo de efeito. E um trabalho
importante, em que procuramos inserir o Código de Defesa do Consumidor,
os seus principais aspectos e conceitos, no currículo escolar. Não se trata de
uma matéria nova, não se pode imaginar que educação para o consumo
possa ser utilizada como matéria nova, mas pode ser inserida entre as
matérias já existentes, dentro do cotidiano da escola, nos trabalhos
escolares. E uma proposta que procura atingir todas as matérias, e fizemos
esse trabalho junto com os coordenadores pedagógicos, os orientadores
educacionais e diretamente com os professores, obtendo resultados muito
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interessantes. Por exemplo, podemos discutir publicidade dentro do
Português, taxas de juros no estudo da Matemática. Nos Estudos Sociais,
podemos discutir validade, transporte de produtos. Em junho, realizamos um
fórum para discutir as principais experiências de educação para o consumo
nas escolas. Tivemos exemplos emocionantes. Não esperávamos alcançar
resultados tão bons. Umas das professoras relatou haver feito um trabalho
diretamente com os alunos, que levaram as informações para seus pais.
Conforme observou, eram os alunos que faziam as primeiras compras do dia,
ou seja, o pão e o leite. Invariavelmente, levavam para casa pão dormido e
leite com validade do dia anterior. Com o decorrer do trabalho, os alunos
dessa professora passaram a recusar esses produtos. Nos mercadinhos
locais, também recusavam produtos sem validade, com a validade vencida
ou latas amassadas. Esse procedimento causou um certo transtorno no
comércio local.

Essa professora foi chamada pelos comerciantes locais para uma reunião.
Apesar de ficar muito assustada, porque não sabia do que se tratava,
resolveu participar da reunião, em que os comerciantes comentaram o que
estava acontecendo. Ela explicou que tipo de trabalho estava fazendo. A
partir daquele momento, o comércio local foi alterado. Os comerciantes
deixaram de vender aqueles produtos.

Existe um programa da Prefeitura, denominado Leve Leite, em que a
maioria das latas de leite entregues gratuitamente estavam amassadas. As
mães passaram a recusar tais talas. Na festa junina da escola, realizada no
ano passado, 50% das prendas recebidas tinham data de validade vencida.
Neste ano, menos de 5% das prendas tinham data de validade vencida. Esse
programa tem futuro e pode ter continuidade.

Fizemos material de apoio para esse trabalho. São dois livros, que fiz
questão de trazer e entregarei ao Deputado João Paulo. Fizemos também um
jogo comum, o jogo da trilha, que todos conhecem e com o qual certamente,
brincaram na infância. Nós o denominamos de A Trilha do Consuminho. Com
certeza, são materiais que podem ser usados no dia-a-dia, provando que
esse trabalho ê muito importante, a fim de que possamos mudar a nossa
sociedade, mudar o futuro deste Pais. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que este evento conta com o
apoio da Associação Brasileira do Consumidor - ABC -; Associação Brasileira
de Defesa do Consumidor - ABRASCON -; Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte - CDL-BH -; Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-
MG; Defensoria Pública do Consumidor; Faculdade Milton Campos;
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -; Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG -: PROCON
Assembléia Legislativa; PR000N - Belo Horizonte; PROCON Estadual;
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Abastecimento de Belo Horizonte; Centro de Estudos de Direito do
Consumidor-Unicentro Newton Paiva.

Palavras do Sr. Geraldo de Faria Martins da Costa
Exmo. Sr. Deputado João Paulo, Presidente da Comissão de Defesa do

Consumidor desta augusta Casa Legislativa; Exma. Sra. Dra. Maria Inês
Fornazzaro, a quem temos a alegria de receber em Minas Gerais nesta noite;
limo. Sr. Dr. Luiz Custódio Cotta Martins; limo. Sr. Dr. Manoel Bernardes;
prezada colega ilustre Dra. Nadja Kelly Pereira de Souza MilIer, é com muita
satisfação que atendo ao convite que me fez a Assembléia Legislativa para
participar do Ciclo de Debates Educação para o Consumo - 10 Anos do
Código de Defesa do Consumidor.

Dentro dos 15 minutos que me foram confiados pela Presidência da Mesa,
gostaria de anunciar o planejamento de nossa exposição. Em rápidas
palavras, vou expor algumas linhas de reflexão e para reflexão. Acreditamos
que não conseguiremos dar respostas absolutas aos graves e complexos
problemas com os quais lidamos em nosso dia-a-dia, nessa luta de
implementadores da política nacional de relações de consumo. Nessas linhas
de reflexão e para reflexão, vou apontar, digamos, algumas fraquezas, alguns
riscos do sistema de proteção do consumidor e também algumas
potencialidades e expectativas, alguns pontos a serem desenvolvidos,
sempre com a perspectiva de provocar a reflexão. Em minha opinião, este
seria o mais relevante papel deste importante e oportuno ciclo de debates.

Gostaria de salientar que tivemos a criação do Programa Estadual de
Defesa do Consumidor em 1982, através do decreto do então Governador
Francelino Pereira dos Santos. Acredito que já havia sido criado em São
Paulo antes dessa data. Acho importante trazer essa memória histórica do
movimento, que foi institucionalizado em Minas Gerais, em 1982, por decreto
do hoje Senador Francelino Pereira, que representa os interesses de Minas
no Senado da República. Nessa data, então, tivemos a criação do PROCON,
que se baseou em estudos da Fundação João Pinheiro. Essa agência de
desenvolvimento econômico e social que é o PROCON vem se
desenvolvendo com a criação de diversos PROCONs municipais e tem se
constituído, como já foi dito, em um grande mecanismo de harmonização e
de equilíbrio nas relações de consumo.

Essa idéia de equilíbrio, ou seja, o lugar em que há um encontro dos
legítimos interesses, das legítimas expectativas, tanto de consumidores
quanto de fornecedores, para a consecução dos objetivos de um bom
funcionamento do mercado de consumo tem um grande e relevante papel a
ser desenvolvido. O estimulo aos Prefeitos e aos Vereadores - ainda mais
neste momento de eleição - para que assumam o compromisso com a
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criação desses órgãos de defesa do consumidor tem sido a nossa tônica,
tem sido a tônica do Ministério Público, no comando do Programa Estadual
de Proteção do Consumidor, desde 1989, quando a Constituinte mineira
transferiu para a Procuradoria-Geral de Justiça as atividades do PROCON-
MG.

Como essa agência de desenvolvimento pode atuar? Vamos trazer
algumas linhas para reflexão. Gostaria de lembrar o papel de articulador do
sistema, de chamar para conversar os órgãos de defesa do consumidor e de
vigilância sanitária, o Instituto Mineiro de Agropecuária e a EMATER. Por
falar em EMATER, gostaria de lembrar que quero estimular uma idéia que já
existe, de que um órgão como a EMATER desenvolva uma apelação de
origem controlada do nosso famoso queijo mineiro, o queijo delicioso de
Conceição do Mato Dentro, do Serro, de Sabinópolis ou da serra da
Canastra. Ele necessita de uma política institucional do Estado. Quem sabe o
Estado de Minas Gerais vai ser pioneiro no Brasil, criando isso por meio da
EMATER? Há estudos sobre isso. Quem sabe criamos, por exemplo,
apelação de origem controlada do queijo do serro, do queijo de Mato Dentro,
da nossa região? E o queijo mais delicioso do mundo. Conhecemos o queijo
do leite pasteurizado. Sim, mas não é desse que estamos falando. E aquele
queijo desta altura, tampadinho, com um buraco de massa crua, que é o
nosso produto. Só Conceição do Mato Dentro fabrica aquele queijo. Há essa
idéia de apelação de origem controlada na lei francesa, a exemplar lei
francesa. Ela define essa apelação de origem controlada - art. L, 115, do
Código do Consumo Francês - como sendo a denominação de um pais, a
idéia de uma localidade. Existem localidades na França de até 200
habitantes. São pequenas regiões do pais que servem para designar um
produto cujas qualidades e características são devidas aos meios geográficos
do local.

Então, em Conceição do Mato Dentro é fabricado aquele queijo porque só
lá existe aquele capim, que é típico daquela região. Só lá, no planeta Terra, é
fabricado aquele queijo, com aquelas características. E assim vai
sucessivamente, como a goiabada de Ponte Nova. Estamos com a ALCA em
2005. Estou pensando nessa perspectiva, fortalecer o nosso mercado.

Temos o delicioso vinho de Andradas, de Pocinhos do Rio Verde, de
Caldas, o nosso potencial humano. O potencial agrícola é muito forte.

Quero ainda desenvolver outra idéia com relação à questão da
transparência do mercado, o modelo de transparência pela informação
eficiente. Vamos pegar um exemplo. Se demos uma mensagem otimista,
temos que dar outra mensagem, também, que seria um pouco como um
puxãozinho de orelha. Vamos, por exemplo, tratar da questão de preços na
vitrine. Outro dia fui ao 'shopping" e, chegando lá, vi que não havia preço na
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muito grande, isso não é só um desaforo. Cadê a transparência? Isso está
lesando os concorrentes, porque a economia de mercado concorrencial, para
funcionar, tem que ser com base na liberdade de escolha. Cadê a liberdade
de escolha? Se uns estão informando o preço na vitrine e outros não, estes
estão falseando, estão limitando o livre jogo da concorrência.

O preço na vitrine tem duas funções: primeiro, evitar que o consumidor,
para saber o preço, tenha que perguntar ao vendedor. Para quê? Para mais
amplo exercício da liberdade de escolha, para ver se vai decidir contratar ou
não. Outra função do preço da vitrine é evitar os chamados preços
discriminatórios, vulgarmente chamados de preço de acordo com a cara do
cliente. Isso envolve o chamado direito de mercado, a proteção do
consumidor e a proteção da livre concorrência. E questão de transparência.

Quanto à aplicação de multa, é criticada pela doutrina porque, em última
análise, o custo vai ser repassado para o preço, e quem vai acabar pagando
a multa é a sociedade de consumo. E, às vezes, essa multa é menor do que
o lucro obtido. Então, há necessidade de soluções penais, o direito penal
sancionador, o direito penal aplicado a esses casos de espécie, quando
necessário.

Nesse caso especifico, temos a oportunidade de conversar com os
representantes dos setores envolvidos, para que, nesse caminho de
educação, possamos garantir, por exemplo, a informação na vitrine. O
consumidor olhou o produto, a informação tem de estar lá, imediatamente. E
uma questão de transparência, de informação rápida, imediata. Quem não
coloca preço está falseando a liberdade de concorrência, a liberdade de
escolha e o direito do consumidor à informação.

Queremos salientar algumas deficiências que poderíamos apontar, como a
falta de recursos humanos ou, indo mais além, a falta de formação
profissional. Os órgãos de defesa do consumidor atuam sem advogado
formado, às vezes com estagiário, com dificuldade, com falta de especialistas
em direito de mercado, economia ou contabilidade.

Nessa linha de preocupação de transparência, precisamos de um contador,
por exemplo, para atuar no cumprimento do art. 22 da lei de planos de saúde.
Essa lei é recente e determina a publicação anual dos balanços, dos cálculos
atuariais das empresas do setor dos planos de saúde. Esse é o grande
paradigma das relações de consumo hoje. São os chamados contratos
cativos de longa duração, de acordo com definição da Pro?. Cláudia, ou
contratos relacionais, na definição do colega Ronaldo Porto Macedo Júnior,
ou seja, esse é o grande paradigma. Não contratamos para 5, 10, 15 anos,
são para a vida toda os contratos de planos de saúde, de previdência
privada. Esses é que são os paradigmas da nossa sociedade atual.
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Precisamos ter memória histórica para identificar aquelas falhas das
gerações passadas, quando permitiram, por exemplo, a queda daqueles
montepios, a queda do GBOEX. Será que vamos deixar acontecer isso
novamente? O art. 22 da lei de planos de saúde determna a transparência
do setor, a publicação anual dos balancetes dessas empresas que lidam com
a previdência, com a saúde, porque o trabalhador paga mensalmente, anos e
anos a fio.

Então, são essas linhas de reflexões rápidas que trago, e numa conclusão
também rápida, gostaria de salientar a questão do risco de uma
"clientelização" dos órgãos de proteção do consumidor. Temos de tomar
cuidado com esse risco. Ele tem de ser evitado. E uma questão que tem de
ser discutida. Gostaria, então, de deixar isso como pergunta para a nossa
ilustre expositora. Pela informação que tive na página eletrônica, há em São
Paulo 208 PROCON5.

Em Minas, teríamos de 95 a 100 PR000Ns. Em São Paulo, funcionam
como um modelo de fundação, que tornou mais leve a estrutura
administrativa. Como isso funciona? Esse modelo de fundação melhorou a
estrutura? Como se deu essa evolução histórica? Essa relação clientelista,
que nos preocupa muito, pode se tornar um risco no sistema de defesa do
consumidor? Obrigado.

Palavras do Sr. Luiz Custódio Cotta Marfins
Primeiramente, cumprimento o Deputado João Paulo, coordenador desta

Mesa, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e também
representante do Presidente desta Casa, Deputado Anderson Adauto;
demais componentes da Mesa, consumidores, membros dos PR000Ns,
meu boa-noite. Gostaria de sintetizar o pensamento da indústria mineira
nesses 10 anos do Código de Defesa do Consumidor.

Como todos sabem, com dez anos ainda se é uma criança. E um Código
que vem cada vez mais a debate, trazendo uma relação mais madura.

Uma das mudanças que o Código veio trazer foi na percepção dos direitos
dos consumidores, na sua escolha, na busca de melhor qualidade nas
relações de consumo e, conseqüentemente, da qualidade de vida.

Dessa forma, criou-se, entre os empresários, um senso de
responsabilidade por se fazer cumprir a norma, o que trouxe para a realidade
das empresas a busca pela excelência no fornecimento de produtos e
serviços, bem como o tratamento de seus consumidores.

A expositora c(ue nos antecedeu tratou da mudança do perfil, passando a
investir em um trabalho de prevenção e educação para o consumo. Acho que
essa mudança no foco da questão é importante, porque o Governo no Brasil
é muito paternalista em suas relações. O consumidor passou a ter maiores
informações, e as indústrias, condições de exigir bons insumos, produzindo
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melhores produtos para atender ao consumidor.

Os segmentos empresariais não podem se furtar a facilitar e agilizar ao
máximo todas as informações pertinentes ao produto ofertado, bem como a
se capacitar para lidar com as exigências legais e da própria sociedade de
ser obtida a satisfação desejada.

Dessa forma, gerou-se a conscientização de que seguir essa lei, além de
obrigatório, já que traz em seu conteúdo mecanismos que ditam
impedimentos de ações nocivas e prejudiciais aos consumidores e às
relações de consumo e visam regular o ressarcimento de eventuais prejuízos,
resguardando a vulnerabilidade da parte mais fraca, é um excelente meio de
capacitação e competitividade empresarial, "fidelizando" consumidores e
apresentando produtos de primeira linha.

A medida que há uma concorrência leal e mais produtos no mercado, a
tendência é de o próprio consumidor tornar-se fiel àqueles produtos que dão
a maior atenção e as maiores informações. Nessa linha de trabalho é que
temos orientado os nossos empresários. As indústrias mineiras, sendo assim,
buscam um constante aprimoramento de seus produtos e atendimentos ao
consumidor, tendo a Federação das Indústrias, assim como os sindicatos,
importante papel quanto à conscientização e divulgação de direitos e deveres
inerentes aos fornecedores e aos consumidores.

Hoje faço parte da Câmara de Alimentação da Federação das Indústrias,
sendo seu Presidente. Como o nosso companheiro, Dr. Geraldo, falou sobre
o queijo de Minas, gostaria de relatar um trabalho que estamos
desenvolvendo com relação ao pão de queijo, que é originário de Minas
Gerais. O pão de queijo vem das fazendas, muitos ainda são feitos de modo
artesanal. Emprega, direta e indiretamente, cerca de 500 mil pessoas.
Quando houve a primeira fiscalização, fizemos um levantamento e
verificamos que havia 56 receitas de pão de queijo. Vimos que precisava
haver qualidade e uma padronização do produto para que esse segmento da
sociedade não fosse alijado, por não ter escolha de uma boa matéria-prima e
de boas práticas.

As empresas desse setor são pequenas. Hoje Minas Gerais foi suplantada
por São Pauto, que produz mais pão de queijo do que Minas. O que fizemos?
Criamos o Comitê Pró-Pão de Queijo e nele colocamos o pessoal da
universidade, o pessoal dos laboratórios, dos órgãos de pesquisa dos
consumidores, o pessoal da vigilância sanitária, todos os setores que
envolvem esse segmento, e tentamos criar um padrão. Estivemos em
audiência pública e já está em finalização o projeto para se criar o padrão de
qualidade do pão de queijo.

Apesar de o queijo mineiro estar aí até antes do pão de queijo, ainda não
existe um padrão de qualidade para ele. Mas já estamos conseguindo ter um
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padrão. Agora, juntamente com o SEBRAE e a Federação das Indústrias,
estamos criando um padrão para que alguns empresários sejam treinados
nas boas práticas, até que, no futuro, venhamos a criar um selo de qualidade
para o pão de queijo. Então, as empresas que quiserem se informar e ter um
pão de queijo de qualidade terão todas as condições.

Estamos tentando com a Associação dos Pães de Queijo, através de
treinamento com o associativismo, com o SEBRAE, e depois daremos
condições de apanhar algumas empresas para que sejam padronizadas.
Nesse ponto, o nosso papel já foi feito.

Daí para a frente, a própria Associação auxilia o consumidor a ter um
produto de boa qualidade, tanto da padaria quanto das indústrias. E um
trabalho que estamos desenvolvendo. O problema crucial é o queijo. Minas
Gerais e o Brasil todo têm de olhar um pouco mais o problema do queijo.

Esse importante passo, além de contribuir para melhor resultado final, já
que tratamos aqui de uma cadeia produtiva, contribuiu para que fossem
disseminados conceitos de relevância quanto ao trato com o consumidor,
criando maior vínculo e respeito nas relações de consumo. O Código veio
aprimorar a cadeia produtiva como um todo, com as obrigações e os deveres
de ambas as partes.

No entendimento mais moderno, o Código de Defesa do Consumidor
tornou-se, além de legislação protetora das relações de consumo, um
impulsionador eficaz para a busca de uma competição empresarial sadia,
uma vez que cada empresa deve almejar e galgar mais aprimoramentos
constantes que oferta ao mercado. Isso vai trazer para nós, empresários,
uma disputa mais sadia em termos de oferta e mercado.

Sendo assim, tem-se, ao final de rápida análise, um saldo positivo, mesmo
havendo arestas que devem ser aparadas como forma de melhoria
constante, e, evidentemente, um amadurecimento quanto às posições a
serem adotadas perante o Código.

O Evidente que não se pretende afirmar que a totalidade das indústrias
mineiras ou de âmbito nacional tem a adequada postura frente ao
consumidor. Mas pode-se dizer, com verdadeira ênfase, que todas caminham
para uma realidade correta e justa, convergindo para um equilibrio nas
relações de consumo.

Temos muito ainda a trilhar. Temos de tratar a cadeia como um todo, desde
o fornecimento da matéria-prima até o produto final e o consumidor. O que
pudemos trazer, nesses dez anos, analisando do ponto de vista das
indústrias, foi um crescimento e um aprimoramento entre as relações de
consumo.

Hoje foi divulgado nos jornais o reconhecimento do direito do consumidor
nos Bancos. E um passo grande. A maior parte é contrato de adesões.
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Seguros são contratos de adesões. E, quando o consumidor, aquele que
usa o Banco, começou a defender seus direitos na Justiça, veio uma medida
provisória tirar a garantia que se teria para se ressarcir do abuso de poder
dos Bancos. A adequação dos Bancos a essa decisão de hoje é um enorme
passô, porque neles se encontram os maiores problemas com orçamentos.
Essa é uma preocupação constante.

Há outros problemas que não foram citados sobre o consumidor. Um é
inerente à sociedade: o desemprego, que é um dos maiores problemas que o
País enfrenta. Toda a sociedade tem de se envolver, porque com o
desemprego, começa a haver degradação. Todos conhecem alguém
desempregado e sabem as conseqüências disso. Podemos extrapolar um
pouco, porque o consumidor também tem direito a trabalhar. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Manoel Bernardes
Boa-noite a todos. Gostaria de saudar as autoridades aqui presentes, na

pessoa do Deputado João Paulo e da debatedora Maria Inês Fornazzaro.
E com muita alegria que comemoramos os dez anos do Código de Defesa

do Consumidor. Temos a registrar uma evolução considerável dessas
relações de consumo. Houve um aumento gnificativo dessas transparências
e do ponto de vista dos lojistas, particularmente, foi extremamente positivo,
na medida em foi colocado o foco no cliente. Esse é o maior benefício que
temos - deixamos de olhar o produto e passamos a olhar o cliente, enquanto
nosso bem maior.

Essa questão do foco no cliente fez com que as empresas se preparassem
para isso, criando as ouvidorias, os departamentos de apoio ao consumidor,
os departamentos de informação, os 0800, e tudo isso permitia ao cidadão
mais comum ter um acesso claro às informações, às empresas e aos
produtos.

Hoje, entendo que a fronteira que se estabelece para nós tem dois grandes
pontos: um, o Governo e o outro, os grandes cartéis, os grandes grupos. E
muito fácil o PR000N intervir numa indústria pequena, numa loja pequena,
mas é extremamente complexo lutar com uma indústria poderosa, como a de
tabaco, a indústria telefónica ou os Bancos.

Gostaria de ressaltar a questão dos grandes grupos, que deveriam
aumentar o trabalho com o CADE, para haver um trabalho efetivo, a fim de
termos uma relação mais equilibrada entre todos nós.

A fronteira do Governo leva a uma educação mais longa, e é importante
que esta Casa ouça essa mensagem da parte dos empresários Tivemos, no
ano passado, aqui nesta Casa, um projeto de lei que deu origem a uma lei
que desequilibrou a relação do Conselho de Contribuintes do Estado,
enquanto estamos o tempo todo lutando para termos relações mais
equilibradas entre empresas e cidadãos
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E mais: foi aprovado nesta Casa o Código de Defesa do Contribuinte,
que é uma analogia do Código de Defesa do Consumidor, e houve uma ação,
proposta pelo Governo, de inconstitucionalidade desse Código.

Isso, sem falar de coisas mais sérias e amplas, como, por exemplo, o
saneamento básico. Hoje, quase como regra, não se faz mais tratamento de
esgoto, o que danifica o meio ambiente e prejudica a todos nós, cidadãos. E
a questão da saúde, que é tão complexa? Estamos falando dos planos de
saúde das empresas privadas, mas como fica a saúde pública,
constitucionalmente garantida?

Então, o Estado tem de repensar muito bem tudo isso, porque, em minha
opinião, ele é o grande devedor, em relação à sociedade. Houve um
considerável avanço das empresas, embora ainda haja muito a se fazer, e o
Estado, hoje, está em situação muito mais de devedor. Que visão de
equilíbrio é essa, se temos os impostos aumentados continuamente ao longo
dos últimos dez anos? Que defesa temos, como contribuintes, com urna
proposta de aumento da carga tributária sendo levada continuamente, o que
inviabiliza as nossas empresas? Que garantia temos, baseados no Código de
Defesa do Consumidor, contra os camelôs, que vendem todo e qualquer
produto contrabandeado, sem dar nenhuma garantia ao consumidor. Além
disso, as pessoas que fazem a fiscalização do IPEM só procuram as
empresas estabelecidas; dizem que não têm atributos jurídicos para fazer
fiscalização do trabalho dos camelôs.

Todas essas são questões em que temos de pensar mais profundamente.
A relação com as empresas está muito clara; o consumidor tomou a rédea
dessa relação e a compreende com muita rapidez. Mas outras relações
tutelares precisam ser mais bem entendidas e combatidas, para que haja
equilíbrio em nossa sociedade.

Não poderia deixar de mencionar que concordo plenamente com a Maria
Inês no que se refere à educação: Código de Defesa do Consumidor é uma
questão de cidadania. E a cidadania tem de ser resgatada desde o início da
vida, com a criança, e entendida em seu aspecto mais amplo; não é apenas a
relação de consumo - é um entendimento dos direitos e da inserção do
indivíduo na sociedade, para regular suas relações com o governo e com os
cidadãos, em seu mais amplo sentido.

Para terminar, gostaria de agradecer a oportunidade, dizendo que temos
um longo caminho a percorrer, mas já andamos muito e esses dez anos
foram muito positivos. Por fim, sinto-me mais feliz aqui, não como
representante dos empresários, mas como cidadão deste Pais e desta
cidade. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
0 Sr. Presidente - Daremos início à fase de debates, com a participação



134
dos convidados. Solicitamos àqueles que desejarem fazer verbalmente
suas perguntas que se inscrevam previamente; aos que desejarem formulá-
las por escrito, nossa assessoria as trará à Mesa.

Gostaríamos de informar a todos que estamos lançando, nesta
oportunidade, o Manual do Consumidor, editado por minha iniciativa, que
estará disponível no prédio sede da Assembléia e no PROCON, à Rua Dias
Adorno. Estamos editando uma grande quantidade, para que possamos
remetê-lo aos PROCONs e às Câmaras Municipais do interior do Estado.

Debates
O Sr. Presidente - Pergunta de Edméia Vitor Figueiredo, consumidora,

interessada, voluntária vigilante. Qual a atitude que devemos tomar em
relação às empresas de ônibus intermunicipais, que cobram passagens dos
aposentados (3a idade, acima de 65 anos)? A lei não permite essa cobrança,
mas algumas empresas a fazem, levando os idosos ao constrangimento,
quando são abordados para que paguem, e não têm o dinheiro. São
obrigados a sair do ônibus. Essa empresa é de Sete Lagoas e pertence ao
ex-Prefeito.

A pergunta é dirigida a mim. Vários são os instrumentos a que se pode
recorrer para fazer valer a letra da lei, desde a autoridade policial, que pode
ser invocada no momento, os próprios populares, que devem alertar o
motorista que está cometendo uma atitude ilegal. A reclamação à sede da
empresa parece que pouco vai adiantar, porque a ordem emana exatamente
dela. Os órgãos de trânsito teriam como contornar essa situação, até porque
não há prejuízo direcionado à empresa de ônibus, porque esse tipo de
isenção é absorvido pela Câmara de Compensação. O lucro da empresa não
está objetivamente atrelado a esse tipo de comportamento. Ela poderá
aplicar a lei sem, com isso, tomar prejuízo. Percebo que, nesse caso, o
tratamento é desumano, porque um aposentado avançado em idade é
convidado a descer do ônibus e fica às margens da estrada, submetido, sem
dúvida, a uma situação extremamente constrangedora, que pode ser
facilmente evitada-

0 Sr. Presidente - Estou recolhendo essa pergunta como uma denúncia, e
desejo verificá-la. Oportunamente, vamos fazer o esclarecimento definitivo
sobre o assunto. Gostaria de contar com mais detalhes, ou seja, o nome da
empresa e os fatos mais detalhados.

A Sra. Edméia Vítor Figueiredo - Ela já foi encaminhada a seu gabinete. A
empresa é de Sete Lagoas e pertence ao ex-Prefeito. Sempre que vou para o
lado de Pedro Leopoldo, tenho um irmão que mora lá, acontece isso. O fato
já se repetiu várias vezes, até à noite. Tiram os idosos, inclusive um era
cego, e os colocam para fora. De acordo com o meu conhecimento, existe a
lei, mas não são todas as empresas que a cumprem. Cheguei a descer do
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ônibus para proteger uma senhora, porque a deixaram no meio da
estrada. Não havia guarda no momento.

O Sr. Presidente - Tomaremos todas as providências. Fica registrado o
compromisso de nossa parte de verificar os fatos, com os esclarecimentos
necessários. A eventual responsabilização da empresa será feita pelas
autoridades competentes do Poder Judiciário. Vamos levar isso adiante.
Quem sabe, consigamos mudar isso no âmbito administrativo, junto ao Poder
concedente.

O Sr. Presidente - Eliane, do PROCON de Belo Horizonte,à Sra. Maria
Inês: "Qual a posição do PROCON de São Paulo com relação à exigência de
se fornecer endereço, telefone, etc. no verso do cheque? Tal exigência
poderia estar desrespeitando a privacidade do consumidor no que se refere
aos dados pessoais?".

A Sra. Maria Inês Fornazzaro - Essa é uma exigência que alguns
comerciantes fazem no momento em que se vai efetuar um pagamento com
cheque. E preciso deixar muito claro que o pagamento com cheque, embora
tradicional e usual, não é obrigatório legalmente. O próprio fornecedor pode
exigir o pagamento em moeda corrente. Mas, por outro lado, é preciso
lembrar também que, embora seja uma ordem de pagamento à vista, já
temos farta jurisprudência que consagra o famoso cheque pré-datado.

Permita-me, por favor, a pessoa que fez a pergunta, acrescentar alguns
pontos. Mais do que invadir a privacidade do consumidor pedindo o endereço
e o telefone, acho que a maior invasão de privacidade foi cometida antes com
a autorização do próprio Banco Centra!: constar o CPF no cheque e, agora,
há pouco tempo, a data de abertura da conta, exatamente ao lado do nome.
Em São Paulo, já surgiram muitos casos de empresas que anunciam
publicamente, através da midia, em seus anúncios ou em cartazes afixados
nas lojas, que não aceitam cheques com data de abertura inferior a 12, 24,
36 meses. Pior do que anotar o telefone no verso do cheque, é tê-lo recusado
porque a pessoa mudou de Banco, porque o Banco anterior a estava lesando
ou comprometendo, cobrando tarifas absurdas. Onde fica o direito de
escolha? Onde fica a livre concorrência? Não existe.

Agora, é possível, efetivamente, a pessoa se , recusar, deixar aquele
estabelecimento e não colocar os dados pessoais. E uma obrigação que fica
a critério de cada um atender ou não.

O Sr. Presidente - Nessa linha de entendimento da Dra. Maria Inês, de que
pior do que fornecer endereço é vir, no talão de cheque, a data de abertura
da conta, o CPF e outros dados mais, a mim, pessoalmente, cala fundo ver
um comerciante acenar para as câmeras de televisão com um rosário de
cheques sem fundo. Isso me cala muito fundo.

Nós, que ouvimos os dois lados, que temos trato estreito com ambos,
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entendemos a amargura do vendedor, do comerciante ou do empresário
que entrega seu produto, mas recebe um cheque que não será compensado.
Parece-me que a sociedade tem administrado adequadamente essa questão.
Portanto, colocar o endereço do emitente no cheque, a meu juízo, parece
uma exigência razoável. Que me desculpe quem assim não concordar, mas,
em havendo risco de sua devolução - a estatística efetivamente mostra que
há e, percentualmente, o número é significativo -, que o vendedor, que o
comerciante possa se reportar a algum lugar para tentar recebê-lo.

Chegou-nos uma pergunta do Sr. Alnair Fernando Maia, do PROCON de
Belo Horizonte: "Dr. Geraldo Faria, o que o quis dizer com clientelização dos
PROCONs: seria por parte dos consumidores ou dos fornecedores?".

O Sr. Geraldo de Faria Martins da Costa - Quis dizer que, com um risco
que o sistema corre, desenvolvemos a idéia de que ele precisa de
contadores, economistas, advogados, especialistas nas mais diversas áreas
de atividade. E pedi â Dra. Maria Inês que nos relatasse a experiência de São
Paulo, que adotou um modelo jurídico de fundação. Quando falei em
clientelização, referi-me ao risco de canalização de clientelas para escritórios
privados dessas categorias profissionais. E um risco que o sistema corre e
que pode desmoralizá-lo, como órgão de defesa do consumidor que está
sendo criado no município recentemente. Caso essas práticas ocorram, trata-
se de um risco do sistema, porque o órgão de defesa do consumidor, um
órgão público, tem que tomar essas cautelas.

Quanto a adotar-se o modelo de fundação, na minha opinião seria um
sistema mais flexível, de uma administração mais adaptada às necessidades
do órgão de defesa do consumidor.

A Sra. Maria Inês Fornazzaro - Realmente, o modelo é de fundação de
direito público, ligado ao Governo do Estado de São Paulo, que tem
autonomia técnica e administrativa para gerir a política estadual de defesa do
consumidor. Sem dúvida, houve uma melhora significativa no trato técnico
das questões, permitindo-nos, inclusive, desenvolver inúmeras parcerias. E
uma delas é exatamente com o Tribunal de Justiça, por meio dos Juizados
Especiais Civis, antigos Juizados de Pequenas Causas, onde podemos
receber a reclamação do consumidor, tentar uma conciliação, e, não obtendo
sucesso, toda a documentação, formada e instrumentalizada dentro do
PR000N, segue para o juizado, que dá continuidade ao processo, apenas
fazendo audiência de instrução e julgamento. E, obtendo sucesso, esses
acordos promovidos no ãmbito do PROCON imediatamente são
homologados pelo juizado e passam a ser títulos executivos, ou seja, podem
ser executados judicialmente. Em São Paulo, mais de 90% dos casos que
recebemos ficam abaixo do valor minimo, até 40 salários mínimos, sendo que
a grande maioria fica até 20 salários mínimos, perfeitamente abrangível pelo
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Juizado Especial Civil, para onde os encaminhamos diretamente.
Evidentemente, o sistema precisa de profissionais qualificados, mas ouso
dizer que, mais do que advogados, contadores, economistas, sociólogos, na
verdade, precisamos de pessoas de bom-senso, ideologicamente
identificadas com a defesa do consumidor, que se disponham a trabalhar
para a sociedade, para a comunidade, buscando uma sociedade melhor.
Afastamos terminantemente a idéia de clientelismo dentro dos PROCON5,
embora já tenha havido um caso, inclusive em São Paulo, de uma ONG,
criada exclusivamente para captar cliente, que foi dissolvida pela ação do
Ministério Público Estadual. Já tivemos casos nos próprios PROCON5
municipais, que foram brilhantemente resolvidos não só pela autoridade local,
o Sr. Prefeito, como também pelo convênio, que foi imediatamente rescindido
pelo PROCON estadual.

O Sr. Presidente - O Sr. Gil José Jerônimo, do PROCON de Betim, dirige
uma pergunta à Sra. Maria Inês Fornazzaro: "Como está sendo tratado pela
Fundação PROCON de São Paulo o grande calote que a Sharp do Brasil
está dando em milhares de consumidores?".

A Sra. Maria Inês Fornazzaro - Esse é um problema muito sério.
Conseguimos, por meio de algumas tentativas com escritórios locais, fazer a
entrega dos bens de alguns consumidores. No entanto, existem ainda muitos
problemas que estamos tentando resolver com o apoio do Ministério Público
local. Já tivemos casos parecidos, mas não sei se a solução a ser adotada
será a mesma. No caso das Persianas Columbia, conseguimos habilitar os
consumidores à massa falida. Os consumidores - a maioria, lesada em
pequenos valores - não contratariam um advogado exclusivamente para
promover uma causa individual. Conseguimos, por meio do apoio das
universidades e dos centros de direitos difusos, habilitá-los à massa falida.
Evidentemente, esses casos demoram para ser resolvidos. Infelizmente, os
consumidores saem perdendo.

A transparência faz-nos falta. No exemplo tão bem salientado pelo
Presidente no início de sua exposição, ou seja, o caso da ENCOL, quem
poderia prever que a maior construtora do País lesasse uma imensa camada
de consumidores? O mesmo se aplica a essa grande empresa de renome,
que acaba lesando tantos consumidores.

O Sr. Presidente - A pergunta do estudante Thiago Alves de Jesus é
dirigida a este Deputado: "Alguns estudantes não moram perto da escola e
precisam pagar condução, mas não têm como pagar a tarifa. Não seria
possível dar o passe livre para os estudantes?".

Pergunta do mesmo teor é dirigida ao Dr. Geraldo de Faria Martins da
Costa, pelo estudante Jairo Victor Araújo: 'Gostaria de saber sobre a
passagem para estudantes, porque minha professora falou que todas as
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capitais do Brasil têm condução de graça, mas em Belo Horizonte não
temos a passagem gratuita".

Respondendo à pergunta do Thiago Alves de Jesus, informo que, quando
Vereador por Belo Horizonte, tive a oportunidade de votar dois projetos dessa
natureza, que foram vetados pelo Poder Executivo. No entendimento do
Prefeito, quando se concede isenção - e isso é verdade - a quem quer que
seja, como Policia Militar, Policia Civil, carteiros, cegos, paraplégicos, etc.,
conseqüentemente haverá um "plus" na passagem de quem já paga. O Poder
Executivo entende que, nesse caso específico, o valor da passagem seria
aumentado, a fim de que os estudantes pudessem gozar da isenção. No
entendimento dos Prefeitos, a quem foram submetidos os dois projetos, essa
proposta não poderia prosperar, e por isso foram vetadas.

O Sr. Geraldo de Faria Martins da Costa - Concordo com a resposta do
ilustre Deputado. A princípio, não estudei a questão específica desse caso de
passagem gratuita para estudantes. Analogicamente, podemos pensar nas
meias-entradas para as atrações culturais. Se são concedidas para os
estudantes, como ficam os operários, as pessoas mais debilitadas, os
desempregados, enfim, as pessoas que não têm facilidade de acesso aos
bens culturais?

Então, fazendo uma análise econômica da situação, se forem dados 10, 20
ou 50% de subsidio, os outros 50% deverão ser pagos por alguém. E esse
alguém são os outros. São, como eu disse, os operários, os trabalhadores, as
outras categorias. Portanto, acho que essa questão merece uma reflexão
maior até quanto à constitucional idade de uma lei que, em última análise,
estaria privilegiando economicamente uma classe e que, em tese, poderia
estar ferindo direitos econômicos das diversas categorias sociais.

O Sr. Presidente - Quero fazer um comentário final sobre essa questão. Se
fosse convidado para ajudar na formulação de programas de governo para os
candidatos que ai estão, certamente teria sugerido o transporte público
gratuito em Belo Horizonte. E temos fundamentação para isso. Nesse caso. a
proposta não seria atingida pela inconstitucionalidade, porque seria público,
para todo o mundo. O município tem como descortinar recursos para
subsidiar e manter esse serviço gratuitamente para a população. Espero que
um dia consiga colocar tudo isso no papel e convença o Prefeito a pôr em
prática.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos à ilustre

palestrante, aos debatedores, às demais autoridades e convidados em geral,
pela honrosa presença, e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião ordinária de terça-feira, dia 3 de outubro, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
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do dia 311012000). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
MICRO GERAES

Às quinze horas e quinze minutos do dia quatro de setembro de dois mil,
comparecem na sede do SENAI , em Uberaba, os Deputados Chico Rafael,
Dalmo Ribeiro Silva, Bilac Pinto e Geraldo Rezende, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Chico
Rafael, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Geraldo Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Registra-se, nesta oportunidade, as presenças dos Deputados
Anderson Adauto e Paulo Piau. Em face de dispositivo regimental, o
Deputado Chico Rafael transfere a direção dos trabalhos ao Deputado
Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa, que, após
considerações iniciais, declina de presidir a reunião, devolvendo-a ao
Deputado Chico Rafael. O Presidente informa que a reunião se destina a
realizar audiência pública com a participação de empresários, entidades e
especialistas do interior do Estado para discutir o tema objeto da Comissão.
A seguir, convida a tomar assento à mesa dos trabalhos os Srs. José Maria
Barra, Vice-Presidente Regional da FIEMG; Cyntia Duarte Vilela, advogada
da Gerência de Assuntos Tributários da FIEMG; lovaldo Bazilio de Oliveira,
do Sindicato do Vestuário de Uberaba; Carlos Alberto Saraiva, empresário;
Geraldo Lima Júnior, da Associação Comercial de Araxá; Sidney Pimenta
Alvim, Fiscal da Receita Estadual: Carlos Jereige, empresário; Arenilson
Furtado, da Fato Assessoria Contábil Ltda.; Lázaro Batista de Andrade,
Presidente do Centro das Indústrias do Vale do Rio Grande; Henrique
Badarã, Assessor do SEBRAE; Hederaldo Pessoa de Araújo, da lmec
Confecções; José Carlos Gerolin, engenheiro, e Sandra Carneiro, empresária
de confecções. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra aos convidados
mencionados, que fazem suas exposições sobre o tema em tela. A seguir, a
Presidência concede a palavra ao público presente, seguindo-se amplo
debate entre os convidados e Deputados presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2000-
Chico Rafael, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Bilac Pinto - Geraldo

Rezende.
ATA DA 52 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
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COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas do dia treze de setembro de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Arlen Santiago, Silac Pinto e
Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispesam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o Projeto de Lei n° 1.053/2000. Colocados em votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n o s 1.62112000, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.624/2000, do Deputado Sávio Souza Cruz,
e 1.626/2000, do Deputado Dimas Rodrigues. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Arlen Santiago - Bilac Pinto.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2000

ATA DA iioa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 511012000
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2 Parte (Ordem do
Dia): 2' Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - Chamada para verificação de
"quorum"; existência de "quorum" para votação - Votação, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei n° .14.519; votação secreta; inexistência de
"quorum" para votação; anulação da votação - Discussão, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.523; emissão de parecer pelo relator;
encerramento da discussão - Encerramento.

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

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dairrio Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Edson Rezende - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüinio - lvair Nogueira -
Ivo José - João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9h14min, a lista de

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

la Parte
Ata

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

r Parte (Ordem do Dia)
23 Fase
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência

vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 21 Fase, uma vez que não há
matéria a ser apreciada na 1a Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo a que sejam
apreciados em último lugar, nesta ordem, os vetos ás Proposições de Lei nos
14.506, 14.554 e 14.523. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Nos termos
da Decisão Normativa da Presidência n° 7, solicito ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados, para a verificação de "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados. Há "quorum"

para votação.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.519, que

reserva 4% das poltronas dos ônibus intermunicipais e interestaduais às
pessoas obesas e dá outras providências. O projeto se encontra na faixa
constitucional. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão 'não". A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutínio secreto, de conformidade com o art. 255, c/c O art.
261, inciso X, do Regimento Interno. A Presidência vai dar início ao processo
e, para tanto, solicita que os Deputados ocupem os seus lugares. Em
votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 19 Deputados. Não há, portanto,

"quorum" para votação, motivo por que a Presidência a torna sem efeito. A
Presidência verifica, de plano, que já se configurou o "quorum" para
discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.523,
que altera dispositivos da Lei n° 12.733, de 13112/97, que dispõe sobre a
concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a realização de
projetos culturais no Estado e dá outras providências. O projeto encontra-se
na faixa constitucional. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir
parecer. Designado como relator em Plenário, o Deputado Chico Rafael
solicitou o prazo regimental. Com a palavra, o relator, Deputado Chico
Rafael.

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.523

Comissão Especial
Relatório



rs

143
Por meio da Mensagem no 13012000 e no uso de suas atribuições

constitucionais, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa as razões
pelas quais opôs Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.523, que altera
dispositivos da Lei n° 12.733, de 30/12197, que dispõe sobre a concessão de
incentivos fiscais com o objetivo de estimular a realização de projetos
culturais no Estado e dá outras providências.

Vencido o prazo da Comissão Especial para emissão de parecer, foi a
proposição incluída na ordem do dia, e este Deputado designado relator, nos
termos do ai 141, c/c o ai 145, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Assembléia Legislativa, após acurados estudos e extensasdiscussões,

aprovou a importante proposição que deu origem à Lei n° 12.733, de
30/12/97.

Visando estimular o desenvolvimento da cultura no Estado, o mencionado
instrumento legal, conforme previsto em seu art. 1°, estabelece normas de
incentivo fiscal a pessoas jurídicas que apóiem financeiramente a realização
de projeto cultural no Estado.

Como se verifica, o objetivo maior da lei é incentivar que pessoas jurídicas
ou contribuintes tributários invistam em projetos culturais. Trata-se, portanto,
de uma lei de incentivo fiscal, e não de anistia fiscal.

Assim sendo, a lei em vigor permite ao contribuinte do ICMS efetuar um
desconto mensal do imposto devido, a ser repassado para o empreendedor
do projeto cultural, até atingir o valor total dos recursos dedutíveis, que são
limitados a 80% do valor total do projeto. Em contrapartida, o incentivador
deverá integralizar os 20% restantes, ficando plenamente justificado o
beneficio recebido, quer seja sob o ponto de vista da publicidade, quer seja
quanto ao conseqüente controle sobre o ritmo de reembolsos dos recursos.

O veto do Governador incidiu sobre os arts. 20 e 30 da Proposição de Lei n°
14.523. O art. 20 estabelece um percentual de 100% de dedução dos valores
dos projetos culturais no valor devido do ICMS. O art. 3 0 veda a cobrança de
contrapartida, sob qualquer forma, não apenas moeda corrente, mas também
fornecimento de mercadoria, prestação de serviço, cessão de imóvel ou
outra.

Conforme foi explicitado nas razões do veto, o financiamento dos projetos
culturais passaria a ser feito com renúncia fiscal, ficando o incentivador isento
de qualquer custo efetivo.

Com efeito, ao estabelecer que o total do valor a ser destinado ao projeto
cultural será oriundo, exclusivamente, do imposto devido, eliminada a
contrapartida do contribuinte, não haverá mais a figura do incentivador,
daquele que apóia financeiramente um projeto, uma vez que passará a ser
apenas um intermediário privilegiado, repassando tributos devidos ao Estado
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para as mãos do empreendedor do projeto cultural, auferindo os
benefícios advindos da norma original.

Há que se ressaltar, ainda, que, se a lei vier a contemplar a concretização
de projetos culturais utilizando somente recursos do Estado, sua própria
razão de ser passa a ser questionável. Deixa de existir justificativa para a
concessão de benefícios, especialmente ao se considerar que, por meio do
orçamento público, votado anualmente pelo parlamento, são estabelecidas
prioridades e metas definidas para aplicação das receitas nas diversas áreas
de atuação do Estado.

Diante disso, cotejando-se os dispositivos vigentes com as alterações
propostas, entendemos serem procedentes as razões alegadas em relação
aos artigos vetados.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial á Proposição de

Lei n° 14.523.
Este é o nosso parecer, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.
Encerramento

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação e tendo em
vista que os vetos encontram-se na faixa constitucional, sobrestando as
demais matérias constantes na pauta, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas do dia nove de agosto de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Nivaldo Andrade e Jorge
Eduardo de Oliveira (substituindo este ao Deputado Adelino de Carvalho, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Nivaldo Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente submete a
votação requerimento do Deputado Eduardo Brandão em que solicita seja o
Projeto de Lei n° 1.07412000 retirado da pauta, o que é rejeitado. Com  a
palavra, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira faz a leitura do parecer do
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Deputado Adelino de Carvalho sobre o Projeto de Lei n° 1.07412000,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no 2 0 turno, na forma do
vencido no 1 0 turno. Na fase de discussão e antes do anúncio da votação,
são apreciados requerimentos do Deputado Eduardo Brandão, solicitando o
adiamento da discussão e da votação. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são rejeitados os requerimentos. Passa-se à fase de discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Presidente submete a votação, cada um por sua vez, os Requerimentos nos
1.523 a 1.526, 1.530, 1.539 e 1.555/2000, os quais são aprovados. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Nivaldo Andrade - Maria José Haueisen - Carlos

Pimenta.
ATA DA 493 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte de setembro de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Ermano Batista, Adelmo Carneiro Leão,
Antônio Genaro, Doutor Viana e Paulo Piau, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano
Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e acusa o recebimento das proposições a seguir
relacionadas, para as quais designou os seguintes relatores: Projetos de Lei
n

os 1.173 e 1.18312000 - Deputado Ermano Batista; 1.178 e 1.18712000 -
Deputado Antônio Júlio; 1.174 e 1.18012000 - Deputado Agostinho Silveira;
1.179 e 1.185/2000 - Deputado Bené Guedes; 1.175, 1.186 e 1.18812000 -
Deputado Antônio Genaro; 1.181, 1.182 e 1.184/2000 - Deputado Paulo Piau;
1.176 e 1.17712000 - Deputado Adelmo Carneiro Leão. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n°s 1.02412000 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 605199 na forma do
Substitutivo n° 1, 1.11212000 com a Emenda n° 1 e 1.133/2000 (relator:
Deputado Ermano Batista); 1.09512000 na forma do Substitutivo n° 1 e
1.14512000 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 1.106 e 1.12312000,
ambos na forma do Substitutivo n° 1, e 1.13512000 (relator: Deputado Antônio
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Genaro); 1.13712000 (relator: Deputado Doutor Viana. em virtude de
redistribuição) e 1.142/2000 (relator: Deputado Paulo Piau). O Projeto de Lei
Complementar n° 3112000 e os Projetos de Lei n°s 1.100 e 1.13812000 não
foram apreciados em virtude de pedidos de prazo solicitados pelos relatores.
Os Projetos de Lei n°s 1.154, 1.157 e 117112000 não foram apreciados em
virtude de aprovação de requerimento solicitando suas retiradas da pauta.
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
n°s 92412000 com a Emenda n° 1 e 94612000 (relator: Deputado Antônio
Genaro, em virtude de redistribuição); 1.12812000, 1.13112000 com a
Emenda n° 1, 1.158 e 1.16812000 (relator: Deputado Doutor Viana);
1.16612000 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.132 e 1.16912000 (relator:
Deputado Paulo Piau) e o parecer que conclui pela inconstitucional idade,
ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.05412000 (relator:
Deputado Antônio Júlio). Nos termos regimentais, a Presidência determina o
envio do Projeto de Lei n° 1.05412000 à Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, para inclusão do parecer em ordem do dia.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, hoje, dia 201912000, às 15 horas, com a finalidade de apreciar
o parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.076/2000, do Governador do Estado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adeirno Carneiro Leão - António Genaro

Antônio Júlio - Bené Guedes - Paulo Piau.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°898/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado José Milton, por meio do Projeto de Lei n° 89812000, pretende
seja declarada de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Ouro
Preto - ASSODIOP -, com sede nesse município.

Publicada em 301312000, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 168, c/c o art. 102, III, "a', do Regimento
interno.

Fundamentação
O assunto materializado no projeto está sujeito aos ditames da Lei n°

12.972, de 2717198, que estabelece critérios para a declaração de utilidade



147
pública, os quais, no caso, foram plenamente atendidos, conforme i
comprova a documentação apensa ao processo.

Examinados tais documentos, constatamos que a referida entidade está em
funcionamento há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, sendo sua
diretoria composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

A emenda ora oferecida visa tão-somente a fazer constar no art. 1 0 do
projeto o nome do município onde está sediada a entidade.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 89812000, com a Emenda n° 1, apresentada
seguir.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
`Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Diabéticos

de Ouro Preto - ASSODIOP -, com sede no Município de Ouro Preto.".
Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Bené Guedes - Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.09912000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A Deputada Maria José Haueisen, por meio do Projeto de Lei n°
1.09912000, pretende seja declarada de utilidade pública a Sociedade
Esportiva Gouveia, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Publicada em 221612000, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O assunto materializado no projeto está sujeito aos ditames da Lei n°

12.972, de 2717198, que estabelece critérios para a declaração de utilidade
pública, os quais, no caso, foram plenamente atendidos, conforme comprova
a documentação apensa ao processo.

Examinados tais documentos, constatamos que a referida entidade está em
funcionamento há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, sendo sua
diretoria composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucio na] idade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.09912000, na forma original.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
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Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Paulo Piau -

Antônio Genaro - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.174/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ambrásio Pinto, o Projeto de Lei n° 1.17412000
objetiva declarar de utilidade pública o Clube dos Radioamadores de ltajubá -
CRAI -, com sede no Município de Itajubá.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão, a
quem compete proceder ao exame preliminar da matéria, conforme dispõe o
art. 102, 1h, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública sujeita-se ás normas estabelecidas

na Lei n°12.972, de 2717198, especialmente em seu art. 10.
Examinaram-se todos os documentos anexos ao processo, constatando-se

que a referida entidade, além de observar os ditames legais para a obtenção
do titulo pleiteado, trabalha no intuito de promover a congregação dos
usuários de radiocomunicação, zelando pelo seu intercãmbio socio-cultural.

Dessa forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n°1.17412000, na sua redação original.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Bené Guedes - Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.177/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em referência, do Deputado Dilzon Meio, tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Alvorada,
com sede no Município de Pains.

O referido projeto foi publicado em 251812000 e distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do disposto no art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 2717198, determina os requisitos necessários

para que as entidades sejam declaradas de utilidade pública. São eles:
possuir personalidade jurídica; funcionar há mais de dois anos; ter como
Diretores pessoas idôneas e não remuneradas por seus cargos.

Todos esses requisitos foram comprovados documentalmente pela
entidade interessada no agraciamento do titulo declaratório de utilidade
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pública. Entretanto, cumpre-nos apresentar emenda ao art. 1 0 do projeto,
para acrescentar a sigla à sua denominação, o que faremos na parte
conclusiva deste parecer.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.177/2000, com a Emenda n° 1, apresentada
a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores

do Bairro Alvorada - AMBA -, com sede no Município de Pains.".
Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Bené Guedes - Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.178/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, a proposição em análise objetiva
declarar de utilidade pública o Asilo São Camilo, com sede no Município de
Virginia

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno,

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 2717198, que estabelece os

requisitos para declaração de utilidade pública de entidades, os quais, no
caso, foram plenamente atendidos.

Assim sendo, não há óbice à tramitação do projeto de lei ora analisado,
mas estamos apresentando emenda a seu art. 1° para adequá-lo à técnica
legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.17812000 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Camilo, com sede

no Município de Virgínia.".
Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Bené Guedes - Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.181/2000
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n° 1.18112000

visa declarar de utilidade pública a Associação de Moradores Amigos da
Ponte da Aldeia - AMAPA -, com sede no Município de Manhuaçu.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 2717/98, que estabelece os

requisitos para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente
atendidos pela referida Associação, conforme comprova a documentação
juntada ao processo. Nesta se verifica que a entidade tem personalidade
jurídica e funciona há mais de dois anos, sendo sua diretoria composta por
pessoas idóneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°1,181/2000, na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Antônio Genaro - Adelmo

Carneiro Leão - Bené Guedes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.182/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n° 1.18212000
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Espírito Rodolfo Henriques,
com sede no Município de Manhuaçu.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 26/8/2000, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 2717198, para que uma

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter em
sua diretoria pessoas idóneas e não remuneradas pelo exercício de suas
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos.

Observando a documentação juntada ao processo, constatamos que a
referida Fundação preenche os requisitos constantes na referida lei, estando,
pois, habilitada ao titulo declaratório proposto.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1 0 da proposição
para acrescentarmos a sigla pela qual a entidade também é conhecida.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.182/2000 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Ar-t. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Espírita Rodolfo

Henriques - FERH -, com sede no Município de Manhuaçu.".
Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Bené Guedes - Antônio Genaro,
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.186/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Adelmo Carneiro Leão, por meio do projeto de lei em epígrafe,
pretende seja declarada de utilidade pública o Núcleo de Psicanálise,
Estudos e Práticas Institucionais, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", em 311812000, a matéria foi
encaminhada a este órgão colegiado para exame preliminar, nos termos do
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.972, de 2717198, dispõe em seu art. 1 0 sobre os requisitos para

que entidades obtenham o título declaratório de utilidade pública, quais
sejam: ter personalidade jurídica, funcionar há mais de dois anos e ter
Diretores e idôneos e não emunerados pelos cargos que exercem.

Examinando-se a documentação que instrui o processo, verifica-se que o
Núcleo de Psicanálise, Estudos e Práticas Institucionais atende a todos os
requisitos estabelecidos pela citada lei, estando, pois, habilitada ao
recebimento do título proposto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°1.186/2000, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Paulo Piau - Bené Guedes.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.08812000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei n° 1.08812000
autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, uma delegacia regional no Município de Janaúba.
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Publicada no "Diário do Legislativo' de 15/6/2000, a proposição foi

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária
e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art.188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos
constitucionais e legais pertinentes à matéria, fundamentado nos termos que
se seguem.

Fundamentação
A proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo a criar, na

estrutura do IMA, uma delegacia regional no Município de Janaúba.
Em nosso Estado, a administração pública direta ou centralizada é

integrada por um conjunto de órgãos que compõem sua estrutura
administrativa, no âmbito de quaisquer dos Poderes, desprovidos de
personalidade jurídica e sujeitos a uma relação de hierarquia. Já a
administração pública indireta compreende as autarquias, de serviço ou
territorial, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e as demais entidades de direito privado sob controle direto
ou indireto do Estado (Constituição mineira, art. 14 e seu § 11).

O IMA, autarquia com sede e foro no Município de Belo Horizonte, integra a
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento por
vinculação e foi criado pela Lei n° 10.594, de 711192, com a finalidade de
planejar, coordenar, executar e fiscalizar programas de produção, de saúde e
de defesa sanitária animal e vegetal; fiscalizar o comércio e o uso de insumos
e produtos agropecuários, entre outras competências, e os criatórios e abates
de animais silvestres; exercer a inspeção vegetal e a de produtos de origem
animal; padronizar e classificar vegetais e realizar promoções agropecuárias
no Estado, na forma do regulamento e das diretrizes dos Governos Estadual
e Federal.

De acordo com o art. 30 da citada lei, a estrutura básica do IMA
compreende um Conselho Consultivo e urna Diretoria Executiva, composta
de Diretoria-Geral, Diretoria Técnica e Diretoria de Promoções
Agropecuárias. Nos termos do § 2° do mesmo artigo, devem constar de
regulamento aprovado pelo Governador do Estado a estrutura complementar
da referida autarquia e a competência de suas unidades administrativas.

A figura da Delegacia Regional situa-se como unidade administrativa da
Diretoria Técnica, nos termos do art. 10 do Decreto n° 33.859, de 2118192,
cabendo ao Diretor-Geral daquela autarquia definir a localização de cada
uma, por ato tecnicamente fundamentado (art. 11). Cada uma dessas
unidades regionais tem por objetivo operacional coordenar, controlar e
fiscalizar a execução dos programas do IMA na sua circunscrição e suas
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competências estão descritas no Anexo XXV do referido decreto.

A estrutura orgânica do IMA foi alterada pela Lei n° 11.659, de 2112194,
passando a integrá-la 18 Delegacias Regionais, subordinadas a sua Diretoria
Técnica, de acordo com o disposto no art. 1°, III, 'T', desse diploma legal,
cabendo ao titular do Poder Executivo estabelecer a competência das
unidades administrativas.

No âmbito de nosso Estado, compete privativamente ao Governador do
Estado sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, para sua fiel
execução, expedir decretos e regulamentos, bem como dispor, na forma da
lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo (Constituição
mineira, art. 90, VII e XIV).

Do ponto de vista do processo legislativo, verifica-se que o projeto sob
exame, de iniciativa parlamentar, propõe a criação de uma unidade integrante
da estrutura complementar do IMA, entidade vinculada à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, matéria afeta ao poder
discricionário do Governador do Estado, a quem compete a adoção de
critérios de conveniência e oportunidade para melhor atender às
peculiaridades do Estado membro. Em outras palavras, só o Chefe do Poder
Executivo detém o exclusivo poder de iniciar o processo legislativo em
matéria dessa natureza, pois apenas ele é possuidor da liberdade ou margem
de escolha que a lei defere ao agente público para a prática de determinados
atos. Trata-se, pois, de liberdade de ação dentro de critérios estabelecidos
pelo ordenamento jurídico vigente.

Por tratar-se de projeto cuja iniciativa se insere no comando do art. 66, III,
"e", da Constituição Estadual, hipótese em que cabe somente ao Chefe do
Poder Executivo deflagrar o processo legislativo, o Supremo Tribunal Federal
tem entendido que nem mesmo a sanção pelo Chefe do Poder Executivo tem
o condão de convalidar o ato em que houve vicio de iniciativa, mácula que
implica a inconstitucionalidade formal de proposição que tenha essas
características e venha a ser aprovada pelo Poder Legislativo (ADIN 1693-
5/PR, Tribunal Pleno, 1813199, Rei. Mm. Maurício Corrêa. Precedentes, no
mesmo sentido: ADIMC 1.070/MS, Rei. Mm. Celso de Mello, 23111194, DJ
1519195; ADI 89/MG, Rei. Mm. limar Galvão, EU de 4/2/93: ADI 182/RS, Rei.
Min. Sydney Sanches, DJ de 5112197; ADIMC 456/DF, Rei. Mm. Néri da
Silveira, DJ de 1614193; ADI 864/RS, Rei. Mm. Moreira Alves. Di de 1319196;
ADI 873/RS, Rei. Mm. Maurício Corrêa, DJ de 22/8/97; e ADIMC 1809/SC,
Rei. Mm. Carlos Velloso, DJ de 2215198; entre outros).

Saliente-se, ainda, que as regras do processo legislativo são uma projeção
do princípio da separação dos Poderes, estabelecido pela Constituição
Federal, segundo jurisprudência consolidada da mesma Corte Superior,
como ilustra a Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade -
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ADIMC 872/RS, que trazemos à colação:

"Ementa - Processo legislativo: consolidação da jurisprudência do STF no
sentido de que - não obstante a ausência de regra explícita na Constituição
de 1988 - impõem-se à observância do processo legislativo dos Estados
membros as linhas básicas do correspondente modelo federal,
particularmente as de reserva de iniciativa, na medida em que configuram
elas prisma relevante do perfil do regime positivo de separação e
independência dos Poderes, que é princípio fundamental ao qual se vinculam
compulsoriamente os ordenamentos das unidades federadas. Relator:
Ministro Sepúlveda Pertence. Julgamento: 316193 - Tribunal Pleno

Ademais, vê-se, claramente, que a proposição sob exame não inova a
ordem jurídica, já que a proposta é a de autorizar o Poder Executivo a criar
um órgão que já existe. Quanto à localização da delegacia regional em
Janaúba, como pretende o projeto, reiteramos que cabe ao Diretor-Geral da
autarquia, por ato tecnicamente fundamentado, nos termos do arts. 10 e 11
do Decreto n°33.859, de 1992, definir sua localização.

Por todas essas razões, chegamos à conclusão de que o objetivo que se
pretende alcançar com a proposição pode ser plenamente atingido por mero
ato administrativo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1 .088/2000
Saia das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Paulo Piau - Antônio

Júlio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.16012000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Edson Resende, o projeto em exame visa a
estabelecer requisitos para a criação, a autorização de funcionamento, o
acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento dos cursos de nível
médio, pós-médio e superior, na área da saúde, das instituições de educação
integrantes do sistema estadual de educação.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 111812000, foi o projeto distribuído
às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
0 projeto em tela visa a regulamentar o processo de autorização para
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funcionamento de cursos na área de saúde vinculados ao sistema
estadual de educação.

Os serviços educacionais podem ser prestados por instituições públicas e
privadas desde que, nos termos do art. 209 da Constituição Federal, sejam
autorizados e avaliados pelo poder público e cumpram as normas gerais da
educação nacional.

O diploma infraconstitucional que fixa as normas gerais sobre a matéria é a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n° 9.394, de
1996) -, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, que regulamenta o inciso
)O(lV do art. 22 da Carta Magna. Nesse diploma legal, identifica-se qual
esfera de poder é competente para autorizar e avaliar os cursos oferecidos
nos diversos níveis de educação pelo poder público. O art. 10 da LDB dispõe,
In verbis":

"Art. 10- Os Estados incumbir-se-ão de:

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das
instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de
ensino;".

O sistema de ensino estadual compreende, nos termos do art. 17 do
mesmo diploma legal, as instituições de ensino mantidas pelo Estado
federado, as instituições de ensino superior mantidas pelo município e as
instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa
privada.

Conclui-se, desde já, que o projeto de lei em exame se enquadra
perfeitamente dentro do sistema de distribuição de competências em matéria
educacional instituído pela citada lei, que tem respaldo constitucional.

E preciso, por outro lado, verificar o que dispõe a legislação pátria acerca
da formação dos profissionais da área de saúde. A matéria recebe tratamento
pela Lei Maior, cujo art. 200 estabelece:

"Art. 200 - Ao Sistema único de Saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei:

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;".
A Lei Federal n° 8.080, de 1990, que dispõe sobre o Sistema único de

Saúde, reproduz o texto da Constituição Federal nos seguintes termos:
"Art. 15- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão,

em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

IX - participação na formulação e na execução da política de formação e
desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;".

No âmbito do sistema federal de ensino, a matéria foi regulamentada pelo
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aplicam-se apenas às instituições de ensino federal, não sendo cogentes
para os Estados federados. Nada impede, contudo, que o Estado reproduza
o modelo federal, dando maior densidade ao princípio da simetria e reduzindo
as desigualdades entre os estabelecimentos de ensino que se vinculam ao
sistema federal e os que pertencem ao estadual.

Essa é, aliás, a perspectiva que informa tanto a regulamentação da matéria
no âmbito do Estado de Minas Gerais quanto o projeto de lei em análise, que
pretende aperfeiçoar aquela. Com efeito, a competência para autorizar,
supervisionar e avaliar o funcionamento de instituições de ensino pertence ao
Conselho Estadual de Educação, nos termos do art. 206 da Constituição
Estadual. Esse órgão, por liberalidade, resolveu estabelecer que "o pedido de
autorização de curso de graduação em Medicina, em Odontologia e em
Psicologia ( ... ) será submetido à prévia manifestação do Conselho Nacional
de Saúde", conforme estatuído pelo art. 10 da Resolução n°432, de 1998.

Ora, o projeto de lei em análise, seguindo os caminhos trilhados pelo
Estado de Santa Catarina, vem aperfeiçoar esse mecanismo, submetendo o
pedido de abertura de todos os cursos na área de saúde - e não apenas os
três indicados pelo decreto federal e pela resolução do CEE - à apreciação
do Conselho Estadual de Saúde, cuja competência já se encontra implícita no
supramencionado dispositivo da Lei Federal n°8.080, de 1990-

Por esse motivo, esta Comissão entende que o projeto em exame atende
às exigências de constitucional idade, legalidade ejuridicidade.

Conclusão
Pelo exposto, esta Comissão conclui pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°1.160/2000.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Silveira - Bené Guedes - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.172/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela
pretende alterar a redação do art. 2 0 da Lei Estadual n° 12.644, de 17110197.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" do dia 181812000 e
distribuída a esta Comissão para que seja examinada quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta em exame pretende alterar a redação do art. 2 0 da Lei Estadual

n° 12.644, de 17110197, elevando de três para cinco anos o prazo findo o qual
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o imóvel objeto da autorização contida na referida lei, caso não se tenha
cumprido o objetivo da doação, será revertido ao patrimônio da entidade
doadora.

Trata a Lei n o 12.644, de 17110197, da alienação de imóvel pertencente ao
patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas
Gerais - CODEURB - à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais
- COHAB - para a construção de unidades residenciais destinadas a policiais
civis e militares do Estado.

O art. 20 da referida lei prevê a reversão do imóvel ao património da
CODEURB no prazo de três anos, caso não lhe tenha sido dada a destinação
prevista no texto legal.

Tal prazo está prestes a chegar ao fim, sem que a destinação legalmente
exigida tenha sido atendida. Entretanto, o Estado tem, hoje, projetos
habitacionais significativos, um dos quais específicos para militares, motivo
pelo qual o imóvel em destaque, com certeza, será efetivamente utilizado
para os fins contidos na lei. Nada mais justo se estabeleça novo prazo para
atender aos objetivos de interesse público.

Justificado o estabelecimento de novo prazo para o cumprimento do
encargo a que está adstrito o imóvel, resta-nos esclarecer que o projeto
prevê sua concretização mediante alteração da citada lei, modalidade essa
inteiramente descabida, em face da vigência temporária da norma-

Com efeito, a Lei n° 12.644 entrou em vigor no dia 17110/97 e, de acordo
com o prazo fixado em seu art. 20, tem vigência temporária de três anos, isto
é, até o dia 17110/2000. Não cabe, assim, promover a ampliação do prazo de
reversão mediante simples alteração do texto legal.

Nessas circunstâncias, a maneira de se ampliar o prazo de reversão de
três para cinco anos é por meio de urna nova lei que estenda o prazo,
contando-o, entretanto, a partir da data da aludida doação.

Em razão das impropriedades apontadas, cumpre-nos oferecer substitutivo
ao projeto, cuja formalização será feita na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.17212000 na forma do Substitutivo n° 1,
conforme se segue.

SUBSTITUTIVO N° 1
PROJETO DE LEI N° 1.17212000

Estabelece novo prazo para o cumprimento do encargo a que se refere a
Lei n°12.644, de 17 de outubro de 1997.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica estabelecido o prazo cinco anos, contados da lavratura da

escritura pública de doação, para o cumprimento do encargo de que trata a
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Lei n° 12644, de 17 de outubro de 1997.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000.
Errnano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Bené Guedes

- Paulo Piau - Agostinho Silveira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2000

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.02412000

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe
1 estabelece a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais afixarem,

em local visível, as limitações ao recebimento de cheques.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 181512000, foi o projeto distribuído

às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira Comissão concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do
Substitutivo n°1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, IV,
"a". do Regimento Interno, analisar a matéria quanto ao seu mérito.

Fundamentação
A matéria em análise versa sobre proteção e defesa do consumidor, uma

vez que obriga os estabelecimentos comerciais que vendem a varejo a
afixarem, em local visível, normas contendo as limitações ao recebimento de
cheques, incluindo, entre essas normas, o limite máximo para pagamentos
em cheque e instituindo penalidades para o infrator da lei.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078, de
1119190) estabelece como objetivo da política nacional das relações de
consumo a dignidade do consumidor, a transparência e harmonia das
relações de consumo, observados os interesses dos participantes da relação.
Prevê ainda a compatibilização da proteção do consumidor com os princípios
da ordem econômica, buscando o equilíbrio nas relações entre fornecedores
e consumidores. Ademais, consagra o princípio da educação e informação
das partes envolvidas na relação de consumo.

Dessa forma, embora se reconheça expressamente a vulnerabilidade do
consumidor, na normalização da relação de consumo há que se buscar

& sempre a harmonia e o equilíbrio entre as partes, e não, somente o
t favorecimento do consumidor. A propósito, há que se levar em conta o alto

índice de emissão de cheques sem fundo registrado nos últimos tempos.
Esse quadro vem influenciando, de forma avassaladora, a relação de
consumo, gerando, nitidamente, uma vulnerabilidade do fornecedor, que,
nesse caso, se torna a parte prejudicada na relação.

Diante desse quadro, deve-se instituir uma norma que equilibre a relação,
a respeitando-se os direitos e deveres de ambas as partes.

Como bem apontou a Comissão de Constituição e Justiça, o cheque é uma
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ordem de pagamento, e não, moeda corrente. Sendo assim, o
comerciante não é obrigado a recebê-lo, uma vez que não tem a garantia de
sua solvência Assim, observando-se os princípios do equilíbrio e da
harmonia das relações, deve-se resguardar tanto o direito do comerciante de
optar pelo não-recebimento do cheque quanto o direito do consumidor de
obter informações sobre a sua aceitação e os critérios utilizados pelo
estabelecimento. Não se pode deixar de observar que o cheque, embora não
seja moeda corrente, é um dos meios mais utilizados nas relações
comerciais, o que gera, de certa forma, uma presunção de sua aceitação. A
maior parte dos estabelecimentos comerciais, ao anunciarem suas
mercadorias, já prevêem o pagamento com cheque para 30 dias, e as vendas
a prazo, em sua maioria absoluta, são realizadas por meio de cheques pré-
datados. Diante dessa presunção, o aviso ao consumidor da não-aceitação
do cheque se faz necessário para tornar a relação transparente. Dessa
forma, tanto o consumidor ficará resguardado de situações constrangedoras
e discriminatórias como o comerciante não terá problemas financeiros
decorrentes da inadimpléncia.

Há ainda que se destacar que a instituição da obrigatoriedade apenas para
o comércio varejista não faz sentido, devendo ela ser estendida a todos os
estabelecimentos comerciais, para que seja observado o princípio da
igualdade.

Diante do exposto, consideramos que o substitutivo apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça aperfeiçoou o projeto, tornando-o
condizente com os objetivos do Código de Defesa do Consumidor.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.02412000

na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Elaine Matozinhos -

Bené Guedes.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2000

ATA

ATA DA 180a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1011012000
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: V Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.228 a
1.23112000 - Requerimentos n°5 1.663 a 1.68712000 - Requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicação do Deputado
Mauro Lobo - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados José Henrique,
Márcio Kangussu, Bené Guedes, Sargento Rodrigues e Paulo Piau - 2 8 Parte
(Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:
Comissão Especial das Máquinas Caça-Niqueis - Acordo de Lideranças;
decisão da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; deferimento
- 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos
Deputados Rêmolo Aloise, Olinto Godinho, Durval Angelo e Hely Tarqüinio;
aprovação - Chamada para verificação de "quorum"; inexistência de número
regimental para votação; questão de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; existência de número regimental para votação - Questões de
ordem - Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 14.519; manutenção do veto - Votação, em turno único,
do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.521; discursos dos Deputados Sávio
Souza Cruz e Carlos Pimenta; votação secreta; manutenção do veto -
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.523;
discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz, Sebastião Navarro Vieira e
Amilcar Martins; votação secreta; manutenção do veto - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani



Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - 162
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauri Torres - Mauro Lobo
- Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 141h12min, 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
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Tadeu Leite, 20-Secretário 'ad hoc", procede à leitura da

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

- O Deputado Olinto Godinho, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFIC lOS
Do Vice-Governador Newton Cardoso; da Sra. Maria Lúcia Cardoso,

Secretária do Trabalho; do Sr. Paulino Cícero, Secretário de Meio Ambiente;
do Desembargador Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado; dos Srs.
Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho; Armando Dias, Procurador-
Chefe da Defensoria Pública; José Francisco de Salles Lopes, Presidente da
BELOTUR, e Marcus E. de Lamounier Bicalho, Chefe de Gabinete do
Secretário de Indústria e Comércio, agradecendo o convite para participar do
ciclo de debates sobre o tema "Educação para o Consumo - 10 Anos do
Código do Consumidor".

Do Senador Nabor Júnior, encaminhando cópia do Projeto de Lei do
Senado n° 215, de 2000. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Deputada Federal Maria Elvira, agradecendo o convite para a reunião
especial em homenagem ao Pe. José Campos Taitson.

Do Sr. Régis Amoldo Ferretti, Procurador-Geral da Assembléia Legislativa
do Rio Grande do Sul, encaminhando cópias das palestras realizadas
durante o XI Encontro Nacional de Procuradores de Assembléias
Legislativas.

Do Sr. João Grandino Rodas, Presidente do Conselho Administrativo de
Defesa Económica, encaminhando dados em resposta ao Requerimento n°
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942199, da Deputada Elaine Matozinhos. (- Anexe-se ao Requerimento no
942/99.)

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde, (3),
informando, em resposta a requerimento da CPI da Saúde, que a Pasta
envidará esforços para a instauração de processos licitatõrios nos termos da
Lei n° 8.666, de 1993 (- A CPI da Saúde.); encaminhando nota técnica
elaborada pela Pasta relativa ao Projeto de Lei n° 1.17912000, do Deputado
Sávio Souza Cruz (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.17912000.):
encaminhando informações relacionadas ao Requerimento n° 1.37312000, da
Comissão de Saúde (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.37312000.).

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (2), informando, com relação aos Requerimentos n°5 108 e 271199,
do Deputado Eduardo Daladier (pavimentação dos trechos Entroncamento da
BR-458-São Cândido-Vargem Alegre e lmbé de Minas-BR-116,
respectivamente), que essa Secretaria não dispõe, no momento, de recursos
para realizar as obras solicitadas.

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, encaminhando cópia deconvênio celebrado entre essa Secretaria e
o Município de Juiz de Fora. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda (2),
encaminhando demonstrativo de apuração da receita corrente liquida, relativo
ao período de setembro de 1999 a agosto de 2000, e os demonstrativos
contábeis da administração direta, indireta, de fundos e fiscal, referente ao
mês de agosto de 2000. (- A Comissão de Fiscalização Financeira)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, comunicando, em
atenção ao Requerimento n° 1.58012000, do Deputado Alencar da Silveira
Júnior (cancelamento das Resoluções n°s 003100 e 019100 e formação de
uma comissão na Loteria do Estado), que o assunto foi encaminhado ao
exame dessa autarquia.

Da Sra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da Justiça e de
Direitos Humanos, informando que o Requerimento n° 1.573/2000, da
Comissão de Direitos Humanos, foi encaminhado à Secretaria da Segurança
Pública.

Dos Srs. Paulino Cícero de Vasconcelios, Secretário de Meio Ambiente, e
Wellington Maia, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à
COOPERTEXTIL.

Dos Srs. Manoel Costa, Sérgio Bruno Zech Coelho, Antônio Salustiano
Machado e Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretários do Turismo, de
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Esportes, de Ciência e Tecnologia e da Cultura, respectivamente-' Cel.
PM QOR Mamede Campanha de Souza, Diretor-Geral do IPSM; de Daison
Olzany Silva, Presidente da FAPEMIG; dos Srs. Genedempsey Bicalho Cruz,
Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais; Caio Brandão, Presidente
da RURALMINAS; João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG; Aloisio de
Araújo Prince, Diretor-Geral Substituto do IGAM, e Marco Aurélio
Vasconcelos, Diretor de Administração e Finanças da COMIG; das Sras.
Christina VilIela Mendes, Presidente em exercício da Fundação TV Minas
Cultural e Educativa; Magdala Alencar Teixeira, Presidente da CETEC, e
Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente da HEMOMINAS; dos
Srs. Wflton Braga de Oliveira, Diretor-Geral do JPEM-MG; José Maria Couto
Moreira, Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais; Paulo
Juliâo. Diretor Administrativo e Financeiro da EMATER-MG; Edimar Antônio
Godinho Pimenta, Diretor-Geral em exercício da CODEVALE; Rubens Coelho
de MelIo, Presidente da COPASA-MG; Flávio de Lemos Carsalade,
Presidente do IEPHA-MG; Nélzio de Assis, Diretor-Geral do DEOP-MG;
Ronaldo Perim, Presidente da COHAB-MG; Hérzio Bottrel Mansur,
Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -; David Márcio
Santos Rodrigues, Diretor-Geral do IGA; Márcio Amaral, Presidente da
EPAMIG; Djaima Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, e Paulo César
Gonçalves de Almeida, Reitor em exercício da UNIMONTES; e da Sra. Irene
de Meio Pinheiro, Presidente da Fundação Helena Antipoff, comunicando a
inexistência de contratos entre esses õrgãos e a Empresa Montreal
Informática. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. lano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí
(2), encaminhando cópia de indicações do Vereador Eustáquio Azevedo
Rocha, aprovadas por essa Casa, nas quais se pede a criação da 3a Vara da
Comarca de Araçuai (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 17/99.);
e a implantação, em 2001, de cursos superiores da UEMG nessa cidade (- A
Comissão de Educação.).

Do Sr. Hermenegildo Gildão de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal
de Andradina, transmitindo à Assembléia o teor do Requerimento n°
295/2000, aprovado por essa Casa, solicitando a aprovação da reforma
tributária no Pais. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Tarcísio de Campos Ribeiro, Superintendente-Geral da Funed (2),
encaminhando relação de documentos solicitados pela CPI da Saúde e
informando que a documentação solicitada foi enviada anteriormente. (- A
CPI da Saúde.)

Do Sr. Murilo Badarã, Vice-Presidente do BDMG, encaminhando cópia de
documentação relativa a contratos firmados por essa instituição. (- A CPI das
Licitações.)
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Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa

Econômica Federal, comunicando a prorrogação da vigência de contrato
celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a referida instituição. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Marcos Túlio de Meio, Presidente do CREA-MG, encaminhando
minuta de convênio a ser firmado entre o CREA-MG e esta Casa.

Do Sr. Luis Márcio Araújo Ramos, Secretário Adjunto da Saúde, em
atenção ao Requerimento n°1.531/2000, da Comissão de Saúde, informando
que não há nessa Secretaria registro de solicitação de credenciamento do
Hospital de Jaiba. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Marmelito Pereira Magalhães Júnior, Assessor Especial do Ministro
da Saúde, em atenção ao Requerimento n° 1.52012000, do Deputado Miguel
Martini, enviando as informações prestadas pela Coordenação Geral de
Sistemas de informação Ambulatorial e Hospitalar da Secretaria de
Assistência à Saúde do Ministério da Saúde.

Do Sr. Marcelo Pereira Borges, Coordenador CAC da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste, enviando cópia determo aditivo firmado entre
essa autarquia 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.)

Da Sra. Zuleika S. C. Torquetti, Gerente da Divisão de Indústria Química e
Alimenticia da FEAM, em atenção ao Requerimento n° 143712000, da
Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Marcelo Resende de Souza, Superintendente-Geral Fundiário do
Instituto de Terras de Minas Gerais, enviando relação de processos a serem
titulados administrativamente por esse Instituto. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo
Nacional de Assistência Social, enviando cópia de planilhas que indicam a
transferência de recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social-MG.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Lúcia Menicucci, Chefe de Gabinete do Secretário do
Planejamento e Coordenação Geral, informando à Casa que o representante
dessa Secretaria no Fórum Técnico sobre Seguridade do Servidor Público
Estadual será a servidora Maria Celeste Gomes Cézar Vieira.

Do Sr. Platão Fischer Publer, da Diretoria de Programas Estratégicos do
Ministério da Saúde, informando a quantidade do medicamento Didanosina -
lOOmg adquirida na FUNED, por meio de convênio, pelo Ministério da Saúde
nos exercícios de 1999 e 2000. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Alicio Alves Pereira, Presidente do Sindicato da Indústria Mecânica
de Uberaba, solicitando o apoio da Casa à aprovação do Projeto de Lei n°
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1,123/2000. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°1.123/2000.)

Da Sra. Vênia Aparecida Costa, Presidente em exercício da Fundação
Educacional do Vale do Jequitinhonha, solicitando seja alterado o § 2 0 do art.
199 da Constituição do Estado, o qual trata da gestão de recursos destinados
à UEMG e à UNIMONTES. (- Anexe-se á Proposta de Emenda à
Constituição n°24/99.)

Da Sra. Maria das Graças de Oliveira Ancelmo, Diretora da APAE de
Patrocínio, manifestando-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei n°
90112000. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°901/2000.)

Do Sr. Norberto Rech, Presidente da Federação Nacional dos
Farmacêuticos, comunicando a posse da nova diretoria da instituição.

Do Sr. José Celestino da Silva, Presidente da Associação Comunitária do
Bairro Itatiaia, comunicando a posse da nova diretoria da instituição.

Do Sr. José Coelho Júnior, Presidente do Diretório do PPB no Município de
Minas Novas, solicitando uma série de providências relativas à preservação
das águas naquela região. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Wagner Augusto Portugal, (2), agradecendo os convites para
participar das comemorações do centenário de nascimento do ex-Senador
Gustavo Capanema e do ex-Governador Milton Campos.

TELEGRAMAS
Do Ministro Sepúlveda Pertence, agradecendo o convite para participar da

comemoração do centenário de nascimento do Desembargador Afonso
Teixeira Lages.

Do Senador José Alencar e do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da
Casa Civil, agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à
COO PERTEXTIL.

Dos Srs. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil; Antônio
Salustiano, Secretário de Ciência e Tecnologia: Flávio Menicucci, Diretor-
Geral do DER-MG, e Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Conselheiro do
Tribunal de Contas, agradecendo o convite para o ciclo de debates sobre o
tema "Educação para o Consumo - 10 anos do Código do Consumidor".

CARTOES
Dos Srs. Carlos Patrício Freitas Pereira e Mauro Santos Ferreira, Secretário

da Saúde e do Planejamento, respectivamente, agradecendo o convite para a
reunião especial em homenagem à COOPERTEXTIL.

Dos Srs. Carlos Patricio Freitas Pereira e Mauro Santos Ferreira,
Secretários da Saúde e do Planejamento, respectivamente, e Axel Sorensen,
Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas, agradecendo o convite
para o Ciclo de Debates Educação para o Consumo.

Do Sr. Murílio de Aveilar Hingel, Secretário da Educação, agradecendo o
convite para a reunião especial em homenagem ao Colégio Marista Dom



W2
167

Silvério.
Da Sra. Maria Aparecida Bueno, Secretária de Educação, Cultura, Esporte

e Lazer de Passas, felicitando esta Assembléia pela realização do 1 0 Salão
da Primavera.

DaSra. Dalva Maria Thomaz Rocha, Diretora da l a Superintendência
Regional de Ensino, agradecendo o convite para o Fórum Técnico O Servidor
Público Estadual e a Reforma Administrativa.

Do Sr. Sebastião Lucas Filho, Secretário Executivo da Associação dos
Municípios da Micro Região do Vale da Rio Grande, encaminhando o
relatório de atividades dessa entidade relativo ao mês de julho de 2000. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.228/2000

Declara de utilidade pública a Associação Unificada de Recuperação e
Apoio - AURA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Unificada de

Recuperação e Apoio - AURA -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Unificada de Recuperação e Apoio - AURA -,

com sede em Belo Horizonte, encontra-se em pleno e regular funcionamento
há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, no
que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Estando dentro dos requisitos legais para que seja declarada sua utilidade
pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas parlamentares.

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

PROJETO DE LEI N°1.229/2000
Autoriza o Poder Executivo a implantar, na rede pública hospitalar,

programa de prevenção e tratamento da obesidade e das doenças dela
decorrentes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar, na rede hospitalar
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das doenças dela decorrentes, assim como de orientação nutricionaL

Parágrafo único - Para implantação do programa, poderá o Poder
Executivo destinar ambulatórios específicos, sendo que eles deverão estar
devidamente dotados de recursos materiais e humanos necessários ao seu
adequado funcionamento.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias-

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 2000.
Agostinho Silveira
Justificação: Este projeto tem por objetivo atender à população que recorre

à rede hospitalar do Estado de Minas Gerais com problemas de saúde
decorrentes do excesso de peso, tais como diabetes, pressão arterial em
nível fora do normal, insuficiência cardiorrespiratória e desvio de coluna
vertebral, bem como quadros de patologia psicológica causados pelas
dificuldades de locomoção e aceitação social e pela conseqüente ausência
de auto-estima, diante da falta de informação e de tratamento clínico e
nutricional do excesso de peso. Por esses motivos conto com os ilustres
pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.230/2000
Disciplina a aplicação de recursos previstos em programas e fundos

destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria e a fome e a
resgatar a cidadania no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-Os recursos alocados nos programas e fundos públicos destinados

a atenuar distorções na distribuição da riqueza pessoal e espacial, a
combater a miséria e a fome, a assistir populações que estejam expostas a
níveis salariais os mais baixos e ao desemprego, a melhorar a qualidade de
vida de populações que vivem em situação de carência material e precária
situação familiar e social serão aplicados prioritariamente nos municípios que
registram Indice de Desenvolvimento Humano - IDH - até 0,5 (zero vírgula
cinco).

Art. 2° - O disposto no artigo anterior aplica-se, especialmente, ao
programa instituído pelo Decreto n° 40.237, de 23 de março de 1999 -
Programa Bolsa-Família -, ao Fundo para a Infância e a Adolescência, criado
pela Lei n° 11.397, de 7 de janeiro de 1994, e aos oriundos das políticas, dos
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programas e das ações propostas pelo Conselho de Segurança Alimentar
de Minas Gerais, conforme dispõe o Decreto n° 40.324, de 23 de março de
1999.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 2000.
Agostinho Silveira
Justificação: O combate á miséria é uma preocupação dos brasileiros e um

compromisso de campanha do Governador Itamar Franco. O Estado
desenvolve ações neste sentido por meio de projetos, programas e fundos. O
projeto de lei objetiva disciplinar a aplicação de recursos previstos em
programas e fundos destinados a assistir populações carentes, a combater a
miséria e a fome e a resgatar a cidadania no Estado de Minas Gerais,
adotando o Indice de Desenvolvimento Humano - IDH - como parâmetro para
a alocação de recursos, sempre insuficientes diante das necessidades
sociais e que precisam ser bem aplicados.

Há tempos, o 10H constitui o índice de aferição do desenvolvimento de
países e regiões. E mundialmente aceito e amplamente utilizado pela
Organização das Nações Unidas - ONU. Trata-se de um índice sintético
elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Pnud
- para medir o progresso humano. E composto por indicadores de três áreas:
saúde, educação e renda. A saúde é medida pela esperança de vida ao
nascer, em anos. A educação é medida por dois indicadores: a taxa de
alfabetização da população de 15 anos de idade ou mais e o número de
matrículas no ensino de 1°, 2° e 3° graus, dividido pela população em idade
escolar. A renda é medida pelo Produto Interno Bruto - PIB - "per capita", em
dólares, ajustado pelo poder de compra em cada país.

O IDH varia de O a 1. Quanto mais próximo de um, maior o grau de
desenvolvimento. Menor que 0,5 é considerado baixo; entre 0,5 e 0,8, é
médio; acima de 0,8, alto. Minas possui 195 cidades com índice até 0,5, e
elas não se encontram somente no vale do Jequitinhonha. São João do
Paraíso, no Norte do Estado, apresenta IDH de 0,363, comparável a países
como Mauritânia ou Costa do Marfim. Já Conceição da Barra de Minas e
Santana do Manhuaçu registram IDH igual a 0,5. Assim, a adoção do índice
tem a vantagem de não excluir nenhuma localidade carente,
independentemente da região em que se situe e, ao mesmo tempo, beneficia
a região que agrega maior número de municípios pobres.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares â aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.231/2000
Dispõe sobre a inclusão da disciplina Primeiros Socorros na grade

curricular das escolas públicas estaduais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica incluída na grade curricular das escolas públicas do Estado a

disciplina Primeiros Socorros.
Art. 2 0 - A disciplina de que trata esta lei será ministrada por um membro do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.
Art. 30 - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da

Educação fica autorizado a celebrar convênio com o Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais para o cumprimento do previsto nesta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2000.
Ailton Vilela
Justificação: O projeto de lei tem por finalidade instruir sobre a prática de

primeiros socorros, haja vista o despreparo da população quando ocorrem
situações de emergência ou acidentes.

A inclusão dessa disciplina na grade curricular é importante para a
formação dos alunos. Além disso, devemos salientar a presença de um
policial nas escolas, fator preventivo para a segurança.

Em face do exposto, apresentamos o projeto aos nobres pares para
aprovação.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.66312000, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado voto de

congratulações com o Município de Conselheiro Lafaiete pelos 210 anos de
sua emancipação político-administrativa. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 1.66412000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Universidade de Pouso Alegre pelo
seu 1 0 aniversário de criação. (- A Comissão de Educação.)

NÓ 1.665/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado votode congratulações com o jornal 'Primeira Página", pela sua
soa edição. (- A Comissão de Transporte-)

NÓ 1.66612000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Policia a denúncia apresentada pelo Sr.
Anderson Lúcio Sisconeto Resende.

N° 1.66712000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
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encaminhada ao Promotor de Justiça da Comarca de Uberaba a denúncia
feita pelo Sr. Anderson Lúcio Sisconeto Resende.

N° 1.66812000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Juiz de Direito da Comarca de Pedra Azul a denúncia
apresentada pelo Sr. Marcílio Botelho Antunes.

N4° 1.66912000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Tribunal de Justiça a denúncia apresentada pelo Sr. Marcilio
Botelho Antunes.

N° 1.67012000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG a denúncia feita pelo Sr.
Marcilio Botelho Antunes.

N° 1.67112000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos o pedido de
transferência do detento Valdeli Ferreira de Oliveira.

N° 1.67212000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Policia do Estado denúncia apresentada pelo
Sr. Gilberto Rocha Ferreira.

N° 1.67312000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado à Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos pedido de
assistência formulado pelo detento Marcos Antônio Ferreira da Costa.

N° 1.67412000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado denúncia formulada pelo Sr.
JoãoFlávio Pereira.

N° 1.67512000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos pedido de
progressão de regime penitenciário em favor do detento Djalma Soares da
Cruz.

N° 1.67612000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos pedido de revisão do
processo formulado pelo detento Luiz Carlos Braga.

1'1° 1.67712000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Policia do Estado denúncia formulada pelos
Srs. Hélio Gomes e Félix Mendes Tavares.

N° 1.67812000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comando-Geral da PMMG denúncia formulada pelos Srs.
HélioGomes e Félix Mendes Tavares.

N° 1.679/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG a denúncia apresentada pelo
Sr. Sérgio Ferreira de Souza.

N° 1.68012000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado à Secretaria da Justiça o pedido de transferência dos detentos



Fernando WiIly Batista Artel e Alexandre Batista Anel.	
172

N° 168112000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça a denúncia feita pela Sra.
Cidália Soares Cravo. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

N° 1.682/2000, do Deputado Agostinho Silveira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Escola de Minas da Universidade Federal de
Ouro Preto pelos 124 anos de sua fundação.

N° 1.68312000, do Deputado Agostinho Silveira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Faculdade de Medicina de Barbacena pelo
brilhante desempenho.

N° 1.68412000, do Deputado Agostinho Silveira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Centro Federal de Educação Tecnológica
pelos 90 anos de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 1.68512000, do Deputado Agostinho Silveira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a CENIBRA pelos 27 anos de sua instalação.

N° 1.68612000, do Deputado Agostinho Silveira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Mercado Central de Belo Horizonte pelos 71
anos de sua existência. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

N° 1.68712000, do Deputado Alvaro António, solicitando seja concedido o
título de cidadão honorário deste Estado a Dom José Mauro Pereira Bastos.
(- A Comissão de Educação.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Mauro Lobo.

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

Deputadas, imprensa, senhores presentes, desta tribuna já ouvimos vários
colegas parlamentares fazendo um balanço das últimas eleições. A imprensa
também fez um balanço das eleições de Minas Gerais e de todo o Brasil,
mostrando vitórias de alguns partidos que sobressaíram e de Prefeituras
conquistadas, Mas a minha presença aqui hoje se deve a um balanço
diferente, não um balanço sobre as vitórias e derrotas das últimas eleições,
algo mais trágico.

Vou tecer alguns comentários sobre este Pais, o país do carnaval, das
festas juninas, das maravilhas e também o país das eleições. Quando digo
balanço trágico, refiro-me a fogos de artifício. Pude presenciar algumas
tragédias em vários municípios em que participo e acompanho as eleições,.
Às vezes, não são dados estatísticos, pois não foram feitas ocorrências
Policia is. Por isso é impossível trazermos dados estatísticos sobre as
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tragédias corri os fogos de artifício.
Existe uma legislação federal que trata dos fogos de artifício, mas temos

também uma regulamentação estadual. Agora, vou passar a fazer a leitura da
legislação atual e dos fatos que ocorreram. Conheço várias pessoas
mutiladas, em alguns casos, queimadas, que foram atendidas, mas que não
registraram ocorrência com fogos de artifício.

A lei, por si só, não tem o condão de mudar a realidade. Desde 1942,
através do Decreto-Lei n° 4238, existe no Brasil legislação regulamentando a
fabricação, o comércio e o uso de fogos de artifício. O Decreto n° 2.998, de
2313199, buscou adequar a matéria ã realidade atual, dispondo sobre a
fiscalização de produtos controlados pelo Ministério do Exército, órgão ao
qual está afeta essa competência.

O art. 22 do referido decreto dispõe. (- Lê:)
"São elementos auxiliares de fiscalização de produtos controlados:

- os órgãos policiais;
II - as autoridades de fiscalização fazendária;
III - as autoridades federais, estaduais ou municipais que tenham encargos

relativos ao funcionamento de empresas cujas atividades envolvam produtos
controlados."

Aí, faço referência aos fogos de artifício. (- Lê:)
"IV - os responsáveis por empresas, devidamente registradas no Ministério

do Exército, que atuem em atividades envolvendo produtos controlados;
V - os responsáveis por associações, confederações, federações ou clubes

esportivos, devidamente registrados no Ministério do Exército, que utilizem
produtos controlados em suas atividades;

VI - as autoridades diplomáticas ou consulares brasileiras e os órgãos
governamentais envolvidos com atividades ligadas ao comércio exterior."

Apesar da existência de uma norma moderna e em pleno vigor, preocupa-
nos a maneira como os artefatos pirotécnicos são fabricados,
comercializados e, principalmente, manuseados.

Não se trata de coibir o exercício dessa atividade industrial ou mesmo
proibir o uso de fogos, prática tão comum no Pais. Sabemos que os fogos de
artifício são vendidos em qualquer ponto comercial, em qualquer bar ou
comércio do interior, são vendidos sem fiscalização, e qualquer criança tem
acesso à compra e ao manuseio de fogos de artifícios.

Sabemos que o povo brasileiro possui uma personalidade festiva,
irreverente e alegre. Essa característica de nossa gente nos tem valido
admiração e simpatia nos quatro cantos do mundo. E a própria cultura
nacional que incentiva o uso de fogos e a torna parte de nossas tradições.
Entretanto, devemos reconhecer a urgência de um esforço conjunto, visando
ao cumprimento das determinações legais que disciplinam a questão. Assim,
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poderão ser evitados acidentes cujo preço pode ser a incapacidade física
permanente de muitas vitimas e até mesmo a perda de vidas preciosas.

Gostaria de dizer aos companheiros desta Casa que um dos principais
motivos de estarmos hoje nesta tribuna é o terrível acidente ocorrido na
semana passada no Município de Simonésia, região Leste do Estado, na
região de Manhuaçu. Durante as comemorações do resultado eleitoral, um
caminhão, com várias pessoas na carroceria, trafegava pelas ruas da cidade,
carregando, aproximadamente, 100 caixas de foguetes. A animada festa se
transformou, inesperadamente, em um cenário marcado pelo horror e pela
tristeza. Fagulhas recaíram sobre as caixas e, em questão de segundos, um
mar de chamas atingiu adultos e crianças que se encontravam sobre o
veículo. Sete delas foram internadas com queimaduras de terceiro grau. Uma
família inteira foi colhida pela tragédia. O pai, a mãe e o filho de 7 anos
faleceram nesse final de semana. Os outros três filhos e um genro ainda se
encontram internados, em estado grave, no Hospital João XXIII.

Fatos como esse nos deixam perplexos e muito nos sensibilizam, levando-
nos a refletir sobre a necessidade de se adotarem medidas fiscalizadoras
mais eficazes. Urge cobrar providências das autoridades competentes,
especialmente das Policias Civil e Militar, para que acidentes tão sérios como
esse não se repitam.

Os sofrimentos de João Batista Lima, Lúcia Helena de Lima, João de Lima
Filho, que perderam suas vidas, e Patrícia de Lima, Marco Aurélio de Lima,
Bruno de Lima e Alessandro Augusto Soares, que se encontram
hospitalizados, clamam por uma atuação mais efetiva das instituições
responsáveis pelo cumprimento das leis.

Não podemos ficar expostos â possibilidade de novas catástrofes. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores

e senhoras da imprensa, visitantes, o jornal "Estado de Minas" do último
domingo veiculou, na pág. 4, uma reportagem assinada pelo jornalista
Marcelo Freitas, que tem como titulo "Itamar Tira dos Pobres e Dá aos
Ricos". E uma reportagem sobre o orçamento do Estado para o ano 2000,
feita de maneira detalhada e bem analisada, sobre as distribuições do
investimento do Estado para o ano 2001, por região. A matéria alerta e
chama a atenção para mais uma injustiça que se comete contra os pobres
dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas. Mais uma vez o
"Estado de Minas" presta um grande serviço ao povo de Minas Gerais.

O orçamento do Estado para 2001 enviado a esta Casa destina - pasmem
os senhores! - 1,13% para investimentos em obras nos vales do
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Jequitinhonha e do Mucuri, o que representa uma perda de recursos da
ordem de 50% em relação aos deste ano, que já foram quase nada.

O Norte de Minas perde - cai de 1309% para 11,30%.
A proposta do orçamento para 2001 tira das regiões mais pobres do

Estado, ou seja: de quem mais precisa, para favorecer as regiões mais ricas
de Minas, exatamente essas regiões que tradicionalmente sempre foram
altamente privilegiadas no momento da distribuição dos recursos públicos.

Não podemos, Srs. Deputados, compactuar com essa deformação, pela
qual quem tem mais recebe muito mais e quem muito pouco tem recebe
muito menos. Por isso mesmo se faz necessário que nós, Deputados,
usemos de nossa prerrogativa para apresentar emendas ao orçamento do
Estado, até porque o orçamento é elaborado por técnicos que, apesar da
elevada capacidade profissional, têm uma concepção de políticas públicas
diferente das realidades local e regional.

Nós, Deputados, que vivemos permanentemente os problemas e as
dificuldades inerentes às nossas bases eleitorais, temos de exercer a
prerrogativa de propor modificações nesse orçamento, que é injusto.

Afinal, temos intimo conhecimento da verdadeira realidade regional, além
da autoridade legal a nós conferida em cartório eleitoral, por meio do voto
democrático. Essa autoridade que nos foi outorgada nos permite direcionar
recursos e ações públicas capazes de diminuir as terríveis desigualdades
sociais e regionais, assim como melhorar os serviços públicos, de maneira
especial a saúde, a educação, o saneamento básico, a habitação, as
estradas, o meio ambiente e a geração de emprego e renda.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, diante dessa realidade, é chegada a hora
de nós, parlamentares, nos posicionarmos de forma bastante clara, sem
perdermos a serenidade e o equilíbrio, características tão peculiares aos
políticos mineiros.

Para que possamos honrar os nossos mandatos e dignificar este Poder, é
preciso que assumamos posições firmes em defesa dos reais interesses de
todos os mineiros, e não apenas de parte deles. Corrigir as injustiças, as
imperfeições e as discriminações que estão consolidadas na proposta do

j orçamento do Estado para 2001 é obrigação de todos nós, Deputados, e não
apenas daqueles que têm as suas bases eleitorais no Jequitinhonha, no
Mucuri e no Norte de Minas.

' Não podemos admitir, até mesmo por uma questão de equidade, que,
enquanto as demais regiões de Minas Gerais - as mais ricas - vão receber
mais recursos do orçamento de 2001, o Jequitinhonha, Mucuri e Norte de
Minas - as mais pobres e que mais precisam de investimentos públicos para

s reduzir as suas desigualdades - têm esses recursos reduzidos à metade.
Cabe a nós, portanto, corrigir as distorções contidas no orçamento, para



176
que, quando esse for enviado à sanção do Sr. Governador, possa traduzir
os anseios dos mineiros e de todas as regiões. Um orçamento cidadão, é o
que a sociedade espera do documento final, que ora chega a esta Casa para
ser apreciado e modificado.

E importante lembrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que, dias atrás, por
meio de um requerimento de minha autoria e de uma ação firme e
determinada do Presidente Anderson Adauto, fizemos ver ao Presidente da
República a injustiça que estava prestes a ser cometida contra os mineiros.
Uma ação rápida deste parlamento, que mobilizou a bancada federal e veio
se somar aos nossos esforços, possibilitou que fizéssemos reverter os
critérios estabelecidos para inclusão no Programa IDH 14, hoje rebatizado de
Projeto Alvorada. Se não fosse a grande mobilidade deste parlamento,
estaríamos fora desse programa, restando ao Governo Federal oferecer aos
Srs. Deputados Federais um tipo de ação compensatória.

Portanto, imbuído desse mesmo espírito de união e solidariedade,
conclamamos este parlamento a atuar de forma ordenada e articulada,
pensando sempre de uma forma maior no exercício da vida pública para
modificarmos a situação do Governo do Estado.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Márcio Kangussu,
em primeiro lugar, gostaria de agradecer a concessão do aparte e
cumprimentar V. Exa. por trazer, como sempre, a sua preocupação em
relação aos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, onde V. Exa. é
expressivamente votado, e eu tenho uma participação bem mais modesta.
Compartilho da sua preocupação.

Pondero, apenas, que, talvez, fosse mais adequado considerarmos o
investimento "per capita" ou investimento proporcional à renda gerada em
cada região, porque veríamos que não existe privilégio para algumas regiões
do Estado. Além disso, é importante que lembremos que o investimento do
Governo, no que se refere ã administração direta, em razão da dificuldade
financeira do Estado, é muito pequena. A sua capacidade de investimento é
muito limitada. O grande investimento do Estado, hoje, é a CEMIG. Com
relação à CEMIG, o vale do Jequitinhonha, por meio da usina de rapé, está
mais bem aquinhoado e tem investimentos mais importantes por parte do
Governador Itamar Franco.

São essas as considerações que faço em relação ao pronunciamento de V.
Exa. Reitero os cumprimentos e congratulo-me com V. Exa. pela
preocupação e combatividade pelo merecido aquinhoamento das pessoas do
empobrecido vale do Jequitinhonha e vale do Mucuri.

O Deputado Márcio Kangussu - Deputado Sávio Souza Cruz, o seu aparte
honra-me muito e enriquece o nosso pronunciamento. Mas permita-me
discordar de V. Exa, porque precisamos pensar em eqüidade. 0 que
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acontece, como sabe V. Exa., é o tratamento dado de forma diferente aos
desiguais. Não posso raciocinar, diante das afirmativas de V. Exa., com
relação ao investimento "per capita", por moradores, por cidadãos que moram
ali, já que eles são secularmente discriminados.

O que esperamos de um governo comprometido com o social, com uma
melhor qualidade de vida e com o combate às desigualdades sociais é que
essas regiões sejam mais bem aquinhoadas.

Quanto a lrapé, a CEMIG começou a veicular uma prestação de contas da
construção de uma usina em ltajubá. Estou ansioso para também vermos a
CEMIG anunciando a construção de [rapé, que irá melhorar muito as
condições sócio-econômicas da nossa região.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Mais uma vez, quero
cumprimentá-lo pela lucidez do pronunciamento. Estou fazendo um
levantamento a respeito dos investimentos do Governo do Estado na região
que V. Exa. tão bem representa, que é o vale do Jequitinhonha, e na minha
região, o Norte de Minas. Entendo que a sua posição demonstra, acima de
tudo, além de sensibilidade, um conhecimento do que temos e do que
precisamos. Esse trabalho que V. Exa. está fazendo tem o meu total e
irrestrito apoio. Não acredito que Deputado algum votado no Jequitinhonha e
no Norte de Minas, independentemente da posição político-partidária, poderá
ter a consciência tranqüila se não engrossar o pronunciamento de V. Exa. em
defesa dessas regiões.

Na hora da verdade, quero ver qual o Deputado de Minas que terá coragem
de apoiar essa pouca-vergonha que estamos vendo, que é o total descaso
com essas regiões.

E tenho certeza, nobre Deputado Márcio Kangussu, de que temos que
fazer esse trabalho tanto no orçamento do Estado quanto no da União. Tenho
alertado para o fato de que, infelizmente, os Deputados Federais não estão
levantando e defendendo as nossas bandeiras, como deveriam fazer. Isso é
uma obrigação dos Deputados Estaduais e Federais. Quero dizer ao
Governador Itamar Franco, um homem que tem tido uma posição
extremamente controversa na Casa, que ele terá pela frente uma bancada

o que, realmente, irá defender a bandeira das regiões, e não vamos aceitar
e essa discriminação e a redução que estão fazendo nos investimentos do

Norte de Minas e do Jequitinhonha.
o Parabéns, nobre Deputado, pelo pronunciamento. Conte comigo, e, na

semana que vem, traremos esse estudo detalhado. Vamos provar que
estamos perdendo espaço, se é que já tivemos algum ao longo desses dois
anos. Mas estamos, virtualmente, perdendo espaço em relação ao orçamento
deste ano e do ano passado. Muito obrigado.

0 Deputado Márcio Kangussu* - Nobre Deputado Carlos Pimenta, para
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mim, não é nenhuma surpresa o seu pronunciamento firme e, sobretudo,
a sua solidariedade não sã com este seu colega, mas também com o povo
sofrido do Jequitinhonha.

Nobre Deputado, quero aproveitar para comunicar não só a esta Casa, mas
principalmente aos Prefeitos, Vereadores, Presidentes de partidos políticos,
dirigentes sindicais, enfim, a todo o povo do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de
Minas que estamos apresentando uma emenda propondo modificações nos
critérios de distribuição do ICMS, conforme a conhecida Lei Robin Hood.
Estamos destinando 3% do percentual dos 25% reservados aos municípios
para, repito, os vales do Jequitinhonha, do Mucuri e o Norte de Minas.

Ao atender os municípios dessas três regiões, não estamos prejudicando
nenhum outro município. Entendemos que o mais lógico seria reduzir à
metade os critérios 'educação" e "saúde" e retirar 1% do critério "VAF, para,
então, totalizar 3%.

A primeira vista, pode causar um certo sobressalto o fato de se reduzirem
os incentivos - o que já é uma obrigação legal -, destinados à saúde e à
educação, áreas prioritárias em qualquer administração. Contudo, vale
relembrar que o investimento nessas duas áreas já está constitucionalmente
garantido, pois o constituinte originário estabeleceu a aplicação de, no
mínimo, 25% das receitas municipais em ações voltadas para o ensino
fundamental.

Em relação à saúde, também já não há necessidade de se incentivarem
investimentos pelos entes locais, em razão da recém-editada Emenda
Constitucional n° 29, de 131912000, que estabelece percentuais mínimos a
serem aplicados nessa área.

Assim, como as áreas sociais que merecem mais atenção dos governantes
encontram-se protegidas constitucionalmente, parece-nos ser o momento de
se direcionarem investimentos para regiões mais carentes de recursos, a fim
de se diminuírem as desigualdades sócio-econômicas entre as regiões do
Estado.

Para que também possamos aprovar essa emenda ao Projeto de Lei n°
830/2000, conclamamos, especialmente, os companheiros do Jequitinhonha,
do Mucuri e do Norte de Minas a nos mobilizar, a nos articular, exercendo
democraticamente o nosso poder de pressão. Essa pequena modificação irá
ajudar muito as administrações municipais no combate aos graves problemas
sociais.

Outra razão pela qual insistimos em obter esse diferencial deve-se ao fato
de, ao sermos incluídos na área mineira da SUDENE, o Estado não oferecer,
em contrapartida - ao contrário da União - nenhum incentivo aos nossos
municípios, fortemente identificados pelo baixo índice de desenvolvimento
sócio-econômico."
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Sr. Presidente e Srs. Deputados, chega de falácia, chega de retórica e

chega de discursos vazios de pessoas que se dizem comprometidas com as
áreas pobres. E hora de ação. E a hora é agora, quando o orçamento do
Estado tramita na Casa; que a emenda destinando 3% aos municípios da
área mineira da SUDENE seja aprovada. Conclamo todos os Deputados a
exercer a cidadania, a solidariedade e o amor ao próximo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
• Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente e Srs. Deputados, venho a esta

tribuna para falar sobre nossa participação nas últimas eleições. No geral,
tivemos resultado que podemos considerar satisfatório. Tivemos insucesso
na minha cidade. Como somos visto de lá pela TV Assembléia, queremos
parabenizar o Prefeito que se elegeu, Dr. José Roberto. Foi uma disputa
árdua e difícil, mas Leopoldina, mais uma vez, primou pelo bom
comportamento, lá imperou a democracia, na acepção da palavra. Nesta
oportunidade, parabenizamos o Prefeito eleito - que, em outra oportunidade,
já aludamos a eleger- Agora, como adversário, rendo-me à sua vitória e á do
Vice-Prefeito Dr. Guilherme e venho publicamente dizer que perdemos para
um grande adversário.

Tive, também, o prazer de apoiar um grande candidato, o Dr. José Newton,
e a sua Vice, Sra. lolanda. Podemos dizer que perdemos com dignidade,
caímos de pé, e isso vale muito. Agradecemos os quase 12 mil votos que lá
tivemos com os nossos candidatos. Parabenizo, também, os Vereadores
eleitos em Leopoldina. Solidarizamo-nos, também, com aqueles que não
lograram êxito na disputa. Da mesma forma, quero falar da minha satisfação
de ter ajudado alguns Prefeitos que se elegeram. Vou citá-los pelas cidades:
Astolfo Dutra, Cataguases, Muriaé, Itamarati de Minas, Desterro do Meio,
Casa Grande, Laranjal, Eugenópolis, Antônio Prado de Minas, Patrocínio de
Muriaé , Santo Antônio do Aventureiro, Ervália, Visconde do Rio Branco e

o Maripá de Minas.
Fiquei feliz por ter participado de todas essas campanhas. A partir de 2001,

começam novos tempos para essas cidades. Gostaria de dizer que o nosso
gabinete continuará permanentemente aberto e pronto para atender a esses
municípios e aos nossos grupos políticos que foram derrotados em algumas
cidades. A vida segue. O trabalho, sem dúvida alguma, dignifica o homem.
Da mesma forma, quero dizer aos nossos colegas que essa eleição foi
atípica e extremamente difícil; fomos cobrados duramente.

Temos feito uma política de discursos, mas, na prática, o sacrifício é de
todos, e tem faltado o apoio que esperávamos. A partir do ano que vem,

.s esperamos uma abertura maior do Governo com relação ás nossas bases e
aos resultados para os municípios que representamos. 0 grande dilema de
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todos é encontrar resultados nas ações que empreendemos no Legislativo
e atender, na prática, os municípios que nos confiaram seus votos. As urnas
mostram que muito deve ser mudado e, por meio de um maior esforço e de
uma maior abertura com o Governo, poderemos encontrar esses resultados.

Quero, também, dizer que vejo, com muitos bons olhos, a reunião realizada
ontem, na sede do PDT, sob a Presidência do Deputado Federal Olímpio
Reis, que comandou o entendimento, a fim de chegarmos ao apoio de um
grande nome em Belo Horizonte. Embora o PDT tenha respeito pela
candidatura do Dr. Célio, quase por unanimidade, decidimos que o partido
marchará com João Leite, que está acima das siglas partidárias, por seu
comportamento, postura e história como político. E jovem, um bom pai de
família, extremamente equilibrado e foi um grande atleta, tendo, portanto, as
credenciais necessárias para, sendo eleito, comandar a cidade de Selo
Horizonte.

O PDT, na disputa do 1 0 turno, teve uma grande figura, o Deputado João
Batista de Oliveira, que valorizou sobremaneira a participação do partido. Ele
atuou junto à Deputada Maria Elvira, concorrendo à Vice-Prefeitura e
acrescentou muito. Muitos dos duzentos e poucos mil votos devem-se à
participação desse valor extraordinário, o Deputado João Batista de Oliveira,
por sua humildade, dedicação e trabalho na esfera social, em Belo Horizonte
e em muitas outras cidades de Minas.

O nosso partido saiu, sem dúvida, engrandecido, porque a participação da
Deputada Maria Elvira e do Deputado João Batista de Oliveira foi brilhante.
Nós o acompanhamos e, por isso mesmo, queremos parabenizá-lo. No 20
turno, a decisão do PDT de Minas dará um grande respaldo para que o
Deputado João Leite conquiste a Prefeitura da cidade.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado Bené
Guedes, gostaria de parabenizá-lo por seu pronunciamento. Nós, do PDT,
orgulhamo-nos de tê-lo em nossa bancada. Sabemos da preocupação de V.
Exa. com suas bases e Prefeitos, e, mais uma vez, V. Exa. vem trazer a
palavra do PDT.

Hoje, daqui a pouco, estaremos recebendo, na sede do partido, o Deputado
João Leite, para oficializarmos o nosso apoio a sua candidatura, que, a meu
ver, será diferente, com criatividade e sem continuismo. O Deputado João
Leite não pode ter, às suas costas, as mazelas do Governo Federal.

Perguntam se o PDT apoiará João Leite, que é ligado a Fernando
Henrique. Mas sabemos, perfeitamente, da atitude de João Leite, do seu
trabalho dentro desta Casa. Sabemos de sua independência e de sua força.
E Belo Horizonte precisa, sim, da ajuda do Governo Federal. Não se pode
apenas ser Prefeito de Belo Horizonte, cruzar os braços e dizer que nada
queremos de Brasília. Lembro a V. Exa. da época em que nosso partido
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esteve no Governo do Rio de Janeiro e Brizola, que tinha pavor de Collor
de Mello, buscava recursos em Brasília. O Estado de Minas Gerais, hoje,
encontra-se parado porque temos uma briga do Governador Itamar Franco
com o Presidente Fernando Henrique. Entendo que essa briga, pessoal ou
não, deve ficar entre os dois, sem que Minas Gerais fique prejudicada, como
vem ocorrendo. Belo Horizonte precisa do melhor, precisa buscar recursos
fora, precisa de obras no sistema viário e, acima de tudo, de criatividade na
administração, o que sabemos será possível com o companheiro João Leite.
Parabenizo o seu discurso e sua preocupação com Belo Horizonte e com as
demais cidades de Minas Gerais.

O Deputado Bené Guedes - Agradeço a intervenção do ilustre Deputado
Alencar da Silveira Júnior, que enriquece nosso pronunciamento.

O PDT, em Juiz de Fora, apoia a candidatura do Prefeito Tarcísio Delgado,
nosso amigo de longa data. Embora tenha o maior respeito pelo colega e
amigo Deputado Alberto Bejani, do PFL, tenho uma amizade antiga com o
Prefeito Tarcísio Delgado e estou apoiando a reeleição de um Prefeito
atuante, sério, um político extraordinário. Alberto Bejani é pessoa a quem
muito prezamos, mesmo antes de sua entrada nesta Casa, mas já lhe disse
que sou mais ligado, em termos políticos, a Tarcísio Delgado, desde quando
começamos, no PMDB, em 1982. Portanto, neste momento, não poderia
faltar para com meu amigo Tarcísio Delgado em sua tentativa de voltar à
Prefeitura para trabalhar por Juiz de Fora, pela região da Zona da Mata, ele
que é um político atuante em nossa região, nosso Estado e nosso País.

Agradeço aos Srs. Deputados pela atenção dispensada ao meu
pronunciamento. O meu abraço ao ilustre Presidente desta Casa, Deputado
Anderson Adauto, figura que aprendemos a admirar. Sofremos, com ele, pelo
fato de não ter tido sucesso em sua campanha, em Uberaba. Mas sabemos
que se encontra acima dessas questões e alçará outros vôos em sua vida
política, porque sempre foi uma pessoa determinada, tratando a todos com
igualdade. Faço questão de mencioná-lo, como um exemplo de Presidente,
nesta Casa.

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

Deputadas, retornamos a esta tribuna para, mais uma vez, abordar os
problemas relacionados com a segurança pública. Infelizmente, falarei sobre
a morte do Sr. Davi Evangelista Couto, taxista, 29 anos, casado. Conforme a
matéria divulgada pelo jornal "O Tempo" do dia 811012000, ele foi executado
no Bairro Cabana. No entanto, os marginais continuam soltos.

A Proposta de Emenda à Constituição n° 3312000, de autoria deste
Deputado e da Deputada Elaine Matozinhos, propõe a integração do
aparelho policial, com o objetivo de dar uma resposta mais eficiente à
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sociedade. Se aquele taxista fosse parado pela Policia Militar numa
"Operação Pára Pedro" e o marginal escondesse sua arma, a polícia não
teria condições de saber se era ou não um foragido da justiça. Infelizmente,
um bandido, mesmo sendo um foragido da justiça e tendo contra si um
mandado de prisão, pode passar por uma "blitz" da Policia Militar sem ser
preso. Por quê? Porque a Policia Militar não tem acesso aos arquivos
criminais que estão nas mãos da Policia Civil. Temos dois aparelhos policiais
completamente dissociados um do outro, no que diz respeito à operação, à
estratégia e ao planejamento prévio de combate e prevenção ao crime.

Precisamos fazer com que as duas policias passem a trabalhar juntas.
Todos estamos sabendo da violência que está sendo cometida contra
policiais do Rio de Janeiro. Se a polícia desse Estado está sendo afrontada
dessa forma, imaginem o que os cidadãos estão passando. Não podemos
permitir que esses marginais ultrapassem as fronteiras de Minas. Por isso,
insistentemente, pedimos ao Governador Itamar Franco, ao Comando da
Polícia Militar e ao Secretário da Segurança Pública que parem com essa
queda-de-braço entre a Policia Civil e a Policia Militar. E preciso que troquem
informações, integrando-se verdadeiramente, a partir do Soldado e do
Detetive até a cúpula. Apesar de os crimes estarem ocorrendo, as duas
policias não se reúnem para traçar um plano de combate.

Durante a campanha eleitoral, viajei por 112 cidades, observando que, em
diversos municípios, as policias solicitam que a comunidade crie conselhos e
associações comunitárias de segurança pública, a fim de discutir com o
aparelho policial. No entanto, como solicitar esse engajamento da sociedade
sem que as duas policias estejam assentadas à mesma mesa? Se algum
cidadão, de qualquer município mineiro, solicitar dos comandos das Polícias
Militar e Civil um planejamento de prevenção e combate ao crime, não irá
consegui-lo.

Não há um planejamento prévio realizado entre a Policia Civil e a Policia
Militar. Por isso, a Proposta de Emenda à Constitucição n° 3312000 está
tramitando nesta Casa, e é por esse motivo que gostaríamos que as duas
Polícias passassem a trocar informações, pois têm de discutir a segurança
pública antes mesmo de convocarem a população. Caso, em uma dessas
reuniões, um líder comunitário e a sociedade civil organizada questionem as
cúpulas com relação ao plano de combate existente, que foi traçado
conjuntamente pelos dois aparelhos de policia do Estado, passarão por uma
vergonha, porque esse plano não existe. Já que as duas polícias são pagas
pelo mesmo cofre público para servirem à sociedade, por que não têm esse
plano e não trocam informações? Por que o arquivo criminal, que está nas
mãos da Polícia Civil, não pode ser acessado pela Policia Militar quando está
fazendo ronda diuturnamente? Por que, quando ocorre um assalto a Banco, e
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a Polícia Militar é enviada ao local, a Policia Civil não pode iniciar a
investigação? Por que uma não repassa as informações à outra? Por que a
sociedade tem de pagar por essa inoperância, por essa ineficiência e por
essa falta de compromisso?

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre Deputado Sargento
Rodrigues, faço coro com V. Exa. no que diz respeito à nossa proposta de
emenda à Constituição, que cria um comando único para a Polícia Civil e a
Militar. A nossa bancada, que carinhosamente chamamos de bancada da
segurança pública, tem enfrentado vários desafios. No primeiro dia em que
aqui chegamos, pedimos que fosse criada uma CPI com o objetivo de apurar
as possíveis irregularidades ocorridas no DETRAN. Com muita tristeza,
constatamos que muito pouco foi apurado e percebemos a inconseqüência
de uma proposta de emenda â Constituição que pretendia tirar o DETRAN da
Polícia Civil. Havia! também, outra proposta de emenda à Constituição
pretendendo tirar da Policia Civil o Instituto Médico Legal e o Instituto de
Criminalistica, que são os órgãos que fazem o laudo pericial, os exames e a
prova material dos crimes.

A búsca desse desmantelamento da Policia Civil ocorreu em propostas de
emenda à Constituição encabeçadas pelo Deputado João Leite. Elas ainda
não tramitam nesta Casa porque sabemos que temos as melhores Policias
deste Pais e precisamos preservá-las. Belo Horizonte já tem 25 conselhos
comunitários de segurança pública, que vieram depois da locação de uma
grande importância de recursos da Prefeitura para a Polícia Militar, na busca
de aquisição de recursos materiais para aumentar o policiamento da Capital.
Estamos percebendo falta de vontade política na busca desse comando
único. Nós, Deputados, a Prefeitura de Belo Horizonte e a comunidade temos
feito a nossa parte. Muito obrigada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria de agradecer o apoio da
Deputada Elaine Matozinhos. Endosso as palavras de V. Exa. O Dr. Célio de
Castro está no caminho certo, fazendo esse convênio, doando essa verba e
tentando minimizar os problemas de segurança pública do município.

Está de parabéns o Dr. Célio de Castro, porque tomou a medida correta,
não uma medida enganadora, fez um convênio sério, com planejamento,
criando as 25 regionais. Cada vez mais, temos que apoiar essa iniciativa,
porque, realmente, o Prefeito está no caminho certo. Temos que respaldar
seu limite de atuação e competência. Dentro daquilo que é possível a um
Prefeito, ao Chefe do Executivo Municipal, tem feito tudo.

Queremos, também, parabenizar a Cãmara Municipal, por ter aprovado
aquele projeto e por permitir que a Polícia Militar recebesse cerca de
R$3.900.000,00 para a compra de novas viaturas, coletes à prova de balas e
rádios-comunicação e, acima de tudo, pelo engajamento do Prefeito Célio de
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Castro: promoveu a aproximação das 25 regionais para discutir a
segurança pública, que não é só do Prefeito ou só da comunidade, mas de
todos e para todos. Todos devemos estar preocupados, bem como os
Deputados desta Casa, principalmente porque os dois órgãos do aparelho
policial são estaduais e necessitam de um apreço maior por parte dos
Deputados Estaduais.

Mais uma vez, gostaria de solicitar aos Deputados desta Casa que
observassem bem a Proposta de Emenda à Constituição n° 33, que trata da
integração do aparelho policial. Não podemos permitir o que está relatado no
jornal "O Tempo" do dia 811012000. Já foram mortos sete taxistas. Gostaria
de deixar claro para os taxistas que estamos preocupados, cada vez mais,
com a segurança pública do Estado. E necessário que os Deputados
entendam esta proposição de lei, que é séria, coerente, foi, acima de tudo,
elaborada por pessoas que estiveram combatendo o crime, vivenciaram os
fatos nas ruas, vivenciaram o dia-a-dia no combate ao crime.

Propusemos essa emenda com o objetivo de permitir que as duas Policias,
Civil e Militar, possam, pelo menos, sentar à mesma mesa para discutir a
segurança pública conjuntamente. Podem observar, principalmente os
Deputados que têm bases eleitorais no interior, a dissociação das duas
Policias. Quando há um crime de grande vulto, é feita uma operação conjunta
imediatamente, e tudo volta ao normal. Ai, pergunto: até quando é
compensador para a sociedade ter uma polícia completamente dissociada da
outra, uma policia que não se comunica no dia-a-dia, uma policia que não faz
planejamento conjunto de combate ao crime? E necessário repensar esse
modelo, essa estrutura das duas Polícias.

Não queremos falar em extinção da Polícia Civil ou da Policia Militar,
queremos chamar a atenção da sociedade porque o crime vem avançando
cada vez mais. Todos os dias, vemos, nos jornais, violência e crimes.
Infelizmente, às vezes, deparamos com pessoas defendendo esse tipo de
cidadão que persegue pais de família.

Para encerrar, gostaria que os Deputados pensassem muito na Proposta
de Emenda à Constituição n° 33. E a oportunidade que temos de fazer com
que o aparelho policial possa ser aperfeiçoado no Estado, dando à sociedade
maior segurança. A sociedade merece e tem que ser respeitada porque paga
impostos e tem que ter uma prestação de serviços à altura.

São essas as nossas considerações, deixando o nosso alerta para que
todos estejam atentos à votação da Proposta de Emenda à Constituição n°
33. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Antes de passar a palavra
ao próximo orador, a Presidência deseja esclarecer à Deputada Elaine
Matozinhos e ao Deputado Sargento Rodrigues, autores da Proposta de
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Emenda à Constituição n° 33, que essa matéria foi objeto de discussão
hoje, no Colégio de Líderes, e ficou acertado que fará parte das matérias que
serão analisadas por este Plenário logo após a desobstrução da pauta, com a
votação dos vetos.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas,

senhores da imprensa, pessoas presentes nas galerias, trago aqui, hoje, dois
assuntos. Um relacionado ao seguro rural no Estado de Minas Gerais e outro
referente à EMATER-MG.

Com relação ao seguro agrícola, no final do ano passado, fizemos questão
de registrar cumprimentos ao Sr. Governador do Estado por ter assinado o
Decreto n° 40.640, transferindo à Cia. de Seguro Agrícola do Estado de São
Paulo - COSESP -, entre outras obrigações, a possibilidade de realizar
convênio com o Estado para operar o seguro da produção. Desse modo, os
agricultores mineiros passariam a contar com esse importante serviço de
proteção ás lavouras, cobrindo, assim, as perdas por intempéries.

Por ocasião da assinatura desse convênio, o Secretário de Agricultura,
entusiasmada mente, afirmou que o agricultor mineiro teria, a partir da safra
seguinte, cobertura do seguro agrícola com preços compatíveis com a sua
atividade.

Lamentavelmente, passado um ano da promulgação do referido decreto, o
agropecuarista não foi, ainda, beneficiado por esse programa tão alardeado.
Sabemos que o seguro rural é um forte instrumento, capaz de evitar a
descapitalização do agricultor em suas vicissitudes, mas é preciso que opere,
de fato, e em tempo hábil.

Desde 1993, quando a Benige Seguradora encerrou suas atividades com
seguro rural por insuficiência do Fundo de Estabilidade de Seguro Rural,
administrado pelo Instituto de Resseguros do Brasil - abro aqui um parêntese:

Z esse fundo foi desviado pelo Governo do hoje Vice-Governador Newton
C Cardoso para o SERVAS, o que deixou a produção rural sem a devida

cobertura -, o homem do campo em Minas Gerais está com seu patrimônio -
máquinas e benfeitorias -, bem como com seu processo produtivo,
representado por florestas, lavouras e rebanhos, inteiramente a descoberto
com relação à ação maléfica das secas, inundações, raios, ventos fortes,
granizo e geadas.

O decreto e o convênio trouxeram um lampejo de esperança para o
agricultor mineiro, mas, infelizmente, não passou disso, pois a COSESP
sequer se instalou em Minas Gerais.

Mais grave ainda é que o ano agrícola 2000-2001 já se iniciou, e nenhum
sinal alentador motiva o agropecuarista a assumir riscos tão sérios como o da
atividade agropecuária, diante de tantas e tantas incertezas climáticas
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somadas aos problemas de preço, mercado, financiamento e outros.

E bom lembrar, também, que há dois outros perdedores nesse contexto,
que são o Serviço Voluntário de Ação Social - SERVAS - e a Secretaria de
Agricultura, uma vez que o art. 3 0 do citado decreto determina que as
comissões de corretagem dos órgãos da administração direta e indireta
revertam para esses órgãos, na proporção de 45% para cada um.

A COSESP, uma empresa oficial no ramo de seguro agrícola, com 32 anos
de experiência e com atuação em diversos Estados brasileiros, previa atingir
a meta de 10 mil apólices vendidas no primeiro ano de atividade, segundo
informações do Diretor Antônio Kanji. Todavia, diante do quadro real que
presenciamos, acreditamos que a COSESP deva ser questionada quanto à
não-materialização do seguro rural em Minas Gerais.

O segundo assunto que me traz a esta tribuna é a EMATER-MG, a respeito
do qual quero dizer que é uma empresa pública idônea. Temos
acompanhado pela imprensa os resultados da auditoria realizada em vários
órgãos do Estado de Minas Gerais. Aliás, abro aqui também um parêntese
para mencionar a seriedade do Sr. Governador Itamar Franco nesse
contexto. Mais especificamente, gostaria de evidenciar o caso da EMATER-
MG, onde são apontadas irregularidades por parte dos Diretores, indicando-
se, inclusive, a demissão de todos eles.

Antes de tudo, é bom ressaltar que essas irregularidades devam ser
atribuídas tão-somente às pessoas da diretoria, e não à empresa. Essa é
constituída de centenas de empregados com funções técnicas e
administrativas, que - tenho certeza - não compactuam com esses desvios de
comportamento administrativo.

Uma empresa pública, com 52 anos de excelentes serviços prestados à
família rural, não pode ficar manchada pela simples atitude de um ou outro
diretor que, circunstancialmente, dirigiu os destinos da instituição. A
idoneidade da EMATER-MG pode ser medida e avaliada mediante centenas
de convênios que as Prefeituras Municipais firmam com a empresa. Os
municípios, normalmente com dificuldades financeiras, não hesitam em
passar um pouco de dificuldade com seu orçamento, mas não dispensam o
ótimo trabalho que a extensão rural e a assistência técnica possam dispensar
aos produtores rurais, permitindo a melhoria de renda, a preservação
ambiental e o crescimento social da família como um todo-

0 trabalho da EMATER-MG. em sintonia com as cooperativas, com os
sindicatos rurais, com as associações, com as comunidades e com tantos
outros órgãos, confere a ela a legitimidade de suas ações e o crédito que
tanto merece.

Tenho a certeza de que esses indesejáveis acontecimentos não diminuirão
a confiança dos conveniados e parceiros da EMATER-MG.
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Em tempo hábil, o Governo detectou o mal e o extirpou, evitando o

enraizamento de suas conseqüências. E hora, pois, de a empresa retomar o
seu ritmo normal de trabalho e continuar na sua linha de conduta técnica com
seriedade e competência, como sempre foram suas diretrizes, seus objetivos
e seus princípios doutrinários. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa à 2a Parte da reunião, com a 11 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para, no

prazo de 60 dias, proceder a estudos acerca da situação da exploração de
jogos eletrônicos no Estado, na modalidade conhecida como "máquina caça-
níqueis", doravante denominada Comissão Especial das Máquinas Caça-
Níqueis. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; suplente
- Deputado Eduardo Brandão; pelo PFL: efetivo - Deputado Rêmolo Aloise
suplente - Deputado Eduardo Hermeto; pelo PPB: efetivo - Deputado Luiz
Fernando Faria; suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho; pelo PSB: efetivo
- Deputado Sargento Rodrigues; suplente - Deputada Elaine Matozinhos; pelo
PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente - Deputado Rogério
Correia. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

ACORDO DE LIDERANÇAS
A totalidade dos Líderes com assento nesta acordam em que a CPI do

Narcotráfico possa retomar suas atividades e ter seu prazo de funcionamento
prorrogado por mais 45 dias.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 10 de outubro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Mauro Lobo - informando sua
ausência do País no período de 1011012000 a 20110/2000 (Ciente. Publique-
se. Cópia à Área de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita seja o Projeto de Lei Complementar n° 3112000 encaminhado à
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Comissão de Administração Pública, uma vez que a Comissão de Justiça
perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência

passa à 21 Fase da ? Parte da reunião, com a discussão e a votação da
matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise

em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de
Lei Complementar n° 17199 e o Projeto de Lei n°830/2000 sejam apreciados
nesta ordem, após o Projeto de Lei Complementar n°29/2000. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Olinto Godinho em que solicita a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 82112000
seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo em que solicita a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Veto Total à Proposição de
Lei n° 14.506 seja apreciado em penúltimo lugar. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio em que solicita a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Veto Total à Proposição de
Lei n° 14.550 seja apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 7, a
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para verificação de "quorum".

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

"quorum" para votação. A Presidência informa ao Plenário que vai
desconvocar a reunião extraordinária. Se não há como ter votação nas
reuniões ordinárias, esta Presidência não vai aceitar a tese das reuniões
extraordinárias para o processo de votação. A Presidência entende que uma
matéria ou outra possa ficar sem acordo e, nesse caso, convocaria uma
reunião extraordinária para sua apreciação. Não podemos aceitar que seja
preciso haver reuniões extraordinárias para o processo de votação.
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Este Presidente fica profundamente magoado com o processo a que

assistiu hoje na parte da tarde. Fizemos uma reunião com o Colégio de
Lideres na parte da manhã e houve a solicitação para que todos se
envolvessem, para que tivéssemos o "quorum" necessário para o processo
de votação à tarde. E este Presidente ficou estarrecido em ver determinados
companheiros desmontando um processo que foi estabelecido pela reunião
do Colégio de Líderes.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, estamos assistindo a uma

reunião com seis membros do PDT e quatro Deputados do PSDB numa
coletiva que está sendo concedida pelo Deputado João Leite. Quero
esclarecer a V. Exa. que houve um equivoco, porque estávamos hoje à tarde,
como participante do Colégio de Lideres, convocando os companheiros para
estarem presentes. Mas, se não fosse possível a realização desta reunião,
conforme foi estabelecido no Colégio de Lideres, teríamos a reunião
extraordinária para votação dos oito vetos que são motivo de acordo. Mas
vejo que há um esforço dos companheiros para votarmos agora à tarde.
Então, Sr. Presidente, pediríamos a V. Exa. que, se não houver número na
chamada, interrompêssemos a reunião até que a coletiva termine. Estamos
nos empenhando para que esta reunião se realize. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência não fez nenhuma menção pessoal a V.
Exa., Deputado Carlos Pimenta. Este Presidente percebe muitas vezes que,
independentemente do posicionamento tomado em uma reunião do Colégio
de Lideres, muitas vezes um ou outro Deputado desavisado desmobiliza o
Plenário. E muito importante que os Deputados procurem saber de seus
respectivos Líderes o que está sendo acordado e definido. Não podemos
continuar dessa maneira, quando um ou outro Deputado, muitas vezes
querendo desmontar o 'quorum", consegue, dizendo que não vai haver
votação, que esta ficará para amanhã ou para depois de amanhã. A
Presidência tomou essa atitude porque não é a primeira vez que percebe que
há açõesdessa natureza. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados, para recomposição do 'quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Há 'quorum"

para votação.
Questões de Ordem

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, a fim de orientar a
Bancada do PFL, informamos que, conforme acordo, manteremos os vetos
às Proposições de Lei n°s 14.505 e 14.519.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente o veto à Proposição de Lei n°
14.550 será votado em último lugar?
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O Sr. Presidente - Ele será votado em último lugar, em decorrência da

aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqúínio. Prosseguimento da
votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.519, que
reserva 4% das poltronas dos ônibus intermunicipais e interestaduais às
pessoas obesas e dá outras providências. O veto encontra-se em faixa
constitucional. A Comissão Especial opinou pela rejeição do veto. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de
conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem manter o veto deverão registrar "sim" e os que
desejarem rejeitá-lo deverão registrar 'não". A fim de proceder á votação pelo
processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ocupem os
seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bilac
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
lrani Barbosa - Ivo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 16 Deputados; votaram "não" 30
Deputados; houve 2 votos em branco. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.519. Oficie-se ao Governador
do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.521, que
cria processo seletivo simplificado para os casos de contratação por tempo
determinado para exercício de função pública, sob a forma de contrato de
direito administrativo. Esta matéria encontra-se na faixa constitucional. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.
O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho

propor a manutenção do veto, nos termos que tive oportunidade de
apresentar na reunião do Colégio de Lideres. E claro que é salutar que se
tenha um processo de seleção até nos contratos, mas é preciso lembrar que
hoje temos um contingente talvez de mais de 100 mil pessoas na área da
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educação e os critérios de designação não levam em consideração, por
exemplo, o tempo de exercício da função. Criado um mecanismo puro e
simples de seleção, por mais simplificado que seja, esses critérios de
designação, que são, aliás, objeto de acordos de greves, acordos sindicais,
cairiam por terra, e haveria uma situação constrangedora. Pessoas que estão
trabalhando na educação como designadas há mais de 20 anos poderiam
ficar impedidas de exercer sua função. E nesse sentido que estamos
encaminhando a votação pela manutenção do veto, com a votação "sim" ao
veto do Governador.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero fazer o

encaminhamento contrário ao veto do Sr. Governador ao projeto do nosso
colega Mauro Lobo- Gostaríamos de contra-argumentar com relação às
palavras do Líder do Governo, Deputado Sávio Souza Cruz, porque, na
verdade, é a primeira oportunidade que a Casa tem de estabelecer regras
para a contratação de funcionários sem concurso público. E a famigerada
forma que encontraram de contratação por critérios que não sejam o do
concurso público. Temos no Estado milhares de funcionários que se
encontram nessa situação. Acredito que não haja Deputado que não tenha
recebido pelo menos uma comissão de funcionários que querem as regras
estabelecidas. Ninguém sabe quais são os critérios. Inventam argumentos de
que uma determinada classe precisa de uma contratação urgente, contratam
e a esses funcionários não dão nenhuma garantia. O projeto do Deputado
Mauro Lobo não atinge os funcionários que já estão contratados, mas
estabelece regras claras, pelo menos através de um concurso de
competências, daqui para a frente. Encaminharemos favoravelmente ao
projeto do Deputado Mauro Lobo, contra o veto do Sr. Governador, e pediria
aos Deputados que também tomassem essa posição. Na verdade, é a
primeira posição que a Casa toma em favor de tantos funcionários que foram
contratados e estão em situação de penúria e de muitos outros que serão
contratados sem regra estabelecida e sem nenhuma garantia, daqui para a
frente-

0 Sr. Presidente - Em votação, o veto. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c
o art. 261, X, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo
processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ocupem os
seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto
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Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bilac
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Irani Garbosa - Ivo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderiey Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 21 Deputados; votaram "não" 27
Deputados; houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em turno único,
o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.521. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.523,
que altera dispositivos da Lei n° 12.733, de 30112197, e dá outras
providências, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais, com o
objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado. Encontra-
se em faixa constitucional. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir
parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Chico Rafael opinou
pela manutenção do veto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.
O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, é claro que os Deputados

estão atentos, mas trata-se de um veto parcial à proposta de prorrogar até o
final de 1999 o prazo para utilização de 80% de débitos em projetos culturais,
da lavra do ilustre Deputado Agostinho Patrús, sancionado pelo Governador
Itamar Franco. O veto parcial refere-se à pretensão de estender a renúncia a
100%, o que traria uma situação, no mínimo, curiosa: o empreendedor, sem
dispor de um único centavo, teria o beneficio de todo o "marketing" cultural,
sendo que o Governo perderia um pouco a ação sobre a política cultural,
aquilo que foi o objetivo principal do projeto, que era estender o prazo desse
instituto que houve no Governo passado, o que o Governo sancionou - o veto
é apenas a essa extensão a 100%, sobretudo num momento de dificuldades
que o Estado vive, sem contar que não há nenhuma justificativa plausível
para que o empreendedor tenha dividendos do "marketing" cultural, sendo
que não dispõe de um único centavo, já que usaria 100% dos recursos de
tributos, portanto, recursos do Estado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na
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ausência do Deputado Eduardo Hermeto, autor desta proposição, quero
encaminhar e orientar a Bancada do PFL para a rejeição do veto. Esse
projeto não inova, mantém similaridade com uma lei federal. O Governo do
Estado critica tanto o Governo Federal, mas o Governo Federal já tem lei
nesse sentido, dando 100% de incentivos para assuntos culturais. O Estado
alega que existe um grande déficit e quenão pode cometer a liberalidade,
mas um déficit maior existe no amparo à cultura, por isso é extremamente
importante. Não se trata de dinheiro que está encaminhado para os cofres do
Estado, mas dinheiro da divida ativa, que o Estado, às vezes, não tem
esperança de receber, e que pode ser encaminhado para o desenvolvimento
de projetos culturais. Por isso, solicito à Bancada do PFL que vote "não",
rejeitando o veto do Sr. Governador, a favor da cultura no Estado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de

encaminhar a votação deste Veto Parcial à Proposição de Lei n O 14.523, que
diz respeito a uma iniciativa do Deputado Eduardo Hermeto. Gostaria de
lembrar a todos que tenho participação direta nesse projeto e imenso orgulho
por ter meu nome associado a essa iniciativa.

Minas Gerais foi um dos últimos Estados brasileiros a ter uma lei de
incentivo à cultura. Felizmente, hoje temos uma lei moderna, que funciona,
que financia a cultura com grande competência. Lembro-me de que criamos
uma inovação, que é o mecanismo de usar recursos das empresas que estão
na dívida ativa do Estado para financiar a cultura.

Gostaria de lembrar que o próprio Palácio das Artes, a Fundação Clóvis
Salgado conseguiu captar, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura,
R$18.000.000,00. Repito os números: o Palácio das Artes, a Fundação
Clóvis Salgado conseguiu captar, através da Lei Estadual de Incentivo à
Cultura, iniciativa nossa como Secretário de Estado da Cultura, aprovada por
esta Casa e sancionada pelo Governador Eduardo Azeredo,
R$18.000.000,00. Todos os agentes culturais de Minas têm um grande
apreço e um grande interesse no funcionamento dessa lei.

A mudança proposta pelo Deputado Eduardo Hermeto reside em acabar
com a contrapartida a ser dada pelos empresários que se beneficiam do
incentivo fiscal para financiar atividades artísticas e culturais em nosso
Estado. Efetivamente, é uma tentativa de ampliar a gama de empresas e
motivá-las a financiar a atividade cultural em nosso Estado. Evidentemente,
essa não é uma iniciativa de Deputado, de nenhum agente político, do
Governo nem do próprio Secretário de Estado da Cultura. Essa questão é
suprapartidária, não envolve partidos políticos, mas os interesses de
financiamento da atividade cultural em Minas, financiamento de defesa do
patrimônio cultural de Minas.
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Minas Gerais tem a responsabilidade de possuir o maior patrimônio

tombado no Brasil. Mais da metade do patrimônio histórico tombado no Brasil
está localizado em Minas Gerais. Temos a imensa responsabilidade de legar
a nossos filhos e netos esse património intacto, tombado, restaurado,
mantido e preservado. Temos a responsabilidade de manter as nossas
tradições culturais. A grande riqueza da vida cultural de Minas é exatamente
a sua diversidade: as diferentes manifestações do vale do Jequitinhonha, do
Norte de Minas, do Sul; as diferentes manifestações artísticas de diferentes
naturezas de nosso folclore, de nossa música; as manifestações das artes
plásticas; a grande tradição de nossa literatura.

Só para lembrar, gostaria de citar alguns grupos que nos causam o orgulho
por serem de Minas Gerais: o Grupo Corpo, que é um dos grupos de balé
mais importantes do mundo; o Giramundo, que é o grupo de teatro de
bonecos mais importante do mundo atualmente; o Banzé, o grupo folclórico
de Montes Claros; o Primeiro Ato; a Fundação de Educação Artística, e
tantas e tantas manifestações absolutamente de altíssimo nível. Portanto,
não é possível ignorar o nosso património tombado, os nossos grupos de
teatro, de música e de balé, os nossos expoentes na literatura.

Enfim, Minas Gerais tem uma riqueza cultural fundamental, e é obrigação
de nossa geração manter intactas e financiar essas iniciativas. Por tudo isso,
quero fazer um apelo para que não se pode essa iniciativa, que vem para
ampliar o incentivo à cultura, para facilitar os empresários, e não obrigá-los a
dar uma contrapartida de 20%.

O Deputado Sebastião Navarro lembrou aqui que a Lei Federal de
Incentivo à Cultura já foi modificada, por meio de gestões do Ministro
Francisco Weffort. Hoje, várias áreas de incentivo cultural, por intermédio da
Lei Federal de Incentivo à Cultura, já dão 100% de isenção fiscal para os
agentes privados que financiam atividade cultural. E a chamada Lei Sarney,
atualmente denominada Lei Sarney Weffort.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é fundamental manter vivo o
espirito da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Por isso faço um apelo a
todos os Deputados: que se sensibilizem. E pequena a ampliação da isenção
fiscal de que o Governo vai estar abrindo mão.

A participação é muito pequena, mas não podemos perder essa
oportunidade de ampliar, que é extremamente significativa para os agentes
culturais. Vamos dizer 'não" a esse veto e dizer "sim" à cultura mineira, às
nossas tradições, à nossa vida e riqueza cultural. Peço a todos os
Deputados, na ausência do Deputado Eduardo Hermeto, que digam 'sim" à
cultura e derrubem o veto parcial do Governador a essa proposição de lei.
Obrigado-

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Em votação, o veto. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c
o art. 261, X, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo
processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ocupem os
seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bilac
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Diizon Meio - Doutor Viana - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Irani Barbosa -
Ivo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauri Torres - Mauro Lobo - Nivaldo
Andrade - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 16 Deputados: votaram a não" 30
Deputados: houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em turno único,
o Veto Total ã Proposição de Lei n° 14.523. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Evidentemente que, com 47

parlamentares em Plenário, fica impossível apreciar vetos, que exigem 39
votos para sua derrubada. Uma pequena minoria governista tem prevalecido
sobre a ampla maioria da Casa, por isso somos obrigados a interromper o
processo de votação, retirando-nos do Plenário, para que possamos votar
com um número maior de parlamentares no Plenário, a fim de que a
avaliação do veto seja mais condizente com a vontade do povo mineiro.
Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e
de amanhã, dia 11, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.).
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
10/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei Complementar n° 10199, de autoria do Deputado Antônio
Carlos Andrada, institui as Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas,
dispõe sobre a sua organização e as suas funções e dá outras providências.

Foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n os 1
a 4, que apresentou, e à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,
que opinou por sua aprovação com as referidas emendas.

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

Fundamentação
A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e

microrregiões, constituídas pelo agrupamento de municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum é atribuída aos Estados federados, conforme dispõe o art.
25, § 30 , da Constituição Federal. Esse preceito constitucional significou um
avanço de caráter administrativo nas relações entre Estado e municípios, e
suas normas não podem sobrepor-se às desses entes políticos.

O objetivo da instituição dessas aglomerações, segundo o autor, é
melhorar o desenvolvimento integrado regional por meio da associação de
pólos geoeconõmicos e sociais que já existem.

Assim, busca-se maior eficiência e racionalização das ações públicas,
entrosamento entre os órgãos estaduais e melhor diagnóstico dos problemas
sociais, econômicos e culturais das aglomerações urbanas.

Aglomerados urbanos diferenciam-se de regiões metropolitanas por serem
constituídos de municípios limítrofes de grande densidade demográfica;
caracterizados pela continuidade urbana, sem que haja um municipio-pólo ou
uma sede. Já microrregiões são grupos de municípios limítrofes, com certa
homogeneidade e problemas administrativos comuns, cujas sedes não selam
unidas por continuidade urbana. O autor distingue, ainda, as Aglomerações
Urbanas Integradas e as Aglomerações Urbanas Planejadas, sendo as
primeiras as que surgem naturalmente em decorrência do aglomerado
populacional existente, e as planejadas são as constituídas de cidades-pólo,
onde se localizam universidades, hospitais regionais, órgãos regionais de
governo.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou as Emendas n os 1 a 4
para introduzir correções técnicas e adequar o projeto às normas legais
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vigentes.

No art. 40 do projeto, são listados 28 municípios a partir dos quais são
instituídas as aglomerações urbanas. Não sabemos qual o critério de eleição,
mas observamos que existe mais de unia cidade-pólo na mesma região, o
que poderia acarretar ineficácia econômica ou superposição de instituições.

No nosso entendimento, há excesso de cidades-pólo. Do ponto de vista
financeiro e orçamentário, uma previsão de gasto (geração de despesa) sem
a indicação da fonte dos recursos fere o art. 17 da Lei Complementar n° 101,
de 41512000. Isto ocorre no art 10, inciso VI, do projeto, que institui a
Assembléia Regional, órgão colegiado responsável pelas ações
administrativas e pelas políticas de integração das aglomerações urbanas,
que aprovará seu próprio orçamento anual. Esse fato inviabiliza o projeto do
ponto de vista financeiro-orçamentário, apesar de reconhecermos sua
importância para o desenvolvimento regional.

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

10/99.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Mauro Loba - Olinto

Godinho.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°936/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar
desvio dos repasses de contribuições previdenciárias devidas ao Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, o
projeto em epígrafe tem por objetivo autorizar esse órgão e alienar os imóveis
que menciona.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do

1
 Substitutivo n°1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de
sua competência.

Fundamentação
A mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu que o IPSM

possui valioso acervo patrimonial. Todavia, muitos bens não apresentam a
rentabilidade desejada. Em razão disso, essa Comissão houve por bem
apresentar projeto de lei que concede autorização legislativa para se
alienarem esses imóveis.

O projeto de lei, aperfeiçoado na forma do mencionado substitutivo,
especifica 29 imóveis que se tornarão passíveis de alienação: prédios, lojas,
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sobrelojas, apartamentos, galpões, terrenos, lotes, casas -

Preliminarmente, cumpre-nos observar que a pretendida alienação não
implicará redução do patrimônio público. Haverá uma redução do ativo
permanente imobilizado, que será compensada por um aumento do ativo
financeiro disponível. Poderá ocorrer, até mesmo, aumento do ativo, pois, no
processo licitatório de alienação, é possível que os imóveis venham a receber
lances superiores ao da avaliação.

Ademais, se o Instituto, analisando a matéria, entender que pode obter
maior rentabilidade investindo em outros ativos, não há razão em permanecer
engessado a um determinado investimento. Os cenários económicos mudam,
muda a perspectiva, e a gestão do portifólio deve ser dinâmica e flexível,
buscando a maximização da rentabilidade.

Além disso, a boa técnica de investimento de entidades previdenciárias faz
ressalvas quanto a investimento em imóveis. Segundo o atuário Marcelo N.
Soares, "deve-se evitar a imobilização do patrimônio ou mantê-la em níveis
mínimos, abaixo de 10%, dado que, normalmente, o rendimento da aplicação
em imóveis fica aquém dos obtidos em ativos financeiros".

Assim, entendemos que o projeto de lei em pauta trará repercussão
financeira positiva para as finanças públicas estaduais.

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

936/2000, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rogério Correia - Olinto

Godinho.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°954/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em pauta dispõe sobre
o Certificado de Produto Agrícola Não Transgênico - CANT.

Enviada à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação, e à de Política
Agropecuária e Agroindustrial, que apresentou a Emenda n° 1 ao Substitutivo
n°1.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 100, II, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em exame tem por finalidade conceder a entidades

associativas de produtores rurais juridicamente constituídas o Certificado de
Produto Agrícola Não Transgênico.

A matéria foi amplamente analisada pelas Comissões a que foi distribuída,
e a de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, objetivando
sanar algumas impropriedades detectadas e corrigir falhas de técnica
legislativa, bem como conceituar alimento transgênico, consoante o disposto
na Lei Federal n°8.974, de 1995. Essa lei, além de definir o que é organismo
geneticamente modificado - OGM -, estabelece normas de segurança e
mecanismos de fiscalização douso das técnicas de engenharia genética.

O art. 20 do Substitutivo n° 1 estabelece condições para a obtenção do
Certificado, entre elas o pagamento das despesas realizados pelo poder
público com a análise do projeto de produção agrícola, a realização de
exames laboratoriais, laudos, vistorias, perícias, o deslocamento e a
expedição do certificado e do selo.

Assim, o projeto em pauta não trará ónus para os cofres públicos, razão
pela qual esta Comissão não encontra nenhum impedimento à sua
aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 95412000,

no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Rogério

Correia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°992/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em pauta dispõe
sobre a divulgação dos recursos financeiros destinados à educação no
Estado de Minas Gerais.

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, foi o projeto encaminhado á Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 100, II, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

IA
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O projeto de lei em tela estabelece a divulgação anual, no 'Minas

Gerais", de demonstrativos do montante dos recursos financeiros destinados
à educação no Estado, assim como a sua origem e aplicação. Garante,
ainda, aos membros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social
do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF - o acesso ao Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAF. Manda, ainda, que se divulgue, anualmente, o valor
mínimo de referência "per capita" para distribuição dos recursos daquele
Fundo.

A proposição sob comento foi amplamente analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que, visando à boa técnica legislativa eprocurando
manter o caráter inovador do projeto, apresentou o Substitutivo n° 1.

A publicação das ações das unidades do Estado já faz parte de suas
rotinas de gasto, incluídas no orçamento anual no grupo de despesa
denominado Outras Despesas Correntes. Portanto, o orçamento do Estado
contém dotações orçamentárias para fazer face ás despesas decorrentes do
objeto da proposição em exame.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 99212000,

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Mauro Lobo - Olinto

Godinho,
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.100/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em exame autoriza o
Poder Executivo a criar centro de apoio a alunos egressos no âmbito das
universidades estaduais.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 221612000, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o disposto no art.
188, c/c o art. 102, fli, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos da proposição, o Poder Executivo fica autorizado a criar, no

âmbito das universidades por ele mantidas, um centro de apoio aos alunos e
aos recém-formados, com o objetivo de auxiliá-los no início de sua inserção
no mercado de trabalho. O referido centro integraria a estrutura administrativa
da instituição de ensino, ouvido o Conselho Universitário, e disporia de
equipamentos, material didático e instalações adequados ao oferecimento de
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apoio logístico-institucional aos alunos e ex-alunos para o exercício de
suas atividades.

Não obstante o caráter meritório da medida, a sua análise técnico-jurídica
revela a inviabilidade do tratamento legislativo da matéria nos termos
propostos, tendo em vista as disposições constitucionais a ela pertinentes.
Em primeiro lugar, há que se invocar o disposto no arL 199 da Constituição
do Estado, a seguir transcrito:

"Art. 199 - As universidades gozam de autonomia didático-científica e
administrativa, incluída a gestão financeira e patrimonial, observado o
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão".

Tal preceito constitucional assegura de maneira expressa e inequívoca a
autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial das
universidades, o que, por si só, já dispensaria a edição de lei autorizativa da
criação de um centro de apoio aos alunos e recém-formados, com vistas a
auxiliá-los no início de sua inserção no mercado de trabalho, objeto da
proposição em exame. Certamente, a não-implementação, por parte das
universidades públicas, da medida prevista pelo projeto decorre de
dificuldades orçamentárias, e não, da ausência de lei que a autorize, pois,
conforme visto, a Carta Estadual já assegura a essas instituições plena
autonomia administrativa e financeira.

Não bastassem as razões aduzidas, cumpre dizer ainda que o projeto se
ressente de vício de inconstitucionalidade de natureza formal, visto que a
matéria nele veiculada se insere entre aquelas de iniciativa privativa do Chefe
do Executivo, nos termos do disposto no art. 66, III, 'e", da Constituição
mineira. E oportuna a transcrição desses dispositivos:

"Art. 66- São matéria de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta
Constituição:

III - do Governador do Estado:
a) ............................................
e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão

autônomo e entidade da administração indireta;".
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucional idade
e ilegalidade do Projeto de Lei n°1.100/2000.

Saladas Comissões, 11 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Jorge Eduardo de

Oliveira - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.11412000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em análise cria a

Ouvidoria da Licitação e dá outras providências.
Publicado em 291612000, foi o projeto distribuído às Comissões de

Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos
dejuridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise institui a Ouvidoria de Licitação, órgão dotado

de autonomia administrativa e financeira, incumbido de auxiliar o Poder
Executivo na fiscalização do cumprimento da legislação de licitação pública.
Para tanto, cria o cargo de Ouvidor de Licitação, a ser indicado em lista
tríplice elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Ministério
Público Estadual e pela Procuradoria-Geral do Estado, com remuneração
equivalente à percebida por Secretário Adjunto de Estado.

A Ouvidoria contará com uma assessoria técnica que não lhe acarretará
nenhum ánus, composta de oito servidores cedidos pela administração direta
ou indireta e escolhidos entre agentes públicos detentores de cargos,
empregos ou função pública.

Trata, portanto, a proposição da organização administrativa e da criação de
cargo de recrutamento amplo no ãmbito do Poder Executivo.

Consoante dispõe o art. 66, III, "b", da Constituição do Estado, a iniciativa
de leis versando sobre criação de cargo e órgão no âmbito do Executivo cabe
privativamente ao Governador do Estado. Em face desse comando
constitucional, constata-se que o projeto apresenta vicio formal de
inconstitucionalidade. Entretanto, invocamos o art. 70, § 2 0, da Constituição
do Estado, que prevê que a sanção expressa ou tácita do Governador supre
a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. Dessa forma, o
Projeto de Lei n° 1.114/2000 poderá ser examinado quanto aos aspectos de
conveniência e oportunidade pelas comissões de mérito.

Entretanto, no tocante ao art. 3 0 do projeto de lei, há que se fazer uma
emenda visando a tornar mais clara a sua redação. O dispositivo prevê a
indicação do Ouvidor em lista tríplice elaborada pela OAB, pelo Ministério
Público Estadual e pela Procuradoria-Geral do Estado. Sua redação leva ao
entendimento de que cada uma dessas entidades elaborará uma lista
contendo três nomes, quando o certo é que cada entidade indique um nome
para compor a lista tríplice.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.11412000 com a Emenda n° 1, a seguir
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apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 30 - A Ouvidoria de Licitação é dirigida pelo Ouvidor de Licitação,

indicado em lista tríplice elaborada conjuntamente pela Ordem dos
Advogados do Brasil, pelo Ministério Público Estadual e pela Procuradoria-
Geral do Estado, e nomeado pelo Governador do Estado para mandato de
dois anos, permitida uma recondução.".

Saladas Comissões, 11 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Ivo José, relator - Jorge Eduardo de Oliveira -

Bené Guedes - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.165/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Bancada do Partido dos Trabalhadores, o projeto em
epígrafe dispõe sobre o Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI.

Publicada no Diário do Legislativo" de 121812000, a matéria foi
preliminarmente distribuída a esta Comissão para ser submetida a exame
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art.
188, c/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo dar nova redação ao inciso 1 do art. 3° da Lei

n° 13.414, de 23112199.
A CRI do IPSEMG, criada para apurar denúncias de irregularidades

administrativas e financeiras no Instituto, em seu relatório final, sugeriu a
criação do Conselho de Beneficiários, efetivado com a Lei n° 13.042, de
14/12/98, e do Conselho Deliberativo, recentemente regulamentado, por meio
da Lei n° 13.414, de 23112199.

O Governador do Estado, porém, decidiu vetar o inciso 1 do art. 3 0 da citada
lei, o qual tratava da composição do aludido Conselho, alegando que o
dispositivo foi alterado por emenda parlamentar.

Tal veto foi mantido por esta Casa, inviabilizando a implantação do
Conselho em questão, bem como da política previdenciária proposta pelos
servidores e acatada pela CRI do IPSEMG e pelo Governador quando enviou
o Projeto de Lei n°295/99, criando o Conselho Deliberativo.

O projeto tem o intuito de restabelecer a proposta original do Governador,
propiciando a efetiva implantação do Conselho Deliberativo, e resgatar o
compromisso assumido com as entidades representativas dos servidores.

Com relação á iniciativa para deflagar o processo legislativo, a Constituição
mineira dispõe que a estruturação de entidade da administração indireta é
matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, conforme o disposto
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no art. 66, III, e".

Assim, o projeto apresenta vício de inconstitucionalidade, de natureza
formal.

Todavia, levando em conta o disposto no § 2 0 do art. 70 da mencionada
Cada, segundo o qual a sanção supre o vicio, entendemos que o projeto
deve prosperar.

Analisando mais detalhadamente a matéria, percebemos a necessidade de
duas emendas, uma para aprimorar o projeto quanto à técnica legislativa,
outra para extinguir o Conselho Diretor, previsto na Lei n° 9.380, de 18112186,
para se evitar a duplicidade de competências.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.16512000 com as Emendas n°s. 1 e 2, que
apresentamos.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Acrescente-se o seguinte inciso III ao art. 3 0 da Lei n° 13.414, de

23 de dezembro de 1999:
"Art. 30 -	 ..............................

III - seis representantes do poder público estadual, indicados pelo
Governador do Estado,".

EMENDA N°2
Acrescente-se o seguinte art. 2 0, renumerando-se os demais:
"Art. 20 - Fica extinto o Conselho Diretor, previsto no inciso 1 do art. 37 e

nos demais artigos da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, e no art.
190 e seguintes do Decreto n°26.562, de 19 defevereiro de 1987.".

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Paulo Piau - Bené

Guedes - Ivo José - Jorge Eduardo de Oliveira.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N°31/99
Comissão Especial

Relatório
De autoria do Deputado Eduardo Hermeto e outros, a proposta de emenda

à Constituição em tela acrescenta parágrafo ao art. 163 da Constituição do
Estado, disciplinando o pagamento dos débitos da Fazenda por meio dos
precatórios judiciários estaduais.

Aprovado no 1 0 turno, na forma original, retorna a proposição a esta
Comissão Especial para receber parecer no 20 turno.

Fundamentação
0 objeto da proposta de emenda à Constituição em exame é excluir da
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ordem cronológica de apresentação de precatórios os pagamentos de
obrigações de pequeno valor, a serem definidas em lei estadual. Trata-se de
dispositivo similar ao introduzido pela Emenda à Constituição n° 20, de
15112/98, que acrescentou parágrafo ao art. 100 da Constituição da
República.

Pelo principio da simetria com o centro, que domina o ordenamento jurídico
constitucional pátrio, é oportuno que a Carta Estadual contenha dispositivo
similar ao da Lei Maior, permitindo-se que a lei ordinária estadual a ser
editada venha a definir as obrigações de pequeno valor que ficarão excluídas
dos pagamentos por meio de precatórios, a serem feitos pela Fazenda
Estadual em razão de débitos decorrentes de sentença judicial transitada em
julgado.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 31199, no 20 turno, conforme foi proposta.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Fábio Avelar, Presidente e relator - Amilcar Martins - Eduardo Hermeto

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°927/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 92712000, do Deputado Amilcar Martins, que declara de
utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH
-, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N°927/2000
Declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo

Horizonte - CDL-BH -, 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 Câmara de Dirigentes Lojistas

de Belo Horizonte - CDL-BH -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Marco Régis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°974/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 97412000, do Deputado José Milton, que declara de
utilidade pública a Associação Regional de Desportos Masters - AREDESMA



206
-, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, foi aprovado em turno
(mico, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N°974/2000
Declara de utilidade pública a Associação Regional de Desportos Masters -

AREDESMA -p com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional de

Desportos Masters - AREDESMA -, com sede no Município de Conselheiro
Lafaiete.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria OUvia, relator- Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°987/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 98712000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE de Senador Firmino, com sede nesse município, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°987/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Senador Firmino, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Senador Firmino, com sede nesse município.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 98812000
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 98812000, do Deputado Hely Tarqüinio, que declara de
utilidade pública o Amparo Maternal Euripedes Novelino, com sede no
Município de Patos de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°988/2000
Declara de utilidade pública a entidade Amparo Maternal Euripedes

Novelino, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Amparo Maternal

Eurípedes Novelino, com sede no Município de Patos de Minas
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 99512000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 99512000, de autoria do Deputado José Milton, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Meios - ASCOM -,
com sede no Município de Lagoa Dourada, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°995/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Meios - ASCOM

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

Meios - ASCOM -, com sede no Município de Lagoa Dourada.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 2000-
Giycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Dalmo Ribeiro
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Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.007/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.00712000, do Deputado Pastor George, que declara
de utilidade pública a Creche Escola Infantil Pequeno Mundo, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.007/2000
Declara de utilidade pública a Creche Escola Infantil Pequeno Mundo, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Escola Infantil

Pequeno Mundo, 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, 13 de setembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.028/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.02812000, do Deputado Paulo Piau, que declara de
utilidade pública o Centro Espirita Caminho da Verdade, com sede no
Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.028/2000
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Caminho da Verdade, com

sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Caminho da

Verdade, com sede no Município de Uberaba-
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saía das Comissões, 13 de setembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Maria Olivia.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1031/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.03112000, do Deputado Paulo Piau, que declara de
utilidade pública a Casa de Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra - Casa Dia de
Uberaba, com sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único,
com a Emenda n° t

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

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

PROJETO DE LEI N°1.031/2000
Declara de utilidade pública a CADA - Casa de Apoio ao Drogado e ao

Alcoólatra - Casa Dia de Uberaba, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a CADA - Casa de Apoio ao

Drogado e ao Alcoólatra - Casa Dia de Uberaba, com sede no Município de
Uberaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.03312000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.03312000, do Deputado José Henrique, que declara
de utilidade pública a Associação Promotora de Assistência Social - APAS -,
com sede no Município de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno único,
na forma original-

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

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

PROJETO DE LEI N° 1-03312000
Declara de utilidade pública a Associação Promotora de Assistência Social

- APAS -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Promotora dc

Assistência Social - APAS -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.



210
Sala das Comissões, 13 de setembro de 2000.
Glycon Terra Pinto ! Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 181 » REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1111012000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo, Gil Pereira,

Alberto Pinto Coelho e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento -Abertura -1 » Parte: 1 » Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios - 2» Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei Complementar n° 3312000 - Projetos de Lei n°5
1.232 a 1.23512000 - Requerimentos n

os 1.688 e 1.689120000 -
Requerimentos dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Dimas Rodrigues e
Adelmo Carneiro Leão e outros - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Fiscalização Financeira, do Trabalho, de Turismo e de Direitos
Humanos e dos Deputados Dinis Pinheiro, Marcelo Gonçalves (2) e Dimas
Rodrigues - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Aiiton Vilela, Carlos
Pimenta, Doutor Viana, Amilcar Martins e Sebastião Navarro Vieira - 2 » Parte
(Ordem do Dia): 1° Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão e outros; deferimento - Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues;
deferimento - Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos 

'
deferimento ;

discurso da Deputada Elaine Matozinhos - 2» Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Durval Angelo; aprovação - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei
n° 1.043/2000; aprovação - Questões de ordem; chamada para recomposição
de "quorum"; inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:	-

O	Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio - Gil Pereira -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto

1 Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrásio Pinto -
.	Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arien
t Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro

Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -

. José Henrique - José Milton - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
s Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Martini -

Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo
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Aioise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h12min, a lista de

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

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
Brandão, 21-Secretário "ad hoc",
que é aprovada sem restrições.

Correspondência
Viana, 1°-Secretário "ad hoc"

- O Deputado Eduardo
da ata da reunião anterior

- O Deputado Doutor
correspondência:

procede à feitura

lê a seguinte

OFÍCIOS
Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, informando não

ser possível precisar o reflexo da redução da alíquota que incide na
aguardente, de 18% para 12%, na receita tributária, pelos motivos que
apresenta. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.01612000.)

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho, informando que não
consta nenhum contrato firmado entre essa Secretaria e a Montreal
Informática nos arquivos da referida Pasta. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Ronaldo Perim, Secretário da Habitação, informando que inexiste
contrato celebrado entre essa Pasta e a Montreal Informática. (- A CPI das
Licitações.)

Do Sr. Célio Gomes Floriani, Diretor-Geral do IMA, enviando relação dos
processos com dispensa e inexigibilidade de licitação, a partir de janeiro de
1995, e informando que nada consta nos arquivos dessa autarquia a respeito
da Montreal Informática. (- A CPI das Licitações.)

Dos Srs. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da UNIMONTES, e
César Mesquita, Diretor-Presidente da Cia. Mineradora do Pirocloro de
Araxá, informando da não-existência de contratos firmados com a Montreal
Informática. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Tarcísio de Campos Ribeiro, Superintendente-Geral da FUNED,
encaminhando á CPI da Saúde cópia de documentos solicitados. (- A CPI da
Saúde.)

Do Sr. Marcos Wellington de Castro Tito, Presidente da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, enviando cópia de documentos referentes à
prestação de serviços a essa autarquia pela Montreal Informática. (- A CPI
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das Licitações.)

Da Sra. Helenice Machado Mendes Rutkowski, Chefe de Gabinete do
Secretário da Fazenda, em atenção ao Requerimento n° 402199, da
Comissão de Fiscalização Financeira, informando da impossibilidade de
atendimento ao pedido constante no referido requerimento, por não dispor
essa Secretaria dos dados necessários.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°33/2000

Determina a contagem do tempo dos militares excluídos da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais em virtude do movimento reivindicatório de junho
de 1997, nos termos que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As praças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,

excluídas da Policia Militar do Estado de Minas Gerais em virtude do
movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997, optantes nos termos do
art. 12 da Emenda à Constituição n° 39, de 2 de junho de 1999, constantes
na relação do Decreto n° 40.400, de 4 de junho de 1999, têm asseguradas
para todos os efeitos, inclusive aposentadoria, disponibilidade e percepção
de gratificações e vantagens decorrentes da graduação, a contagem do
tempo compreendido entre a data de sua exclusão da Polícia Militar e a data
de sua reinclusão no Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2000.
Sargento Rodrigues
Justificação: Em junho de 1997 houve o histórico movimento reivindicatório

das praças da PMMG, com o objetivo de devolver aos militares estaduais
condições adequadas de trabalho e o direito à cidadania. Em vista da
insensibilidade e da intransigência de um governo que não soube se colocar
à altura do momento histórico vivido, houve, tão logo findaram as
manifestações, repressão intensa sobre os participantes do evento,
mormente seus líderes, culminando com a exclusão de mais de 180 militares
e a punição a diversos outros. Em 1999, já sob o Governo Itamar Franco,
esta Assembléia aprovou emenda à Constituição que determinou a
reintegração dessas praças no serviço público, no quadro do Corpo de
Bombeiros, tornado autônomo pela mesma norma, assegurou direitos aos
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beneficiários da medida e impediu que os atos decorrentes da injusta
repressão exercida em decorrência do movimento produzissem quaisquer
efeitos (arts. 12 e 13).

Dentre os direitos a serem restituídos a esses servidores, um dos mais
importantes é a contagem do tempo em que foram obrigados a se afastar do
serviço, para todos os fins. E que foram impedidos de permanecer no serviço
pública em virtude de atos injustos e ilegais, que foram retificados. A exegese
dos arts. 12 e 13 da Emenda à Constituição n° 39199 conduz à inafastável
possibilidade da contagem do tempo compreendido entre a exclusão e a
reintegração para todos os efeitos de aquisição e manutenção de direitos.

Sendo a reintegração "a recondução do servidor ao mesmo cargo de que
fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e das vantagens
do tempo em que esteve afastado", (Meireiles, Hely L. "in" "Direito
Administrativo Brasileiro", isa ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais.
1991, p. 387) , fica fácil observar que, mesmo sem essa denominação, o ato
de retorno das praças excluídas à administração pública, a teor dos aludidos
arts. 12 e 13, foi mesmo de reintegração. A "inclusão", prevista na Emenda à
Constituição n° 39, não foi produzida pelo Poder Executivo (daí não se poder
caracterizar uma readmissão), mas por uma ação exógena, produzida pelo
Poder Legislativo, pela qual não apenas se reconduz os militares ao serviço
público, mas se lhes reconhecem todos os direitos e a inaplicabilidade de
qualquer sanção ou prejuízo decorrente de sua participação no movimento
reivindicatório.

Note-se a propriedade dos conceitos aplicados em julgado significativo do
TRF da 1.' Região: "Reintegração é o retorno do servidor ilegalmente
desligado de seu cargo ao mesmo que dantes ocupava, ou, não sendo
possível, ao seu sucedâneo ou equivalente, com integral reparação dos
prejuízos que lhe advierem do ato injurídico que o atingirá. Tal
reconhecimento tanto pode vir de decisão administrativa como judicial".
(Processo n° AC9I.01.11260/DF - TRF P Região - DJ de 26110192, p.
34233.)

Esse, aliás, é o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, que, nos
atos de passagem para a reserva remunerada do parlamentar que apresenta
este projeto e do Deputado Federal Cabo Júlio, considerou pertinente e legal
a contagem desse tempo para efeito de percepção de proventos. (Parecer n°
10.621, de 18/8/99.)

No referido parecer, a Procuradoria-Geral do Estado responde ao
Comandante-Geral do CBMMG, determinando a inclusão, no cômputo do
tempo de serviço dos citados militares eleitos para mandatos eletivos, do
período posterior à exclusão da corporação militar estadual, "uma vez que os
mesmos foram perdoados de suas infrações administrativas, por efeito do art.
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13 da Emenda n° 39, de 2 de junho de 1999, à Constituição Estadual
mineira;". Diz ainda o parecer: "O art. 13 tem sentido mais amplo, pois retirar
anotações e punições disciplinares significa admitir a contagem fictícia de
tempo de serviço - para outros fins que não a inclusão no CBM - a partir do
afastamento da PMMG".

Esse Parecer, da lavra do Procurador Dr. Jayme Zattar Filho, não deixa
margem a dúvida quanto ao tema, recordando, por sinal, a inaplicabilidade do
§ 10 do art. 40 da Constituição da República (redação da Emenda à
Constituição n° 20) aos militares.

Aprovando o parecer, a Dra. Heloisa Saraiva de Abreu, Procuradora-Chefe
da Consultoria Jurídica deixou sua posição: "Deverá ser computado todo o
tempo após o afastamento (ou exclusão), para fins outros que não os
previstos no citado art. 12".

Finalmente o parecer teve a aprovação da Dra. Mizabel Derzi, Procuradora-
Geral do Estado, que, sublinhou a excelência do parecer.

Fato é que, nos dois casos mencionados, o tempo entre a exclusão e a
reintegração foram contados para todos os efeitos, inclusive o de percepção
de proventos. Não seria justo que servidores em uma mesma situação
fossem tratados de maneira diferente; no entanto é o que vem ocorrendo.
Assim é que, através deste projeto de lei complementar, a cuja aprovação
contamos com o integral apoio desta Casa, pretendemos restaurar a
isonomia indispensável ao trato da presente relação jurídica, imposição ética
e constitucional a que devemos nos submeter.

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

PROJETO DE LEI N°1.232/2000
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Leopoldina o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Leopoldina o imóvel constituído de um terreno com a área de 5.000m 2 (cinco
mil metros quadrados), localizado naquele município, no prolongamento da
Avenida dos Expedicionários, no Bairro Bela Vista, matriculado com o n°
22.123, a fis. 1, no livro n° 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Leopoldina.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Bené Guedes
Justificação: 0 imóvel descrito no projeto de lei pertencia ao patrimônio do
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Município de Leopoldina e foi doado ao Estado em 21110193.

A Lei Municipal n° 2258, de 21110193, que legitimou a doação do referido
terreno, tem, em seu art. 21, o encargo de que o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo - SELT -,
construiria, no local, um núcleo do Projeto Curumim, sob pena de reversão do
imóvel ao município.

Descumprida a aludida determinação, por ter havido nova doação de outro
terreno ao Estado com o mesmo objeto - a implantação do núcleo do Projeto
Curumim -, deve-se fazer valer a cláusula de reversão prevista no art. 3 0 da
referida lei municipal.

Não bastasse tal embasamento legal, ainda há que se ressaltar a
importância social da área pleiteada, pois o município dela necessita para a
implantação de faculdades integrantes da Sociedade Educacional do Leste
de Minas. Sendo assim, nada mais justo que o projeto de lei seja acolhido
favoravelmente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.23312000
Altera a redação dos arts. 50, 7° e 8 0 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro

de 1990.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1.0 - Dê-se aos arts. 5 0 , 70 e 80 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de

1990, a seguinte redação:
"Art. 50 - Os descontos e recolhimentos de contribuição previdenciária

devida ao IPSM previstos no § 2° do artigo anterior acontecerão na forma da
Lei n° 13.404, de 15 de dezembro de 1999.

§ 1 o - O segurado compulsório que, permanecendo na condição de militar
estadual, tiver suspensos seus vencimentos ou proventos, optará por
permanecer recolhendo contribuição previdenciária ao IPSM ou a outro
regime previdenciário, nos termos da Constituição da República e da
legislação vigente.

§ 20 - Nas hipóteses do parágrafo anterior, optando o segurado por
permanecer vinculado ao IPSM, será sua a responsabilidade pelo
recolhimento do total da contribuição previdenciária devida.

§ 3° - O segurado que perder a condição de militar será automaticamente
excluído do IPSM.

§ 40 - Nos casos de reintegração de militar excluído ao serviço público, não
serão cobrados os recolhimentos relativos ao período de sua exclusão,
competindo ao Estado indenizar o IPSM por eventuais prejuízos."

"Art. 7° - 0 segurado compulsório que, havendo perdido essa condição, vier
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a readquiri-la, não sofrerá o desconto da contribuição relativa ao período
em que tiver deixado de contribuir, competindo ao Estado indenizar o IPSM
por eventuais prejuízos.

Parágrafo único - Ao segurado compulsório em gozo de licença sem
vencimentos ou no exercício de cargo público fora da administração estadual
aplica-se o disposto no § 1° do art. 5° desta lei."

"Art. 80 - O estipêndio de contribuição do segurado compulsório, nos casos
do § 20 do art. 50, será:

- se militar, o correspondente ao de militar do seu grau hierárquico, com
suas condições de tempo de serviço e gratificações;

II - se servidor civil, o correspondente ao de militar cuja remuneração, ao
tempo da suspensão, mais se aproximar da sua.

§ 1 0 - Aplica-se ao segurado facultativo o disposto nos incisos 1 e lI deste
artigo.

§ 20 - O estipêndio de contribuição do Juiz Militar do Tribunal de Justiça
Militar do Estado corresponde ao de Coronel, acrescido de adicionais por
tempo de serviço e gratificações por habilitação profissional."

Art. 20 - Dê-se ao art. 23 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, a
redação seguinte:

"Art. 23 - A pensão por morte do segurado é devida aos seus dependentes
a partir do óbito, no valor correspondente ao total do estipêndio de beneficio.

Parágrafo único - A pensão não poderá ter valor total inferior ao salário
mínimo."

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2000.
Sargento Rodrigues
Justificação: A medida ora proposta, modificando o atual sistema de

cobrança das prestações previdenciárias devidas ao IPSM, procura adequar
o regime próprio de previdência dos militares estaduais às disposições da
Emenda à Constituição n° 20 (reforma da Previdência).

Pelo texto que ainda está na Lei n° 10.366, de 1990, o segurado, mesmo
quando afastado de seu cargo, posto ou graduação, condição essencial para
sua permanência nesse regime, deveria permanecer contribuindo. Ora, o
servidor somente fará jus a estar no IPSM se for militar estadual.

Nos casos em que o militar estiver agregado, licenciado sem vencimentos
ou de alguma outra forma afastado de suas atividades, poderá ele estar
laborando em outra atividade, compatível com outro regime de previdência,
cabendo a ele, nesse caso, optar por aquele em que desejar contribuir.

Esse permissivo é fruto da passagem da contagem de tempo de serviço
para o cômputo do tempo de contribuição, que impõe absolutamente a
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impossibilidade de contribuições cumulativas, especialmente ante a
natureza tributária da contribuição, que  de contraprestação.

Com essa inovação combina-se o princípio da compensação financeira,
segundo o qual basta uma contribuição, feita para o ente onde estiver o
trabalhador, já que, para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos
diferentes sistemas, eles se compensarão na proporção das contribuições
efetuadas pelo segurado em favor deste ou daquele regime. Como se nota,
não apenas o IPSM deixa de prejudicar o segurado como seu equilíbrio fica
totalmente resguardado.

Por outro lado, nos casos em que determinado servidor é excluído do
serviço público e reintegrado em virtude do reconhecimento da injustiça ou
ilegalidade do ato que o alcançou, não deverá competir ao próprio servidor
arcar com um ónus que não é seu. Se o Estado cometeu o mal, cabe a ele
indenizar o IPSM por suas conseqüências.

Alteramos, da mesma forma, o art. 23, que previa situação inconstitucional,
prevendo a hipótese do pagamento de pensão por morte em valor inferior à
remuneração do segurado falecido. Trazendo os proventos do benefício para
o valor integral, estaremos obedecendo ao dispositivo constitucional que
regula a matéria.

Como se pode notar, trata-se de projeto de lei que tem o evidente objetivo
de recolocar o IPSM nos trilhos da justiça e das leis, razão pela qual
contamos com o integral apoio dos nobres pares para sua pacífica aprovação
nesta Casa.

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

PROJETO DE LEI N°1.234/2000
Autoriza a Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - a doar o

imóvel que especifica e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -

autorizada a doar, livre e desembaraçado de quaisquer gravames, inclusive
hipotecas, à entidade Ação Feminina de Assistência Social do Sexto
Batalhão da Policia Militar - AFAS6c BPM - o imóvel localizado no Município
de Governador Valadares, constituído por área de terrenos legítimos,
medindo 25.312,00 m 2 (vinte e cinco mil trezentos e doze metros quadrados),
contendo as benfeitorias de três galpões com paredes de tijolos, piso
cimentado, cobertura de telhas francesas e eternit, totalizando,
aproximadamente, 7.000,00 m 2 (sete mil metros quadrados) de área coberta,
terreno esse que se desmembra da porção maior situada nos lugares
denominados Reta Grande e Boa Sorte, na zona suburbana de Governador
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Valadares, nas proximidades dos Bairros São Pedro e Universitário,
constituindo um todo perfeito e autônomo e encerrado num perímetro que
tem seu ponto de partida no alinhamento da Rua Israel Pinheiro, a uma
distância de 174,80m (cento e setenta e quatro metros e oitenta centímetros)
da esquina dessa rua com a Rua E e segue pelo mesmo alinhamento da Rua
Israel Pinheiro até a distância de 128,49m (cento e vinte e oito metros e
quarenta e nove centímetros), alcançando-se a margem do rio Doce, pela
qual se segue, rio acima, até a distância de 190,99m (cento e noventa metros
e noventa e nove centímetros), de onde segue à direita, em linha reta
perpendicular ao alinhamento da Rua Israel Pinheiro, até a distância de
123,68m (cento e vinte e três metros e sessenta e oito centímetros),
alcançando-se o ponto de partida no mesmo alinhamento e fechando o
perímetro, conforme registro no Cartório do 20 Serviço Registral de Imóveis
da Comarca de Governador Valadares, sob a matricula n° 1.065 do Livro n°
2, de 27 de agosto de 1976.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei destina-se à construção de casas
populares, a serem vendidas na proporção de uma unidade por pessoa,
obedecendo-se às seguintes prioridades:

- militares estaduais lotados no município em que se localiza o imóvel
doado;

II - militares estaduais lotados no Comando Regional a que pertence o
município em que se localiza o imóvel doado;

III - pensionistas do IPSM residentes no município em que se situa o imóvel
doado;

IV - policiais civis residentes no município em que se localiza o imóvel
doado;

V - servidores públicos estaduais residentes no município em que se situa o
imóvel doado;

VI - habitantes do município em que se localiza o imóvel doado.
Art. 3 0 - Haverá uma comissão com a finalidade de estabelecer regras e

critérios complementares, destinados à comercialização das unidades
habitacionais mencionadas no art. 2 0 , bem como gerenciar e administrar os
procedimentos decorrentes e vinculados à aplicação desta lei.

Parágrafo único — A comissão de que trata este artigo terá a seguinte
composição:

- dois membros indicados pela AFAS-6 0 BPM;
II - dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Policia Militar e

do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPM- BM -;
III - dois membros indicados pela União do Pessoal da Policia Militar -

UPPM -;
IV - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Policia Militar
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edo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais:

V - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e Soldados da
Polícia Militar de Minas Gerais.

Art. 4° - A operação de que trata o art. 2 0 terá como agente financeiro a
Caixa Econômica Federal ou construtora por ela credenciada.

Art. 5° - Os valores auferidos na negociação das casas populares
construídas em cada um dos imóveis citados no art. 1° serão revertidos em
obras de construção e reforma de benfeitorias nos aquartelamentos militares
localizados nos respectivos municípios.

1° - A comissão de que trata o art. 3 0 e o Comando da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais estabelecerão, em conjunto, as diretrizes para a
aprovação dos projetos de obras previstos neste artigo.

§ 2° - As obras mencionadas neste artigo serão incorporadas ao patrimônio
do Estado.

Art. 6 0 - Os imóveis objeto das doações de que trata esta lei reverterão ao
património do Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiverem sido dadas as destinações
previstas no art. 2 0 desta lei.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2000,
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição tem por escopo a utilização de área ociosa

pertencente ao Estado para a construção de casas populares, a serem
destinadas, prioritariamente, aos militares estaduais. Conforme já foi
salientado em projeto semelhante, tornado lei (Projeto de Lei n° 596199), a
medida é de interesse público, devendo, portanto, ser integralmente
aprovada por este parlamento.

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

PROJETO DE LEI N° 1.23512000
Regulamenta o art. 297 da Constituição Estadual e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os sistemas de informação pertencentes a órgãos e entidades da

administração pública estadual relativos a segurança pública serão utilizados
de forma integrada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.

Art. 2° - A Polícia Militar e a Policia Civil terão acesso comum aos bancos
de registros sob a responsabilidade de qualquer dos dois órgãos.

§ 1° - O acesso de que trata este artigo será instantâneo e desimpedido,
ficando vedada qualquer restrição a dados constantes de qualquer registro,
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inclusive demora injustificada na prestação de informações.

§ 2 0 - A sonegação, a retenção, o desvio ou a subtração de informações
constantes ou devidas a qualquer órgão ou agente público, bem como o
atraso no seu fornecimento ou impedimento, sob qualquer modalidade, a que
se realize o tráfego de informações previsto neste artigo implica em
responsabilização administrativa e multa para o agente responsável, nos
termos de regulamento específico, sem prejuízo das demais sanções legais.

§ 30 - A gestão dos bancos de registros da Policia Civil e da Policia Militar
será supervisionada por comissão permanente, de composição paritária,
escolhida na forma do regulamento, entre os membros das duas instituições
policiai&

Art. 3° - A comissão de que trata o § 3 0 do artigo anterior organizará e
manterá sistema de informações em segurança pública, o qual será integrado
por bancos de registros, sistemas de informações, arquivos, bases de dados
ou instrumentos similares, pertencentes a qualquer órgão ou entidade da
administração pública estadual, cujo conteúdo seja de interesse para a
prevenção, manutenção, recuperação ou promoção da segurança das
pessoas, da sociedade e do Estado.

Art. 4° - O sistema de informações de que trata o art. 3 0 atenderá os
seguintes princípios:

- disponibilização imediata das informações;
II - acesso prioritário às unidades e aos agentes públicos em efetiva ação

operacional;
III - pleno acesso ao sistema pelas Polícias Civil e Militar;
IV - prestação de informações à sociedade;
V - preservação da autonomia administrativa dos componentes do sistema;
VI - enfoque prioritário para as atividades de natureza preventiva;
VII - integração dos bancos de registros componentes do sistema;
VII - utilização das informações para a formulação da política estadual de

segurança pública;
VIII - organização das ações e dos serviços de segurança pública e de

interesse, de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos, a
superposição de funções e o paralelismo de instâncias decisórias;

IX - regionalização.
Art. 5° - Entre outros objetivos, a comissão de que trata o art. 3° buscará:

- assegurar o acesso comum aos bancos de registros abrangidos por esta
lei pelas Polícias Civil e Militar do Estado;

II - criar o cadastro estadual de informações criminais;
III - identificar fatores determinantes e condicionantes da segurança da

sociedade, do cidadão e do Estado;
V - garantir às pessoas e à coletividade condições de vida isentas de
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pressões oriundas da violência e da criminalidade presentes no ambiente
social;

IV - identificar as necessidades de atuação do poder público na área da
defesa social;

VI - permitir a prevenção de conflitos e a erradicação da violência nos
litígios envolvendo a posse de áreas rurais;

VII - mapear as condições de segurança pública no Estado;
VIII - avaliar a probabilidade da ocorrência de situações de violência e

criminalidade, apontando os meios necessários à sua prevenção.
Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até cento e

vinte dias, contados da data de sua publicação.
Art. 7 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões ! 25 de setembro de 2000.
Sargento Rodrigues
Justificação: Visando a promover a integração das Policias Militar e Civil,

possibilitando aperfeiçoar seu trabalho e melhor servir à sociedade mineira,
apresentamos este projeto.

A proposição regulamenta dispositivo da Constituição Estadual, que
expressamente prevê a medida e procura manter coerência entre sua
proposta, as necessidades do serviço público e o interesse social.

Acima de tudo, o projeto leva nossas instituições policiais a adotar meios
de promoção da defesa social que há muito já deveriam estar sendo
utilizados, rompendo com uma tradição de isolamento entre o trabalho das
duas corporações.

Cremos que a aprovação desta proposta trará inestimável contribuição para
a administração pública, razão pela qual contamos com o integral apoio desta
Casa à sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.68812000, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja

encaminhado ofício ao Governador do Estado, pedindo o pagamento do valor
integral das pensões devidas pelo IPSM. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 1.68912000, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
solicitando seja encaminhado oficio ao Presidente do BDMG, para que envie
a esta Casa cópias dos contratos e anexos, verbas destinadas e verbas
liberadas pelo Fundo SOMMA para o Município de Caratinga. (- A Mesa da
Assembléia.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, em que solicita que a TV
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Assembléia, em parceria com a Central de Voluntariado de Minas Gerais,
produza e veicule um programa com 30 minutos de duração, aser exibido
todo dia 12, com o titulo 'todo dia 12 é da criança". (- A Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Dimas Rodrigues e Adelmo Carneiro Leão e
outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Fiscalização Financeira, do Trabalho, de Turismo e de Direitos Humanos e
dos Deputados Dinis Pinheiro, Marcelo Gonçalves (2) e Dimas Rodrigues.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ailton Vilela.
• Deputado Ailton Vilela* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, gostaríamos de estar aqui para elogiar o sistema público de
saúde do País e do Estado. Seria um enorme prazer destacar os resultados
satisfatórios alcançados com os recursos aplicados, com a agilidade,
competência e responsabilidade no atendimento de hospitais e postos de
saúde assistidos pelo Governo. A população, que paga seus impostos, que
trabalha de sol a sol para sua sobrevivência, espera ter direito pelo menos a
uma estrutura de atendimento básico ao seu alcance. Mas, infelizmente,
nossa realidade não é essa.

O que mais temos visto em jornais televisivos e escritos são denúncias de
descaso, de falta de respeito, de negligência, enfim, uma infinidade de
adjetivos ruins sendo atribuídos ao sistema de saúde público. O caos no
setor de saúde é do conhecimento geral, e, até agora, pouco tem sido feito
para amenizar os principais problemas que ocorrem, como falta de leitos nos
hospitais, falta de UTls, preços altos dos medicamentos, etc.

Enquanto deveríamos estar comemorando, brindando à vida, estamos
atemorizados, contabilizando os índices de mortalidade, de doenças
incuráveis ou, simplesmente, estamos nos sentindo incapazes por não
podermos mudar essa situação. Aliás, podemos, sim, cobrando das
autoridades competentes a destinação de recursos para ampliação do
atendimento na área de saúde. Podemos mobilizar a sociedade para que
todos ajudem no que for possível, pois todos nós temos uma parcela de
responsabilidade para com o nosso próximo. Podemos ainda denunciar os
mais diversos casos de imprudência que ocorrem nos hospitais e postos de
saúde, muitas vezes impunes pelo anonimato.

E exatamente isso que vimos fazer neste momento, utilizando o cargo que
nos foi conferido, como representante deste povo que sofre nas filas do SUS
ou em hospitais públicos: vimos trazer ao conhecimento desta Casa e de
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todos os interessados o caso de Cristina Aparecida Domiciano, que teve
sua vida interrompida no dia 211012000, com apenas 20 anos de idade, vitima
de picada de cobra ocorrida num cafezal do Município de Lambari, onde
estava trabalhando no período de colheita.

Ao ser atendida no pronto-socorro municipal, instalado junto ao Hospital de
Lambari, a paciente não pôde ser socorrida por faltar soro antiofidico no
município. Imediatamente, eia foi transferida para a cidade de Três Corações,
onde, segundo informações, houve atraso na aplicação do medicamento. O
caso foi se agravando até resultar em seu falecimento.

Nosso objetivo aqui, além de mostrar nossa total indignação, é questionar a
responsabilidade pela falta de soro antiofídico num hospital, principalmente
em uma cidade como Lambari, com mais de 30 mil habitantes, estância
hidromineral, onde a principal fonte de renda é o turismo. Quando dissemos
que o povo espera o mínimo necessário do setor de saúde, estávamos
falando exatamente disso: enquanto a Medicina se debate em busca da cura
de doenças ainda sem solução, como o câncer e a AIDS, infelizmente ainda
nos deparamos com casos como o de Cristina, o qual aparentava
simplicidade e se tornou fatal por uma falha gravissima e inaceitável. Resta
saber se a falta foi humana ou de algum órgão ou autoridade pública que não
fez cumprir a lei.

Acreditamos que cada um de nós tem sua parcela de responsabilidade
pelos problemas existentes e deve fazer sua parte para solucioná-los. Se
cada um fizer a sua parte, muitas vidas poderão ser poupadas. Nosso
Governo Estadual, por exemplo, deveria se ater aos seus deveres, como o de
garantir a distribuição e o estoque de medicamentos básicos nos postos de
saúde em toda Minas Gerais, ao invés de se preocupar excessivamente com
as atitudes e decisões do Governo Federal, Vamos ser exemplo para outros
seguirem!

Finalizando, gostaríamos de lembrar que o setor de saúde é apenas um de
nossos problemas. Infelizmente, são inúmeros os outros que afetam a
sociedade deste Pais. Resta-nos a esperança de que as autoridades
responsáveis sejam mais humanas, buscando melhor qualidade de vida para
nosso povo. E nós, no cumprimento de nossos deveres, daremos nossa
contribuição para que possamos alcançar o objetivo de transformar Minas
Gerais num grande Estado, e o Brasil, num grande País. E para que não
tenhamos mais que perguntar: "De quem é a culpa?".

Caros amigos, caros Deputados, esse fato e tantos outros que acontecem
todos os dias nesta nossa Minas Gerais são lamentáveis. E preciso que as
autoridades busquem os meios possíveis para que tenhamos melhor
qualidade de vida, pois temos grandes problemas neste Estado, muitas vezes
corrigíveis, quando existe boa-vontade, principalmente por parte das nossas
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autoridades. No entanto, vemos as preocupações dos nossos dirigentes,
buscando apenas discussões, buscando apenas pequenas causas,
justificando suas falhas administrativas, sendo omissos nos mínimos
problemas existentes no Estado, que são esquecidos pelas nossas
autoridades. E preciso que tenhamos mais um pouco de responsabilidade
com aqueles que assumimos o compromisso de representar.

Portanto, temos esse caso lamentável, em que uma moça de apenas 20
anos deixa de pertencer a este mundo, justamente por falhas das autoridades
do setor de saúde do nosso Estado, numa cidade como Lambari, que recebe
constantemente milhares de turistas e deixou seus postos de saúde
desprovidos de uma vacina, de um soro antiofidico, o que resultou na morte
de uma moça aos 20 anos de idade.

Meus amigos, deixamos aqui um apelo e uma advertência para que o
nosso Governo busque, através de um trabalho voltado para Minas Gerais,
melhores dias para o nosso povo.

Hoje, podemos ver uma rodovia como a Fernão Dias - obra de suma
importância para o Estado e o Pais, ligando o norte ao sul paralisada,
simplesmente por falta de vontade política do nosso Governo. E preciso que
tenhamos consciência política daquilo que assumimos. A conclusão dessa
estrada estaria contribuindo para milhares de empregos a mais no Estado e
para o fortalecimento da nossa riqueza. São inúmeras as indústrias que
querem se instalar em Minas Gerais, mas não o fazem em virtude de receio
quanto à política do nosso governante: frágil e menor. E preciso que isso
mude e tenhamos um Estado voltado para a sua grandiosidade, fortalecido
principalmente com a implantação de indústrias. Estamos perdendo milhões
e até bilhões de reais em investimentos, justamente porque os empresários
não têm certeza da política que hoje é desenvolvida no Estado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins* - Quero cumprimentá-lo pelo seu

pronunciamento. V. Exa., que há tantos anos representa tão bem e com tanta
dignidade, coragem e determinação o povo de Minas Gerais, especialmente
o povo do Sul de Minas, vem agora à tribuna fazer denúncias importantes
sobre o descaso na área da saúde e questões referentes à Rodovia Fernão
Dias.

Por tudo isso, V. Exa., mais uma vez, nos enche de orgulho. Temos
acompanhado sua trajetória de Deputado sério e honrado, defensor dos
interesses da comunidade que representa. Por tudo isso, quero cumprimentá-
lo mais uma vez, concordando com suas denúncias - é preciso que o
Governo que ai está sacuda a poeira e comece efetivamente a governar. Não
é possível, por causa do descaso das autoridades, deixarmos acontecer
tragédias como essa que foi denunciada e tantas outras que acontecem em
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Minas Gerais. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Aílton Vilela.
O Deputado Aílton Vilela* - Agradecemos a colaboração do Deputado

Amilcar Martins, e nos resta a esperança de que, num futuro próximo,
tenhamos á frente do Governo do Estado um Governador compromissado
com o seu Estado e o seu povo.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Gil Pereira, Srs.

Deputados, imprensa presente, povo de Minas Gerais, antes de iniciar o meu
pronunciamento, queremos falar sobre o orçamento do Estado de Minas
Gerais a ser aplicado no ano que vem em várias regiões.

Quero, de maneira muito feliz, cumprimentar o nosso colega Deputado
João Leite, pela lisura, pelo trabalho eficiente e pela campanha empolgante
com que vem desenvolvendo o 2 0 turno das eleições em Belo Horizonte. A
minha base eleitoral é Montes Claros, mas apóio as eleições municipais na
minha cidade da mesma forma como a grande maioria dos Deputados
Estaduais apóia João Leite para Prefeito de Belo Horizonte. Entendemos que
Belo Horizonte poderá ter um grande avanço tendo à frente de sua
administração um homem preparado, que não só vai dar prosseguimento aos
projetos de desenvolvimento da cidade como também vai trazer a sua
maneira humana, carinhosa e competente para administrar esta cidade.

Quero, Deputado João Leite, dar-lhe os meus cumprimentos e o meu
trabalho, porque estou absolutamente empenhado na sua candidatura. Tenho
certeza de que estou falando pela grande maioria dos Deputados Estaduais
desta Casa, que acreditam em V. Exa. A grande virada do povo de Belo
Horizonte já se iniciou neste 2 0 turno. Efetivamente, queremos colocá-lo à
frente da Prefeitura, por acreditar em suas propostas, por conhecê-lo e por
ter certeza de que João Leite representa a melhor opção para o povo
simples, humilde desta cidade, que terá voz e vez com uma pessoa como V.
Exa. à frente da Prefeitura, uma pessoa preparada para administrar esta
grande cidade e Capital.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Quero, Deputado Carlos Pimenta,
agradecer a manifestação e o apoio que recebemos de V. Exa., desde o
inicio, juntamente com a Bancada do PSDB. Sabíamos que, desobrigados
das eleições do interior do Estado, que são importantes para o nosso partido,
teríamos o apoio de todos vocês no 2 0 turno. Agradeço esse apoio, que tem
sido efetivo e que se soma, agora, ao apoio de outros parlamentares e de
outros partidos da Assembléia Legislativa, do PFL, do PTB, do PDT, que se
uniram a nós numa grande aliança de 20 turno, aliança pela renovação, pelo
desenvolvimento humano e económico da nossa cidade. Foi muito bem-vindo
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o seu apoio total e a sua presença, Deputado Carlos Pimenta, juntamente
com o dos outros companheiros e partidos que integram essa grande aliança
de 20 turno em Belo Horizonte. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, quero
aproveitar este momento para manifestar, mais uma vez, a solidariedade ao
Deputado João Leite. Estava presente quando o Ministro José Serra veio a
Belo Horizonte trazer R$6.600.000,00 para que o Programa Saúde da
Família pudesse ser implementado em Belo Horizonte, coisa que não
aconteceu em três anos e meio. O atual Prefeito Célio de Castro disse ao
Deputado: "Deputado, vamos fazer uma campanha de alto nível". E o
Deputado João Leite falou: "Perfeitamente, Prefeito, é dessa maneira que sei
me comportar".

O que estamos vendo hoje é o desrespeito, é o desespero desse Prefeito,
que agora baixa o nível da campanha a um ponto que a sociedade de Belo
Horizonte não mais aceita. O Deputado João Leite é um homem digno,
respeitado pelos seus pares na Casa e respeitado em toda a sua trajetória de
vida, por onde quer que tenha passado. Foi responsável pela recuperação e
pela transformação de mais de 12 mil atletas, com um trabalho que começou.

No parlamento municipal, na Secretaria Municipal e como Deputado
Estadual, em todas as missões que recebeu se houve com a maior maestria,
competência, ética e seriedade. Hoje, o Prefeito, desesperado porque Belo
Horizonte já mudou e já deu o vira-vira, está tentando denegrir a pessoa do
Deputado João Leite. Não tendo como atacá-lo, usa de determinados
artifícios para tentar denegrir a sua imagem. Sou de Belo Horizonte, tenho
rodado por todos os lugares da cidade e tenho ouvido a mesma fala. Aqueles
que votaram no Prefeito Célio de Castro dizem que o fizeram enganados,
mas agora todos estão com o João Leite.

Quero manifestar a minha solidariedade e o meu lamento quanto a esse
Prefeito, que parece tão ético e que quer parecer tão sério; na verdade, é pior
que os outros, porque baixou o nível de tal maneira que a própria sociedade
de Belo Horizonte está repudiando a sua atitude. Parabéns, Deputado Carlos
Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado. Srs. Deputados, gostaria, neste
tempo que me resta, de fazer uma reflexão sobre um momento que estamos
vivendo. Hoje, a Casa deu uma demonstração absoluta de independência e
coerência ao derrubar o veto do Governador. Estabelecemos a oportunidade
de os parlamentares apresentarem as suas emendas ao orçamento de 2001,
para beneficiar dezenas, centenas de pequenas localidades e pequenos
municípios.

O Governador mandou um recado explícito, por meio de sua Liderança, o
de que ganhamos e que a sociedade mineira ganhou, mas não vamos levar,
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porque ele estará apresentando uma ação direta de inconstitucionalidade
barrando a única oportunidade da presença dos recursos públicos estaduais
nas pequenas cidades, nas pequenas sociedades e nos grotões.

Respeito a posição do Governador Itamar Franco, mas gostaria de chamar
a atenção dele para o fato de que o mesmo procedimento está acontecendo
em Brasília, na análise do orçamento geral da União. Se ele não quer as
emendas parlamentares, tem que ter uma nova postura, um novo
pensamento, porque as emendas ao orçamento geral da União estão
acontecendo agora. Os nossos 54 Deputados Federais e os nossos 3
Senadores da República poderão prestar um favor inestimável ao Estado de
Minas Gerais apresentando emendas individuais e de bancada para que os
recursos venham para Minas Gerais.

Entendo que a bancada itamarista em Brasília e os Deputados Federais
afinados com o Governador Itamar Franco já deram uma demonstração de
incompetência para tirarem recursos do orçamento da União, para alocarem
recursos para o nosso Estado, O Sr. Itamar Franco não deve ter em mente
que apenas os Deputados afinados com ele em Brasília poderão fazer um
trabalho de interlocução entre o Governo Federal e o de Minas. E necessário
que o Sr. Governador do Estado procure, imediatamente, todos os
Deputados Federais, independentemente de seus partidos, de serem
itamaristas ou não, para que possam fazer o trabalho que o Governo de
Minas mostrou-se incompetente e impotente para fazer por nosso Estado.
Temos agora a eleição de novos Prefeitos, homens que estão absolutamente
engessados, incapacitados para cumprir suas obrigações nos 853 municípios
de Minas. E necessária ajuda: que esta Casa dê as mãos aos Prefeitos e que
o Sr. Governador de Minas entenda que os recursos de Brasília são
fundamentais. Não podemos assistir passivos à paralisação de projetos
importantes para o Estado. O momento é agora. Se não houver uma ação
efetiva, eficiente e objetiva agora, enquanto está sendo analisado o
orçamento geral da União, amanhã não adiantará chorar nem jogar a culpa
em ninguém. Teremos que bater em nosso peito e dizer: a culpa é nossa, do
Governo de Minas e, também, dos Deputados Federais de Minas!

O Governador do Estado deve essa ação ao povo mineiro e aos Prefeitos,
que foram reeleitos ou eleitos para o seu primeiro mandato. Eles estão
dispostos a fazer uma boa administração, mas sabem que, com seus
recursos próprios, oriundos de receitas municipais, será impossível cumprir
qualquer compromisso feito em palanque. E importante que este momento se
traduza em ação. Sr. Presidente, queremos fazer chegar às associações de
municípios regionais essa nossa preocupação, pois, se a responsabilidade é
do Governador, dos Deputados Federais e também dos Estaduais, é também
da sociedade mineira. Temos que procurar os Deputados Federais e mostrar-
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lhes as deficiências do orçamento de Minas para 2001, o qual irá trazer
muito menos recursos para investimento em relação a este ano, que já foi um
ano de desastre em termos de investimento, nas diversas regiões de Minas
Gerais.

Faço este alerta porque, do contrário, ficaremos absolutamente
incapacitados para ajudar os Prefeitos. Seremos cobrados e procurados, mas
o momento de agir é este, até o dia 3011112000. A partir dai, o orçamento
gerar da União será votado. O orçamento do Estado tem que prevalecer na
área social. Não podemos admitir que áreas como o Norte de Minas e os
vales do Jequitinhonha e do Mucuri sejam jogadas para segundo plano, pois
há projetos importantes a serem reativados ou continuados. Ainda não tenho
conhecimento do orçamento do Estado, que ainda não chegou à Casa nem
foi distribuído às Lideranças para análise, mas, a partir de uma análise inicial
e superficial dos órgãos de imprensa, tomamos conhecimento de algo e
ficamos estarrecidos com a diminuição dos recursos nas áreas sociais das
regiões pobres e com o aumento de recursos sociais da região rica do
Estado. Isso não é promover justiça nem eqüidade, Sr. Governador. Também
não é cumprir integralmente os compromissos assumidos quando candidato
ao Governo. Isso é uma traição, uma punhalada covarde nas costas das
pessoas simples e pobres. Não admitiremos esse tipo de traição.

Quero, Sr. Presidente, para encerrar, convocar os Deputados Estaduais
representantes dessas regiões pobres a levantar uma bandeira na busca de
uma ação eficaz, forte, mostrando que têm representação nesta Casa e que
não aprovam a injustiça que se comete contra o Norte de Minas e o
Jequitinhonha.

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

funcionários, assessores, Consultores desta Casa, senhores presentes nas
galerias, voltamos a falar sobre a questão dos transplantes em Minas Gerais.
Neste final de semana, li uma reportagem dizendo que o Ministério Público
está fazendo um levantamento do caso da menina que faleceu porque não
houve tempo para uma aeronave buscar um fígado, em Santa Catarina. O
Ministério Público abriu uma sindicância para apurar o fato.

Por outro lado, entramos com um projeto de lei para melhorar as
condições, a assistência, inclusive psicológica, à família do doador de órgãos-
0 projeto está caminhando, faremos amplas discussões com os próprios
organizadores, Coordenadores e Diretores do MG-Transplantes, mas temos
notícia de que o referido órgão está tomando providências no intuito de
melhorar a maneira como vêm sendo feitos os transplantes no Estado. Irei
conversar com o João Carlos Araújo, Coordenador do MG-Transplantes, e
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tenho a certeza de que daremos uma condição digna, honrada e mais
capacitada a exercer essa função que, embora primordial, é carente ainda
em Minas Gerais.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Cumprimento o caro Deputado
pelo seu pronunciamento e pela iniciativa de seu projeto de lei. Estamos
todos juntos nessa questão, independentemente de partido político, já que
fala a todos que têm responsabilidade com a coisa pública. Todos nós,
mineiros e brasileiros, temos que enfrentar, de maneira competente, a
questão dos transplantes, para que não ocorram novas tragédias como a que
sucedeu a uma jovem mineira.

Lembro que tramita, nesta Casa, um projeto de minha iniciativa, desde
junho deste ano, ode n°1.112, que se encontra nas comissões, após o que
virá a Plenário, onde, não tenho dúvida, será aprovado de maneira
consensual. Trata-se de um projeto extremamente simples, mas as soluções
para problemas sérios, muitas vezes, vêm de iniciativas simples, singelas até.
O meu projeto determina apenas que o Governo de Minas Gerais deverá
manter permanentemente, à disposição do MG-Transplantes, uma aeronave,
de sua propriedade, para fazer o transporte de órgãos doados para
transplante em Minas Gerais.

A iniciativa é simples, porque o Governo de Minas tem uma frota de 8
aviões permanentes e 14 helicópteros, com capacidade de vôo noturno e
grande alcance. Portanto, o Governo do Estado pode assumir essa iniciativa,
impedindo que tragédias como essa voltem a acontecer. Todos juntos
enfrentaremos esse problema.

O Deputado Doutor Viana (continuando) - Agradeço a colaboração do
nobre Deputado Amilcar Martins. Tenho conhecimento do seu projeto, que é
de extrema importância Tudo que fizermos será fundamental para a
preservação da vida humana-

0 segundo assunto que me traz aqui diz respeito à segurança pública.
Refiro-me aos últimos acontecimentos verificados no Rio de Janeiro, que
também podem ser observados em nosso Estado. O jornal que tenho em
mãos traz uma matéria sobre esse assunto: "Policia pede proteção". E, no
mínimo, contraditório ver aqueles que têm o dever profissional de zelar pela
segurança da população tomarem uma atitude dessas. A própria polícia do
Rio de Janeiro está pedindo proteção, porque os assassinatos de policiais
estão ocorrendo com maior freqüência. Isso nos preocupa, porque, se a
própria polícia está se sentindo desamparada, imaginem o cidadão comum.
Não temos segurança em nenhum local do nosso País. Já existem projetos
do Governo Federal, da nossa Secretaria da Segurança e da polícia, mas é
preciso que se faça um estudo, um debate sério sobre o que podemos fazer
a fim de darmos estabilidade e segurança ao cidadão.
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O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Doutor Viana,
parabenizo-o por essa colocação, que é muito oportuna. O Rio de Janeiro
está vivendo, há muito tempo, em um clima de guerrilha. Ontem, ocupei esta
tribuna a fim de dizer que não podemos permitir a entrada desses marginais
em nosso Estado. O mineiro é diferente, a polícia é diferente, mas V. Exa.
tem razão. Como teremos segurança pública se esse servidor, esse policial
civil ou militar, esse agente penitenciário não tem segurança?

Citei também a situação dos taxistas, com a morte do sétimo profissional
no período compreendido entre janeiro e a presente data. Pedimos apoio
para a Proposta de Emenda à Constituição n° 33. E importante que todos os
parlamentares reflitam sobre a integração do aparelho policial, a fim de que a
sociedade possa dar sua contribuição.

Portanto, V. Exa. está de parabéns. O assunto é muito importante, porque
vidas humanas estão em jogo. Enquanto parlamentares, temos uma grande
responsabilidade. Por isso, solicitamos uma audiência com o Ministro da
Justiça, pois tentaremos buscar verbas que dêem condições aos nossos
policiais de prestar segurança pública eficiente. Muito obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte)* - Parabenizo o Deputado
Doutor Viana pelo seu pronunciamento. Os policiais e suas famílias têm
sofrido agressões dos bandidos e da própria instituição. No momento em que
ocorria um roubo em uma padaria, um Capitão entrou, identificou-se e deu
voz de prisão. Os bandidos reagiram, mas conseguiu prender dois. Um foi
morto. O Capitão foi preso. Não há um estimulo para que possam trabalhar
com tranqüilidade. Além de ser preso ao cumprir o seu dever, não receberá
promoção, porque está respondendo a um processo. A situação das policias
tem de ser revista para que tenham condições de trabalhar. Há uma inversão
de valores neste Pais.

O Deputado Doutor Viana - Preocupo-me com a situação de Minas. Este
Estado não pode ficar como o Rio de Janeiro. Temos de trabalhar
preventivamente para não precisarmos de remediar com perda de vidas.

Peço o apoio de todos para uma causa nobre. Como médico, como
cidadão e como Deputado, estou apoiando a iniciativa da Associação
Unificada de Recuperação e Apoio - AURA -, que está empenhada na
construção do Hospital do Câncer Infantil em Contagem. Essa causa merece
o nosso louvor, a nossa colaboração e a nossa participação, pela sua
grandeza.

Presto, também, uma homenagem ao Lions Internacional. No último dia 9
de outubro, comemoramos o Dia Internacional do Leonismo. Não poderíamos
deixar essa data passar sem dar uma palavra de apoio, de incentivo e de
agradecimento a esse grupo de homens e de mulheres que, de uma maneira
desinteressada, presta serviço à comunidade em seus vários setores,



232
principalmente às pessoas com menor condição econômica. Aos leões, às
domadoras e a toda essa plêiade de pessoas que trabalham por essa
entidade, oferecemos as nossas congratulações e os votos de que Deus lhes
dê muita saúde e condições para que continuem praticando o bem sem olhar
a quem.

Como amanhã é o Dia das Crianças, temos muitas reflexões a fazer. Nas
páginas de um jornal, consta que Minas é o 6 0 Estado em número de
agressões a crianças. Essa constatação remete-nos a uma reflexão. Essas
crianças sofrem agressões de toda forma: físicas, de trabalho forçado infantil,
de prostituição infantil e de abandono nas ruas. A lei de proteção da criança e
do adolescente já existe há dez anos. Temos de alertar esta Casa para a
busca de soluções para os problemas do nosso Estado. Temos de tomar
uma posição com relação a essa situação, que é muito preocupante.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Marfins.
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, divido em

duas partes meu pronunciamento nesta tarde na tribuna da Assembléia
Legislativa. Em primeiro lugar, queria chamar a atenção para um fato singular
que acontece hoje em Minas Gerais e que me parece de extremo significado.
Tive o privilégio de participar, há dois dias, de uma solenidade na UFMG, na
qual o Reitor César Barreto, numa demonstração de visão e compreensão
ampla do significado da articulação política, da aproximação com os agentes
políticos, promoveu, pela primeira vez na história da nossa Universidade e,
talvez, pela primeira vez na história da universidade pública brasileira, um
trabalho que reputo de extrema importãncia e de enorme significado e
alcance, O Reitor, juntamente com sua equipe, tem procurado se aproximar
dos parlamentares, especialmente dos federais, para mostrar as
necessidades da UFMG e, através desse trabalho, sensibilizar esses
parlamentares para que possam, através de sua influência e de seu poder de
decisão, consubstanciado nas chamadas emendas individuais ao orçamento
da União, carrear recursos para necessidades fundamentais da UFMG. Esse
esforço já está rendendo frutos bons e importantes para a nossa
Universidade, numa demonstração de que há uma compreensão, por parte
do conjunto dos Deputados que representam Minas Gerais, de todos os
partidos políticos. Pude assistir a uma manifestação clara disso, quando
Deputados do PSDB, PFL, PMDB, PL, PT, e PC do 8 alocaram recursos para
uma obra que todos nós que conhecemos a UFMG e conhecemos Belo
Horizonte reputamos como fundamental. E a recuperação de uni prédio que
tem uma importância histórica fundamental na vida de Belo Horizonte, o
prédio do Hospital Borges da Costa. Foi feita uma avaliação dos custos da
recuperação desse prédio, recuperação paisagística, recuperação do próprio
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prédio, que está muito destruído, recuperação para voltar a ser uma
unidade médica de grande importância. O Hospital vai voltar a funcionar
como hospital, ampliando a rede de atendimento hospitalar gratuita em Belo
Horizonte e ligado ao Hospital das Clínicas da UFMG. Dessa forma, através
de emendas individuais, já foi possível alocar recursos que já estão
disponibilizados pelo Ministério da Educação para o início das obras de
recuperação do Hospital Borges da Costa.

Vi com entusiasmo e, me permitam dizer também, com emoção esse
esforço - e explico por quê. Como muitos sabem, o Hospital Borges da Costa
foi inaugurado no dia 719/22, com o nome de Instituto do Rádium e do
Câncer.

Foi a primeira instituição em Minas Gerais a cuidar de pacientes de câncer.
Foi criado e funcionou durante muitos anos com essa finalidade. O motivo da
minha emoção é que o seu nome, Instituto Borges da Costa, hoje Hospital
Borges da Costa, é homenagem a seu criador, o Professor e fundador da
Escola de Medicina Eduardo Borges da Costa, meu avô materno.

Tenho conhecimento, através de histórias da família, do esforço que meu
avô empreendeu junto á Prefeitura de Belo Horizonte e ao Governo do
Estado. Foi inaugurado no Governo Antônio Carlos de Andrada esse primeiro
hospital do câncer de Minas Gerais, que atendeu a cancerosos pobres.

O projeto arquitetônico do Hospital é obra-prima reconhecida, hoje tombada
pelo IEPHA. Para que todos tenham noção, é um projeto que, em 1923, foi
premiado na Exposição Internacional de Arquitetura em Paris. E um prédio
belíssimo, que tem de ser resgatado pela comunidade para uso. Esse prédio
foi, no primeiro momento, abandonado. Depois, ocupado com moradia
estudantil, sofrendo uso indevido e sua descaracterização como hospital.
Finalmente, a UFMG consegue, através da orientação firme e segura desta
grande liderança da universidade pública brasileira, e o Reitor César Barreto,
e através da participação efetiva dos Deputados Federais, recursos para a
sua recuperação, ao contrário do que se afirmou esta manhã na Assembléia,
que os Deputados não devem alocar recursos para obras públicas. Numa
demonstração de que podem e devem, vários Deputados do PT - lembro-me
de alguns com quem estive, como Nilmário Miranda, Tilden Santiago e
Virgílio Guimarães -, o Deputado do PC do B, Sérgio Miranda, o Deputado
Federal Cabo Júlio, a Deputada Federal Maria Elvira, alguns companheiros
do meu partido, enfim, um grupo de Deputados de vários partidos alocou
recursos de emendas individuais ao orçamento da União, assegurando a
recuperação do prédio do Instituto Borges da Costa, que vai voltar a atender
a população de Belo Horizonte, com novas características. Será o chamado
hospital-dia, cujas características técnicas não cabe aqui discutir. O que
importa é que estará ampliando a capacidade de atendimento da rede
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hospitalar de Minas Gerais, num momento de crise do sistema de saúde.
Vemos aqui o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que conhece bem essa
questão, porque acabou de deixar a Secretaria da Saúde. Então, qualquer
conquista e sobretudo qualquer conquista que tenha a chancela do Hospital
das Clínicas e da UFMG tem de ser celebrada por todos nós, com a
participação dos Deputados Federais de todos os nossos partidos políticos,
da nossa bancada federal no Congresso Nacional. Portanto, essa é uma
iniciativa que tem de ser celebrada, porque há esse esforço de interação
entre a universidade e a comunidade, através de seus representantes, que
são os Deputados. E esse esforço, a pedido do Reitor César Barreto, vai se
ampliar também em direção a esta Casa. Já me encarregou o Magnífico
Reitor de promovermos um encontro entre representantes da universidade, o
Reitor e outros representantes, para discutirmos assuntos de interesse de
Minas Gerais, de Belo Horizonte e da UFMG. Por exemplo, a questão da
FAPEMIG, o financiamento aos projetos de pesquisa científica em Minas
Gerais, que precisa ser mais bem discutido para assegurar a alocação
correta dos recursos.

A lei estadual de incentivo à cultura, que, hoje, impede que instituições
federais, como, por exemplo, a UFMG, apresentem projetos para captar
recursos da iniciativa privada, pode captar recursos para os seus inúmeros e
importantíssimos projetos na área cultural em Minas Gerais e em Belo
Horizonte, especificamente.

Tudo isso aconteceu graças ao esforço do Reitor, da Vice-Reitora Ana
Lúcia Gazolla e de toda a sua equipe. Portanto, a UFMG, o Reitor e os
Deputados Federais de Minas Gerais estão de parabéns, por terem essa
compreensão de união e esforço de todos.

Já se estuda a possibilidade de uma emenda coletiva da bancada de Minas
Gerais, e não, apenas emendas individuais, para assegurar um volume ainda
maior de recursos para a conclusão dessa e de outras obras fundamentais de
interesse da UFMG.

Restam-me apenas alguns minutos. Quero terminar a minha participação
nesta tribuna, nesta tarde, manifestando a minha sincera apreensão com os
rumos que a campanha pela sucessão em Belo Horizonte vem tomando.
Quero trazer, com absoluta serenidade, uma palavra para impedir que se
repita em Minas Gerais este espetáculo horroroso do desvirtuamento do
debate político, um jogo de acusações recíprocas que temos visto, do qual -
parece-me - a população brasileira já está cansada. E preciso ter
tranqüilidade, serenidade e, sobretudo, compreensão de que não há razão
para desespero.

Falo isso sem ironia. Falo isso do fundo do meu coração. Faz parte da
democracia a alternãncia no poder de diferentes partidos políticos e
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diferentes políticos. Se for vontade da população de Belo Horizonte, neste
momento, fazer a opção não pela reeleição do Prefeito, mas pela eleição do
Deputado João Leite, isso não deve representar para ninguém - e muito
menos para o Prefeito Célio de Castro - um motivo de decepção ou de
desespero. O Prefeito já teve sua chance, durante oito anos, de prestar
serviços á população de Belo Horizonte. Tenho certeza de que o fez da
melhor maneira que pôde. No entanto, cabe agora à população, dentro do
jogo democrático, de maneira livre, espontânea e soberana, decidir o que
considera melhor para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, para o
futuro da nossa cidade.

Assim, deixo aqui este apelo aos dois candidatos, incluindo o Deputado
João Leite, que, independentemente da minha filiação partidária, da minha
participação em sua campanha, está imbuído desse espírito de serenidade e
transmite isso para todos nós. Esse é o momento de discutirmos programas
de governo, o que cada candidato pretende fazer para melhor enfrentar os
graves problemas da população de Belo Horizonte, sobretudo da população
sofrida dos bairros mais distantes. São problemas na área da saúde, do
transporte, da habitação, enfim, são tantas as questões a serem discutidas
que não é possível perdermos tempo com debates absolutamente estéreis.
Não podemos desvirtuar esse debate para discutir se o apoio deste ou
daquele ator político, do Governador ou do Presidente da República interfere
no processo.

Essas questões são irrelevantes para a população sofrida da cidade. Ela
quer encontrar soluções concretas, objetivas, sem demagogia, propostas que
efetivamente venham atender as suas necessidades, sem proselitismo
político. Vamos ouvir os candidatos, cada uni apresentando o que tem de
melhor, que é a sua experiência, a sua trajetória, o seu passado pessoal, a
sua história de vida, enfim, como cada um vai enfrentar os problemas das
drogas na nossa cidade, da segurança, já que o Prefeito participa das
questões da segurança, da saúde, da educação e do transporte coletivo.

Vamos "abaixar a poeira" e ouvir os candidatos, dando chance a eles e á
população de Belo Horizonte para que possa decidir, de maneira tranqüila,
serena e refletida, qual é o melhor candidato, qual é a melhor proposta para
nossa cidade. E isso que todos nós, Deputados Estaduais, desejamos,
porque Belo Horizonte é uma cidade de todos os mineiros, é diferente das
outras, e particularmente nós, que somos nascidos aqui e, mais que isso,
escolhemos Belo Horizonte para viver e criar nossos filhos, temos, ao longo
de nossa vida, demonstrado grande amor, apreço e interesse pelo destino da
nossa cidade. Volto a fazer este apelo, pelos nossos filhos: não há razão
para desespero, deixem as urnas falarem serenamente; que a vontade
popular seja soberana e respeitada.



* - Sem revisão do orador.	
236

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, as

comemorações relativas ao Dia da Criança, tradicionalmente levadas a efeito
no próximo dia 12 de outubro, merecem uma nova leitura por parte do poder
público.

E inadmissível que o esforço da sociedade civil organizada, apresentado
nas mais diversas formas, não seja encarado de vez, por parte dos Poderes
constituídos do Estado, como um claro e inequívoco sinal de mudança.
Vejamos, por exemplo, o trabalho da Central de Voluntariado de Minas
Gerais, da Fundação CDL e da Fundação Associação Comercial de Minas.
Cada uma dessas entidades, à sua maneira, buscam fazer com que haja
uma ampla mobilização para melhor posicionamento da criança e do
adolescente na sociedade.

O conceito de encarar a criança marginalizada como fruto de uma família
na qual ocorreu a desestabilização de suas necessidades básicas de
sucesso, de auto-estima, de reconhecimento e de realização de suas
potencialidades está transformando o modo de agir das pessoas para com o
chamado menor infrator, menor abandonado, menor marginalizado.

Essa transformação é conseqüência direta de uma fone conduta das
entidades que se dedicam ao chamado problema do menor, que têm
buscado agir de forma que - conforme muito bem explicitou a Central de
Voluntariado de Minas Gerais - "crianças e adolescentes em geral e
especialmente os de família de mais baixa renda não devem ser tratados
com paternalismo, como se fossem desprotegidos filhotes de "poodles", nem
preconceituosa mente, como se fossem filhotes de "pitbulls", potencialmente
perigosos".

Dai a importância de a Assembléia Legislativa, esta caixa de ressonância
dos anseios do cidadão mineiro, tomar partido nessa luta proposta pelas
pessoas que querem ver a realidade mineira transformada a partir de ações
que demonstrem o cumprimento do acordo, não expresso, de fazer com que
o menor abandonado seja encarado como fruto de meu maior abandono.

A proposta divulgada pela Central de Voluntariado de Minas Gerais é digna
de apoio. Ao apresentá-la ao Plenário desta Casa, tomo a liberdade de
sugerir à Mesa da Assembléia que proceda, formalmente, ao engajamento do
parlamento mineiro nessa luta, que, afinal de contas, é de todos nós, através
da ação ao final proposta.

O primeiro item da proposta é a campanha Todo Dia 12 é da Criança.
Consiste, basicamente, em tornar continua a celebração do Dia da Criança.
Para tanto, as lojas e os restaurantes engajados na campanha terão um
adesivo com os seguintes dizeres: "Onde você encontrar este selo,
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encontrará também solidariedade. Todo Dia 12 é da Criança. Parte de
•seus gastos nas lojas e nos restaurantes desta campanha vai ajudar a educar
crianças e adolescentes de BH".

Idéia simpes: o lojista abre mão de parte da receita oriunda do consumidor
e a transfere para a Fundação CDL, a Central de Voluntariado de Minas e a
Fundação Associação Comercial. Em seguida, será realizada a promoção
Rede Amiga da Criança, que tem por objetivo orientar a participação das
pessoas em diversas atividades, como: trabalho voluntário em projetos
empenhados no sucesso de crianças e adolescentes, doação de bens ou
recursos financeiros e materiais para a operacionalização da Central do
Voluntariado de Minas Gerais, da Fundação CDL e da Fundação ACM e, por
fim, orientar o contribuinte para que direcione parte do Imposto de Renda
devido para o Projeto Meu Quarteirão no Mundo e o Mundo no meu
Quarteirão.

Importante é ressaltar que o movimento Todo Dia 12 é da Criança tem um
objetivo central: o de fazer com que a sociedade acorde para a problemática
do menor e do adolescente e, principalmente, se manifeste através de ações
concretas.

Dessa maneira, dentro do espírito e da filosofia que norteiam o movimento,
é de vital importância que a Assembléia de Minas se una aos esforços que
vêm brotando no seio da sociedade mineira. Esta Casa não pode se omitir,
não pode fazer ouvidos moucos ao clamor de grupos organizados do povo de
Minas. Caso contrário, os discursos proferidos desta tribuna e o dizer-se
solidário com a campanha não serão suficientes para que a nossa
Assembléia Legislativa se apresente como colaboradora direta no movimento
Todo Dia 12 é da Criança-

Ressalte-se, ainda, o posicionamento desta Casa, sempre preocupada em
se fazer presente como facilitadora, mediadora ou promotora de eventos e
ações que tenham por objetivo tornar melhor a vida do povo mineiro.
Participar, então, desse movimento é a maneira mais eficaz de fazer com que
a Assembléia Legislativa disponibilize sua força institucional e empreste seu
prestigio político às entidades e aos voluntários que buscam, com esforço
prõprio, fazer com que o problema do menor seja encarado sem

; paternalismo.
E necessário que a Casa do Povo de Minas mantenha seu pioneirismo

entre as congêneres do País na abertura de ações e de canais para a
comunidade e se engaje vivamente no Projeto Todo Dia 12 é da Criança.

Assim sendo, com a certeza de que a Assembléia pode e deve participar
de forma coesa e voluntária na causa da defesa da inserção do menor e do
adolescente ao meio social, este Deputado solicita sejam tomadas as
providências para que a TV Assembléia, em parceria com a Central de
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Voluntariado de Minas Gerais, produza e veicule um programa de 30
minutos de duração, a ser exibido todo dia 12, com o título "Todo Dia 12 é da
Criança". Esse programa teria como linha de produção duas vertentes. A
primeira, a divulgação de programas, atividades e eventos diversos
realizados em todo o Estado, por entidades e organizações voltadas para o
trabalho de inserção da criança e do adolescente na sociedade. A segunda,
composta de depoimentos, entrevistas e estudo de casos sobre o "Estatuto
da Criança e do Adolescente", o "Papel do Estado na Política da Ação Social
para a Criança e o Adolescente" e "Solidariedade: como Diminuir o
Abandono".

E o que tinha que dizer, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

2a Parte (Ordem do Dia)
1 8 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a 1°
Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e
de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos -
aprovação, na 57° Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.632 a 1.639
e 1.642 a 1.64512000, dessa Comissão; de Turismo - aprovação, na 39°
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.58112000, do Deputado José
Milton, 1.591, 1.647 e 1.65112000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
1.63012000, do Deputado Fábio Avelar, e 1.65012000, do Deputado Doutor
Viana; do Trabalho - aprovação, na 453 Reunião Ordinária, dos Projetos de
Lei n°s 1.03212000, do Deputado Bilac Pinto, e 1.12912000, do Deputado
Antônio Andrade; e de Fiscalização Financeira - aprovação, na 36° Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.61612000, do Deputado João Batista de
Oliveira, e 1.62312000, da Comissão de Política Agropecuária (Ciente.
Publique-se.); e pelo Deputado Dinis Pinheiro - sua desfiliação do PSD
(Ciente. Cópia à Area de Apoio à Comissões e às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão e

outros, em que solicitam seja realizada reunião especial em comemoração ao
segundo aniversário de funcionamento da TV Universitária. A Presidência
defere o requerimento, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, e oportunamente fixará a data.
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Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita seja

destinada a 1 1 Parte de uma reunião ordinária para homenagear a Federação
da Agricultura de Minas Gerais - FAEMG - pela realização do XIII Congresso
Mundial da Carne, em Belo Horizonte. A Presidência defere o requerimento,
nos termos do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente
fixará a data.

Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, em que solicita a palavra
pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa
à oradora o prazo de 20 minutos. Com a palavra, a Deputada Elaine
Matozinhos.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupamos
esta tribuna tendo em vista afirmações feitas por Deputados que nos
precederam e disseram que o candidato à reeleição, Célio de Castro,
candidato pelo meu partido, o PSB, não é ético e tem feito debates histéricos,
demagogia, e que Belo Horizonte vê, hoje, a grande virada. Queremos
mostrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros telespectadores, o verdadeiro
desenrolar dessa campanha e quem é ético e quem não é.

Primeiramente, queremos dizer que o orçamento participativo nasceu com
Patrus Ananias e Célio de Castro. Hoje, já estão querendo dizer que foi com
um tal de PROPAR, que, sabemos, não fez nada de importante para as
comunidades. A grande virada de Belo Horizonte com o orçamento
participativo, nós e os belo-horizontinos sabemos, começou, sem sombra de
dúvida, em 1992, com programas especiais do orçamento participativo, da
bolsa-escola, de políticas públicas da mulher e tantas outras.

Queria fazer uma referência muito especial à ética. Sabemos, o PSB sabe,
e as pessoas que estão coordenando a campanha de Célio de Castro em
Belo Horizonte sabem também, que aquela mulher que foi à televisão, a Sra.
Maria do Carmo, postando-se como uma pessoa desafortunada e cheia de
problemas, sequer mora em Belo Horizonte. Ela não mora em Belo
Horizonte. Posteriormente, ela gravou para a campanha do companheiro
Célio de Castro. Entendemos que, por ética e até por respeito ao sofrimento
dessa senhora que não mora em Belo Horizonte, não levamos essa gravação
ao ar.

Vimos a exploração a cada dia do sofrimento do povo de Belo Horizonte,
com o desemprego, a miséria e a fome, que são fruto da política maior do Sr.
Fernando Henrique Cardoso, da política neoliberal da qual faz parte
integrante o candidato a Prefeito de Belo Horizonte Deputado João Leite.
Acreditamos que desejamos nesta reta final fazer mesmo a política com 'p"
maiúsculo, não a de ir à avenida e mostrar mentiras na televisão.

O povo está ai e mostrou, está para quem quiser ver. E só apanhar o carro
e ir ver a questão da avenida. Isso já está cansando. Essa história de muito
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sorriso e de explorar a desgraça alheia, que tem a causa maior na política
neoliberal do Sr. Fernanda Henrique Cardoso é que não é ético.

Queremos falar dos apoios. Os Deputados que nos precederam falaram
muito dos partidos que hoje estão apoiando a candidatura adversária de
nosso companheiro Célio de Castro. Queríamos destacar alguns partidos.
Por exemplo, o PMDB, que hoje está liberado. Mas o verdadeiro PMDB de
José de Alencar, de Anderson Adauto, de Paulo Lotti, de Rogério Colombini,
de José Francisco e de tantos outros nomes que estão numa militância
lindíssima formaram, desde o início da construção desse partido, uma grande
força de resistência, está na campanha de Célio de Castro.

Com relação ao PDT, posso falar com muita tranqüilidade, porque ajudei na
construção do partido, tendo sido eleito Vereadora por ela O verdadeiro PDT
também está com o nosso companheiro Célio de Castro. O Vereador Sérgio
Ferrara, com quase 15 mil votos na cidade, o mais votado em Belo Horizonte,
está na campanha de Célio de Castro. O Vereador Osmânio Miranda, os
nossos suplentes, muitos dos quais pessoas da minha amizade fraterna,
estão também na campanha do Dr. Célio de Castro.

Sobre o PTB, apresentado de forma tão eloqüente, queremos lembrar que
o Senador Arlindo Porto também declarou apoio ao Prefeito Célio de Castro.

Ontem, 25 Vereadores estiveram nesta Casa Legislativa para manifestar o
seu apoio à candidatura de Célio de Castro. Na Casa Legislativa de Belo
Horizonte, temos 37 cadeiras, e 25 estão apoiando o Prefeito Célio de
Castro. Tivemos também outro belíssimo evento nesta Casa, em que os
jornais e a associação que representa os jornais de bairros, com todos os
jornalistas dos bairros de norte a sul, leste a oeste desta Capital, aqui
também estiveram na Sala de Imprensa para apoiar o nosso candidato Célio
de Castro.

Mas disseram aqui que estamos desrespeitando o adversário e estamos
desesperados. Não estamos desesperados, mesmo porque sabemos o apoio
que tem o outro candidato Pediu-se aqui até para não se falar dos apoios
que tem. Mas, quanto ao apoio do Deputado João Leite, é importante que os
Deputados e telespectadores saibam que vem do Deputado Lael Varella, 219
vezes ilegal. Ele, aliás, usou documento falso para arrancar R$9.500.000,00
para a saúde. O Ministro José Serra tomou conhecimento dessa transação,
através do Deputado Sérgio Miranda, do PC do B, e do Deputado João
Domingos Passarela, do PT, ambos apoiadores de Célio de Castro, mas,
mesmo assim, sabendo da falsidade, o Ministro, apoiador da candidatura do
PSDB, liberou o recurso. Isso está nos jornais, é público. Esses são os
apoiadores da candidatura do nosso adversário, que é a candidatura da elite,
da falsidade, da liberação de dinheiro com documento falso, etc. Precisamos,
neste momento, descortinar tudo que tem havido na campanha, para que o
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povo de Belo Horizonte saiba da verdade.

Dizem que a candidatura do PSDB cresceu muito, e isso é real, mas a do
Dr. Célio também cresceu. Querem, Deputado Rogério Correia, iludir os
eleitores de Belo Horizonte, criando uma falsa imagem de nosso candidato,
Célid de Castro. Querem usar esta tribuna, às vezes, de forma veemente e
inconseqüente, e, outras, de forma mansinha, para mostrar que eles, que
estão ai com o apoio de Lael Varella, de Fernando Henrique Cardoso e de
Walfrido Mares Guia, serão a melhor opção. Esse último disse, na
propaganda da televisão, que Selo Horizonte está cercada, mas isso não é
verdade, porque isso aqui não é curral! A nossa Capital tem o povo mais
politizado do País e é uma cidade de resistência, carinhosamente apelidada
de "Cidade Vermelha". O ex-Governador, responsável pela greve da Policia
Militar e da Civil, que manchou de sangue a história de Minas, e responsável
por deixar todo o funcionalismo público sem o décimo-terceiro, diz que Belo
Horizonte está cercada. E importante que ele saiba que aqui não é curral.
Temos partidos importantíssimos conosco, e todos estão imbuídos na busca
de aliança com a sociedade. Ontem, estivemos na região Leste, e mais de
800 pessoas estavam lá, em um grande movimento de apoio à candidatura
de Célio de Castro. Essa é a nossa campanha: ética, da verdade, da
transparência, e isso está desesperando o outro lado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Muito obrigado, Deputada Elaine
Matozinhos. Gostaria de completar alguns dados postos por V. Exa., muito
pertinentes ao debate. O fato grave relatado era digno de "impeachment" de
qualquer Presidente da República, em um pais sério, em que os políticos em
geral fossem sérios. A verba de R$18.000.000,00 da área de saúde,
destinada do orçamento da União diretamente para a fundação particular do
Deputado Lael Vareila, foi absurda, e nada simplesmente foi feito. Foram
R$18.000.000,00 para que ele construa um hospital particular, por sua conta,
já que a fundação é dele, contratando a empreiteira e os equipamentos que
quiser, sem nenhum tipo de licitação pública. O hospital sequer está
construído e nada fez por nosso povo. E esse dinheiro é simplesmente
entregue pelo Governo Federal à Fundação Vareila. A denúncia que temos é
a de que esse dinheiro começou a ser entregue a essa Fundação
exatamente depois do voto desse Deputado para a reeleição do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que não permite uma CPI sobre a compra de
votos para a reeleição. Mas o fato é que esse Deputado, com essa fundação,
começa a construir um hospital. Fico imaginando se algo dessa natureza
ocorresse em nossa Capital. E claro que, com o Prefeito Célio de Castro, isso
jamais ocorreria, e não ocorrerá em seu novo mandato. Mas o mesmo não
podemos dizer dos candidatos de FHC. Eles podem se beneficiar desse
expediente novamente: convênios com entidades particulares para desviar
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verbas do SUS. Afinal, também desviaram verbas do FUNDEF, do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. O desvio de verbas públicas
para finalidades eleitoreiras é comum na lucanagem" E isso vimos ocorrer,
mas, simplesmente, impede-se que CPls ocorram para verificar o caso. O
problema da saúde é gravíssimo, pois se trata de dinheiro do Sistema único
de Saúde. E, outro dia, vi o candidata de FHC, Deputado João Leite, na
televisão, dizendo que está muito preocupado com a forma como vem sendo
utilizado o dinheiro da saúde. Segundo ele, seria muito dinheiro para Belo
Horizonte, e não está resolvendo, na totalidade, os problemas da saúde em
nossa Capital. E não vi o Deputado, candidato de FHC, tecer nenhuma crítica
sobre o Ministério da Saúde, apesar da critica do TCU, já formulada,
mandando fazer a devolução do dinheiro que foi entregue ao Sr. Lael Varella.
que também é denunciado na CPI do Narcotráfico de fazer uso de "laranjas"
para apropriar-se de mais de 200 carretas ou 114 carretas, como foi
estampado nos jornais. E isso que me dá tranqüilidade de que esse tipo de
político não retornará a Belo Horizonte, pois já ocorreu no passado. O ex-
Governador Azeredo foi ex-Prefeito, quando, à época, eu era Vereador, em
Belo Horizonte, evidentemente de oposição, quando assisti, ao final de seu
Governo, o desvio do dinheiro destinado à nossa Capital, carimbado, para a
construção, a ampliação e a reforma de 21 escolas em Belo Horizonte para
pagamento de empreiteiras, ao final da campanha. O Prefeito Patrús Ananias
entrou, posteriormente, e teve que usar o dinheiro do orçamento,
encaminhando-o para a construção e a ampliação dessas mesmas escolas
para não ficar inadímplente diante do Ministério da Educação e para que Belo
Horizonte não perdesse outras verbas. Quando eleito Deputado Estadual,
fico pasmado ao ver a mesma coisa ocorrendo com o mesmo Azeredo, só
que, agora, no Governo do Estado, desviando RS104.000.000,00 de verbas
do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF -, ficando
as Prefeituras sem receber o dinheiro e o Governador Itamar Franco tendo de
utilizar a verba do orçamento para repor esse desvio que também foi para as
empreiteiras, fruto de acordo com seus amigos que lhe financiaram a
campanha. E incrível vermos esse tipo de governo, pessoas que participaram
do Governo passado, principalmente Secretários, falar de ética e de governo
probo. Teremos, na próxima semana, fatos novos em relação a isso. Esse
caso da verba pública desviada para entidades particulares não foi apenas do
Governo Federal. Temos noticias de que isso também ocorreu no Governo
de Minas, evidentemente no Governo Eduardo Azeredo. O Deputado Amilcar
Martins, apesar disso tudo, compra uma briga com o Governador Itamar
Franco, dizendo que quer seu "impeachrnent". E isso devido ao fato de não
ter mandado para Buritis a Polícia Militar. E claro que não é possível entender
os motivos desse "impeachment".
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O Governador Itamar Franco, embora tenha dito que ficará neutro

nestas eleições, sabe quem são os inimigos da própria democracia.
Perderam as eleições em Minas Gerais e, agora, ficam alardeando o
"impeachment" do Governador, por causa de uma desavença com o
Presidente da República, ou seja, todos querem servir a FHC, que serve ao
FMI. Mas Belo Horizonte não cairá nessa onda, como as demais Capitais e
cidades importantes do Brasil não estão caindo. A esquerda está na frente
nas Capitais em que haverá disputa no segundo turno. Fernando Henrique
está perdendo em todas as Capitais e certamente perderá em Belo
Horizonte, que se pôs à frente do processo de retirada dos tucanos. Não
daremos um passo atrás, pais queremos avançar e fazer melhor aquilo que já
está consolidado. Muitas coisas precisam ser melhoradas. Belo Horizonte
não é uma ilha isolada do restante do País. Também sofremos as
conseqüências da política neoliberal, mas sabemos enfrentá-la com ética,
dignidade e respeito, jamais com o desvio das verbas públicas e com a venda
das nossas empresas, de nosso Pais, do nosso povo para o FMI.

Parabenizo V. Exa., que ocupa mais uma vez esta tribuna a fim de fazer a
defesa do Governo de Belo Horizonte, que é ético, transparente e precisa de
continuidade para melhorar o nível de vida de nosso povo.

A Deputada Elaine Matozinhos - A preocupação dos Deputados que têm
seu reduto em Belo Horizonte é muito grande.

Farei a leitura de alguns trechos da seguinte matéria:
`O Ministro Serra foi avisado da falsificação do documento pelo Deputados

João Fassarela e Sérgio Miranda, que pediram providências para sua
sustação. Mesmo com todos os avisos e denúncias dos parlamentares, o
Ministério da Saúde insistiu em manter as liberações para a Fundação
Varella, que foi favorecida, nos últimos dois anos, com mais de
R$18.000.000,00, em detrimento das necessidades urgentes de vários
hospitais do Estado, que fazem atendimento gratuito à população carente.
Segundo o Deputado Sérgio Miranda, o Ministro da Saúde, José Serra, tinha
outro forte motivo para não liberar recursos para a família Varelia, já que a
consultoria jurídica do órgão emitiu um parecer desaconselhando a
assinatura de convênios com a Fundação, sendo um dos motivos o fato de
ela não ser entidade filantrópica."

E isso que estamos vendo em nossa política. Essas forças iludem a
população de Belo Horizonte. Não estamos fazendo campanha sem ética
nem levando notícias mentirosas à comunidade. Somos responsáveis e
éticos, fazendo uma campanha transparente e uma política com
maiúsculo. Muito obrigada.

2' Fase
0 Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Esgotada a matéria destinada
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P Fase, a Presidência passa à ? Fase da Ordem do Dia, com a

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

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os
vetos às Proposições de Lei n°s 14.506, 14.530, 14.550, 14.551 e 14.554 e o
Projeto de Lei n° 1.00412000, em virtude da sua apreciação na reunião
ordinária realizada hoje, pela manhã. Fez, ainda, retirar o Projeto de Lei
Complementar n° 17199, que recebeu emendas na referida reunião e foi
devolvido à Comissão de Administração Pública.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Requerimento do

Deputado Durval Angelo em que solicita a inversão da pauta desta reunião,
de modo que o Projeto de Lei n° 1.04312000 seja apreciado em primeiro
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.04312000, do Deputado Durval
Angelo, que atualiza a pensão de ex-Deputados cassados e concede
indenização. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Redação.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Como não há "quorum", pediria a V. Exa.

que encerrasse a reunião.
O Deputado Miguel Martini - Peço a recomposição de 'quorum", Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à

chamada dos Deputados, para a recomposição do "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Miguel Martini) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 6 Deputados, portanto não há

"quorum" para continuação dos nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião extraordinária de terça-feira, dia 17, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, também de
terça-feira, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada nesta edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 106a REUNIÃO ESPECIAL, EM 911012000
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
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Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Luiz Tadeu Leite - Palavras do Sr. Joaquim Carlos Salgado -
Palavras do Sr. João Bosco Murta Lages - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Presidente - Apresentação musical - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Ambrásio Pinto - Amilcar

Martins - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Luiz Tadeu Leite
- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20h15min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário ! para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Dimas Rodrigues, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os
Exmos. Srs. José Ferraz, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e ex-
Presidente desta Casa, representando o Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais; João Bosco Murta Lages, Conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais e ex-Deputado desta Casa; Joaquim
Carlos Salgado, ex-aluno do Desembargador Afonso Teixeira Lages na
Faculdade de Direito da UFMG; e Deputado Luiz Tadeu Leite, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração do centenário

de nascimento do Desembargador Afonso Teixeira Lages.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução
do Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Luiz Tadeu Leite

Exmo. Sr. Deputado José Braga, Exmo. Sr. Conselheiro José Ferraz,
Exmo. Sr. Dr. João Bosco Murta Lages, filho do homenageado, aqui
representando seus familiares; limo. Sr. Dr. Joaquim Carlos Salgado, demais
Conselheiros, demais autoridades, colegas Deputados, minhas senhoras e
meus senhores, honrado pelo Sr. Governador Itamar Franco, no início de seu
Governo, com o convite para ocupar a Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos, pude, naquela ocasião, como um dos menores homens do
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Direito, sentir, no dia-a-dia, todo o peso do dizer do profeta Isaias, para
quem "o efeito da justiça será paz, e seu fruto repouso e segurança para
sempre"

Durante minha permanência à frente daquela Pasta, procurei travar
relacionamento com os grandes luminares da justiça e do Direito em nosso
Estado, por força do cargo e também em virtude do compromisso de resgatar
a memória daqueles que, em vida, foram exemplo de probidade e da boa
administração da justiça e do Direito em nossas Minas Gerais.

A sentença do profeta ]saías e os estudos sobre pessoas que muito
influenciaram na boa aplicação da justiça animaram-me a requerer, nesta
Casa, a realização desta sessão solene em homenagem ao centenário de
nascimento do Professor e Desembargador Afonso Teixeira Lages. A
gravidade de tal iniciativa é compensada pela rara oportunidade que nos é
dada de, ao mesmo tempo em que falamos desse jurista, cujo talento e
notabilidade são conhecidos, sobretudo no vasto interior de nossa Minas
Gerais, pelo longo exercício da magistratura, e particularmente em Belo
Horizonte, pelo rico magistério na cátedra de Direito Romano, na Casa de
Afonso Pena, também aprendermos com o rico paradigma em que se
transformou a sua vida. Na magistratura tanto quanto no magistério, esse
paradigma é fonte permanente de reflexão para aqueles que, comprometidos
com o Direito, com a ética, com a justiça e com a liberdade e inspirados nos
valores do humanismo cristão, buscam a construção de uma sociedade mais
justa, mais humana e mais solidária-

0 axioma aristotélico "tal é cada um, tal fim lhe parece" é bem a síntese da
existência desse homem de hábitos simples, quase monásticos, cuja
natureza era permanentemente voltada para o exercício do reto juizo e do
agir ética. Discreto na ação, construiu ao longo de sua vida um patrimônio
moral que é o maior legado que deixou aos seus pósteros.

Tais eram o senso e o compromisso de Afonso Teixeira Lages com o
ideário da justiça que, não raras vezes, segundo testemunhas, reafirmava a
disposição de, como magistrado, preferir, na dúvida, absolver dez culpados a
condenar um só inocente.

Nessa simples máxima resumia o jurista a sua verdadeira profissão de fé
no compromisso com inarredáveis princípios de Direito, hoje tão insultados e
violentados pelos juízos ligeiros e inquisitoriais. O que vemos hoje, diante de
denúncias vazias, muitas vezes motivadas por interesses menores, é o
denunciado condenado e executado sem que lhe seja garantido o mais
elementar direito de defesa. Para isso, infelizmente, têm contribuído setores
da imprensa, para quem mais vale a primeira manchete, estrepitosa,
declarando culpados cidadãos meramente denunciados, que uma última que
venha a concluir pela sua absoluta inocência.
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A verdade é que aquela vende jornal, e esta, infelizmente, não dá

IBOPE. Assim, princípios fundamentais de Direito, tais como o de que o ónus
da prova cabe a quem acusa e o de que todos são inocentes até prova em
contrário, são sacrificados no altar da arrogância, da prepotência, aliadas á
ignorância e a um certo viés autoritário. Eis por que lembrar Afonso Teixeira
Lages, mais que reverenciá-lo em seu centenário, é resgatar valores e
compromissos éticos de um humanismo cristão que nunca se permitiu
confundir a simples instrução com o raro e caro compromisso do educar.
Educar a partir de valores fundados no saber dos antigos, sobretudo dos
gregos e romanos que nos legaram a rica civilização ocidental, da qual, no
dizer do conterrâneo montes-clarense Darcy Ribeiro, somos mais que
herdeiros, somos o futuro luminoso-

0 mestre Afonso Teixeira Lages foi, em suas virtudes, um aristotélico, pois
assim e' "quem possui o hábito da virtude, julga corretamente sobre o dever
moral, enquanto inclinado para ele; por isso diz Aristóteles que o homem
virtuoso é a medida e a norma dos atos humanos".

O exemplo do magistrado e a grande lição do mestre nos indicam que é
nosso compromisso a avaliação permanente de nossos atos e de nossas
ações. Os desafios dos governantes estão no dia-a-dia, no enfrentamento
permanente de todas as questões, sem temor e sem perder a esperança,
pois são construtores de homens e do seu tempo.

Senhores e senhoras, vi e vivi, durante curto período de minha vida, uma
realidade que nos torna contemporâneos das páginas de Dante, como
personagens vivos de um tempo feroz em que condenados são sentenciados
a morrer em vida, mortos vivos, homens enjaulados, despidos de sua
humanidade, transformados em bagaços humanos, depositados, amontoados
em celas, em cadeias e em penitenciárias que revelam e revelarão para a
história mais um momento da insensatez humana. Somos, infelizmente,
contemporâneos de uma tragédia, de um genocídio e nada ficamos a dever a
outros povos e a um passado recente que, unanimemente, condenamos. A
percepção desses fatos é que nos faz ter uma posição contrária a tantos
absurdos e, ao mesmo tempo, buscar guarida naqueles que foram paradigma
na luta contra essas injustiças, pugnando por um mundo mais justo e
humano.

Senhoras e senhores, não há salvação fora do Direito. A esperança é que
somos contemporâneos, também, daquilo que chamou Norberto Bobbio de "a
Era dos Direitos", na qual já não nos basta a garantia dos direitos dentro do
Estado, senão a garantia dos direitos contra o próprio Estado-

0 Direito é o espaço consensual de universalização da ética, através do
qual lograremos a construção do que chamou o jurisfilósofo e Professor
Joaquim Carlos Salgado de o Estado Ético, cuja gênese reside no
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nascimento do Estado de Direito, no qual ocorre a passagem final do
ponto de vista do príncipe para o ponto de vista dos cidadãos".

"No Estado de Direito, o indivíduo tem, em face do Estado, não só direitos
privados, mas também direitos públicos. O Estado de Direito é o Estado dos
cidadãos", no qual "a liberdade jurídica é a faculdade de só obedecer a leis
externas às quais pude dar o meu assentimento".

Assim, "que os homens nasçam livres e iguais é uma exigência da razão,
não uma constatação de fato ou um dado histórico".

"A democracia moderna repousa pois na soberania não do povo, mas dos
cidadãos".

Essa é "uma concepção orgânica da sociedade, na qual as partes estão em
função do todo; numa concepção individualista, o todo é o resultado da livre
vontade das partes".

De Afonso Teixeira Lages bem se poderia dizer: reuniu em si todas as
virtudes próprias a um humanista cristão que soube explicitar sua fé em suas
obras, quer como professor, quer como Juiz, guardando sempre as sábias
lições tomistas, para as quais se reciclou durante toda uma fecunda
existência. O bem e o mal estão nas coisas, mas o verdadeiro e o falso estão
na mente... Julgar bem sobre ações virtuosas provém do hábito da virtude.
Respondendo a objeções, mostra como a Justiça confere disposição para
juízos certos".

"Porque os magistrados não são para temer quando se faz o bem, e sim
quando se faz o mal", no dizer do apóstolo Paulo.

Em derradeiro, há de se frisar que o futuro e a esperança não podem ser
cassados, se ainda existem exemplos a serem lembrados como os de nosso
homenageado. A garantia de que o futuro e a esperança não podem ser
cassados reside, seguramente, nas instituições do estado democrático de
direito, entre as quais ressalta-se o Poder Judiciário livre, soberano e
independente.

Depois dos governantes, vêm as leis, que são os verdadeiros nervos, como
disse Cícero, depois de Platão, a alma de todos os estados, pois, sem elas,
os governantes não podem, de modo algum, subsistir. Ao contrário, elas são
conservadas e mantidas pelos governantes, visto que, sem eles, elas não
teriam força alguma. Por isso, não se pode dizer coisa mais certa do que
chamar a lei de magistrado mudo e o magistrado de lei viva.

Nesta oportunidade, em meu nome, no de minha mulher, Estela, no deste
Poder Legislativo, queremos manifestar o regozijo de todos os Deputados por
estar, nesta noite, prestando uma das mais justas homenagens a um mineiro
ilustre, cujo nome está indelevelmente registrado em todos os pretórios, em
todas as Casas de Justiça por onde, em algum instante, se ensejou referir-se
a alguém devotado à causa da boa prestação jurisdicional, bem como ao
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ensino em sua forma mais ampla.

A nossa homenagem ao centenário de nascimento de Afonso Teixeira
Lages se estende, por uma questão de justiça, a todos os seus
descendentes. Aos seus filhos, aqui representados pelo Conselheiro João
Bosco Murta Lages, filhas, netos, sobrinhos, enfim, a todos os que, direta ou
indiretamente, receberam dele a luz do saber. Foram inspirados pela sua
sabedoria teórica e prática e o terão como um exemplo luminoso a ser
seguido, do qual se orgulharão muitas e muitas gerações. Sim, porque
homens como Afonso Teixeira Lages jamais morrem: segundo o mineiro
Guimarães Rosa, "ficam encantados". E, "encantados", passam a executar
eternamente outra tarefa: a de nos encantar e a de encantar o mundo para,
com toda a certeza, torná-lo melhor.

Tendo iniciado esta alocução invocando Isaias, não poderíamos deixar de
concluí-ia voltando as suas profecias: 'Ai dos que decretam leis injustas, dos
que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para
arrebatarem o direito aos aflitos, a fim de despojarem viúvas e roubarem os
órfãos".

A família, os amigos, todos estão de parabéns. Muito obrigado.
Palavras do Sr. Joaquim Carlos Salgado

Exmos. Srs. Deputado José Braga, Conselheiro José Ferraz, Deputado
Luiz Tadeu Leite, Sr. João Bosco Murta Lages, meu amigo, filho do eminente
homenageado e representante da sua honrada família; quando fui convidado
para falar em nome dos ex-alunos do professor, confesso que senti uma
certa perplexidade, indagando a razão desse convite tão honroso e tão
elevado, mesmo porque não havia razão para buscar, num solitário
acadêmico, que cuida apenas de uma reflexão silenciosa sobre o mundo do
Direito, para fazê-lo adentrar esta augusta Casa onde se faz soar a mais alta
voz deste austero e grave povo mineiro. A única razão que posso encontrar é
alguma afinidade que possa ter nessa silente reflexão de um humilde filósofo
do Direito, que nada mais pode fazer senão apresentar uma imagem
planetária daquela luz solar que foi nosso eminente homenageado.

O que encontrei de comum entre mim e esta augusta Casa é que ambos
estamos preocupados com um dos momentos mais significativos da cultura
humana, o processamento, a elaboração do Direito. Mas, enquanto
humildemente o filósofo do Direito se restringe a apenas uma reflexão teórica
de busca do valor jurídico fundamental, a justiça, o legislador é aquele que
põe em efetividade, além de captar, com sua consciência prudencial, o valor
fundamental do justo, efetivo, de forma acabada, esse valor na elaboração
das leis. Ambos estamos preocupados com o valor do justo, mas um é
excelso, porque põe, representando toda a sociedade, em evidência, em
existência, o valor do justo por meio da lei.
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Homenagear o meu caríssimo professor nada mais pode ser senão

lembrar alguma coisa da sua obra. Mas lembrar a obra do Prof. Afonso
Teixeira Lages é, antes de tudo, falar da qualidade dela. Uns podem pensar:
O Direito Romano, que foi cultuado por tantos que estudaram a ciência do
Direito, está numa época longínqua; deve ser lembrado no mundo de hoje?".
Se não fosse assim, não teria a ele se dedicado com tanto fervor e com toda
a alma o nosso ilustríssimo homenageado.

Talvez, em virtude dessa pálida imagem que ofereço de seu talento e de
sua obra, possa justificar a minha presença nesta tribuna. Na verdade,
estamos falando sobre legislação. Expressarei um dos pontos mais altos do
pensamento ocidental, que é aquele em que se reserva para a dedicação o
que denominamos de idéia de Justiça.

O primeiro filósofo do Direito que podemos apontar, seguramente, é um
romano. Refiro-me a Cícero. Quando falamos em legislação, expressando a
grandeza desta Casa, falávamos de uma atividade quase divina. Para nós,
cristãos, dizemos cue é quase divina, apesar de Cícero reputá-la como uma
atividade divina. ra ele, a atividade do legislador se assemelha à de
Júpiter, que era considerado o deus legislador. Cicero dizia que não há
nenhuma diferença entre a razão humana e a de Júpiter. Assim sendo, o
homem pode fazer leis tão justas quanto as divinas. Depois, surgiu o
cristianismo, que substituiu o mito de Júpiter pelo evento histórico e marcante
de toda a civilização planetária, que é o advento de Cristo. Evidentemente,
assemelhamo-nos à divindade somente quando elaboramos leis, porque
damos um passo para dizer como deve ser o homem, ou seja, para marcar
aquele momento que representa a essência do ser humano e, por meio do
qual, nega a sua realidade como puramente natural, para firmar-se no que
deve ser e como deve ser, ou melhor, para criar um projeto por meio do que
realiza as suas potencialidades à imagem e à semelhança de Deus.

Falar da obra do professor é citar alguns pontos em que podemos
encontrar a plena qualidade do pensamento romano. Citarei a sua obra que
trata do Direito Honorário. Quando estudamos Direito, tomamos
conhecimento de que um grande autor romanista, como o ilustre Prof. Afonso
Teixeira Lages, o qual era um alemão chamado leing, dizia o seguinte: 'Três
universais Roma legou à humanidade: o Direito, o Estado universal e uma
religião universal". Sabemos que nenhuma outra religião teve a pretensão de
universalidade, porque não tiveram a vocação e a missão de se dirigir a todos
os povos. Sabemos, também, como evoluiu o Estado romano até chegarmos
a essa esplendorosa forma de organização que é a democracia, por meio da
qual são declarados os direitos do cidadão. E o Direito propriamente dito? Se
verificarmos na obra do professor, encontraremos três momentos importantes
do Direito Romano que marcaram, definitiva e decisivamente, toda a trajetória
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da cultura ocidental. Caso o Direito marque, a vida do homem é marcada
naquilo que tem de mais concreto, de mais real e de mais significativo na sua
conduta, na medida que se relaciona com o outro e se realiza o justo.

A primeira criação romana, como todos que estudaram Direito sabem, é a
Lei das Doze Tábuas, um marco decisivo na realização da justiça formal, sem
• qual é impossível pensarmos em uma justiça plenamente realizada. A lei é
• momento superior de processamento de todo direito, que passa pelo
costume e se revela, em sua plenitude e luminosidade total, na forma de um
direito legislado, escrito, refletido e conceptual. A lei traz - e essa é a grande
contribuição do romano - o que há de mais significativo na vida do cidadão,
que denominamos, no mundo do Direito, a segurança jurídica, isto é, com a
lei, podemos prever o resultado de nossa conduta e podemos saber que todo
arbítrio, violência, parcialidade e possibilidade de pendor da balança para um
dos lados estão, realmente, prevenidos. A lei é, exatamente, a possibilidade
de prevenir nossa conduta e, da mesma forma, prever seus resultados em
um tribunal justo. Essa é a primeira contribuição do romano realçada no livro
do professor.

A segunda grande contribuição do Direito Romano, hoje tão comentada por
todos os escritores do Direito Constitucional, é chamada o devido processo
legal, isto é, a criação de uma estrutura de justiça formal. Se, de um lado, a
lei confere a igualdade a todos perante a lei, a estrutura de uma justiça formal
torna possível uma decisão justa. Cícero preconizava a criação de lei justa - e
uma lei, conforme a razão, será sempre justa -, mas esse conteúdo nenhum
significado e efetividade teria sem uma estrutura formal, sem um aparelho
estatal capaz de aplicar corretamente esse conteúdo justo da lei.

A justiça formal é a estrutura do tribunal, que foi invenção romana, assim
como o terceiro neutro, a igualdade das partes e o contraditório. Qualquer
indivíduo tem direito a um processo regular para a aplicação da lei diante de
um terceiro neutro, diante daquele que, na simbologia romana, é o fiel da
balança, por meio do qual os pratos se colocam em equilíbrio, em igual peso
e nível. A igualdade das partes, a ampla defesa, a possibilidade de uma parte
contraditar a outra por meio do diálogo e do debate, a decisão neutra do
terceiro, imparcial com relação aos envolvidos no conflito de interesses e
distante da regra de solução jurídica, a lei, tudo isso é o direito formal.

A imparcialidade e neutralidade do Juiz com relação às partes e o
distanciamento com relação à elaboração da lei é isso: o Juiz não concentra
em si a figura do aplicador e do elaborador. Um é aquele que elabora, e
outro, aquele que aplica. Aprendemos isso no Direito Romano, exatamente
em um de seus momentos mais fulgurantes, o Direito Formular, o tema
fundamental do livro do Prof. Afonso Teixeira Lages.

Vamos apenas falar sobre um tema a mais para encontrarmos a riqueza
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para o romano, transformou-se no sujeito de direito. O sujeito de direito
apareceu como o detentor de "actione", ou seja, o direito de ação, o direito de
mover todo o aparelho do Estado, de mover toda a sociedade para fazer
valer o seu direito. Essa figura juridica chamada direito de ação, desenvolvida
pelo romano, nunca mais saiu da grandeza da cultura jurídica ocidental e,
hoje, de toda a cultura civilizada, que, evidentemente, sofreu influência do
Direito Romano.

O sujeito de direito aparece em Roma como aquele que representa, ao
mesmo tempo, toda a sociedade. Não é só o Juiz que representa a
sociedade, mas aquele que tem o direito tem não somente a faculdade de
exercer seu direito perante o outro, na medida em que recebe a prestação
justa do que é devido, mas torna esse direito, essa faculdade, algo exigível.
Na linguagem de Kant, que todos conhecem, o direito é exatamente a forma
pela qual se restaura a dignidade humana. Enquanto necessitamos esperar a
bondade do outro, a misericórdia do outro, a caridade do outro para
conseguirmos um ato de justiça no campo da moral, no campo do
convencionismo social, no campo do costume, o direito prescinde totalmente
da espontaneidade do outro e arma o sujeito de direito do poder de exigir a
prestação justa. Esse é um dos mais importantes momentos do pensamento
da história, do pensamento ocidental. E a passagem do conceito de justiça do
grego para o romano, ou seja, no momento em que o romano cria esse
instrumento poderoso pelo qual o homem exige o seu direito, não espera
mais apenas a espontaneidade do dever moral a ser cumprido por aquele
que deve fazê-lo. Nesse momento, criamos uma teoria própria do direito
sobre a justiça. O direito não se contenta simplesmente com que a justiça
seja um assunto da ética, do ponto de vista pura e simplesmente moral. Além
de recuperar todo esse conteúdo da ética, o direito arma a realização da
justiça com o poder universal, o poder de toda a sociedade representada na
estrutura do tribunal.

Essa imagem do sujeito de direito é muito importante porque, em que pese
ao fato de ela aparecer no momento do Direito Romano como sujeito de
direito privado, percorre toda a história numa processualidade permanente
até encontrarmos, na declaração de 1789, o sujeito de direito universal,
aquele que não só tem a ação, não só representa toda a sociedade quando
vai reivindicar o direito decorrente da lei, mas aquele que tem também
direitos fundamentais, o que tem dentro de si a faculdade de exigir
determinados direitos sem os quais não podemos nos afirmar como pessoa
humana, como muito bem lembrava o Prof. Edgar de Godoy da Matta
Machado. A declaração de direitos é o momento em que não só estamos
armados da justiça formal de um tribunal, mas também estamos armados de
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uma justiça material consagrada nas Constituições. Os direitos
fundamentais outra coisa não são senão os valores fundamentais da cultura
ocidental que se transformaram em direitos na declaração política de uma
assembléia nacional.

Muitos outros traços fundamentais do pensamento romano e do
pensamento grego continuamos a viver nessa processualidade permanente
da história ocidental.

Vou terminar a minha exposição sobre o pensamento desse romanista
citando outra contribuição importantíssima E a reservei para o final, embora
ela não seja de tema genérico do ponto de vista do direito, mas atinge um
dos pontos mais importantes das declarações de direito e das garantias
constitucionais, de tal forma que, no séc. XIII, a Inglaterra levou para sua
Constituição, e depois os Estados Unidos transplantaram para sua Emenda
no 3 à Constituição, o devido processo legal. Mas não só o devido processo
legal ao qual me referi, mas uma contribuição que aparece no nosso direito
contemporâneo sob a denominação de "habeas corpus". Está claramente no
texto do Prof. Afonso Teixeira Lages a descoberta do "habeas corpus" e a
origem desse instituto importantíssimo do nosso direito levado para a
Inglaterra no séc. XIII. Diz o professor, com aquela cautela do grande jurista,
do cientista que não disse "aqui está o 'habeas corpus", mas, com humildade
de cientista, disse "aqui, possivelmente, está a origem do 'habeas corpus".
Cita textualmente a denominação dessa "actione" romana denominada
"interdictum de omine libero ex (..J" . Ou seja, um tipo de ação cujo objetivo
era defender o meu patrimônio ou qualquer outra lesão, mas lesão
fundamental, um direito que para o romano era inestimável, no sentido de
que não se pode avaliar. E impossível avaliar do ponto de vista econômico ou
de qualquer outro ponto de vista patrimonial esse direito, porque sem ele não
há um direito para o romano. Ou seja, a liberdade.

Vejam como o romano coroou todo esse processo de formação da
' liberdade humana nascido na Grécia. Enquanto o grego desenvolveu o

conceito de liberdade como um conceito interior, que acabou no estoicismo,
por ser realmente a consciência da liberdade interior, a ponto de um

. determinado histórico dizer que ninguém pode, com o fio da espada, romper
; minha liberdade interior. Mas o romano não se contentou com essa liberdade

interior. Para o romano, a liberdade tinha que ser, antes de tudo, a liberdade
de deslocamento do homem, a liberdade de esterilização do uso do próprio
corpo. Ou seja, se o homem é um ser dotado de corpo, a liberdade
totalmente interior não satisfaz. E necessário, então, munir o homem para
que essa liberdade seja realmente efetiva, ou seja, se manifeste no ir e vir.
Dai, então, essa "action&'. A ação de exibição do homem livre. Ou seja, o

j "habeas corpus", o direito de ir e vir. A única diferença é que o nosso "habeas
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corpus" é hoje dirigido às autoridades, ao passo que o "habeas corpus"
romano era o direito de exigir que se seja libertado. Quem quer que seja que
estivesse com sua liberdade limitada impetrava perante o Pretor essa
"actione". E aquele que estivesse detendo de qualquer forma ou limitando a
liberdade de quem quer que seja, teria a obrigação de exibir perante o Pretor,
quando então seria dada uma ordem de que ele tivesse o seu corpo para
usá-lo como quisesse. Essa magia do direito e da liberdade aparece no
Direito Romano, realçada no livro do Prof. Afonso Teixeira Lages.

Deixo, então, de falar qualquer outra coisa sobre o Direito Romano, porque
me parece que não há contribuição maior e realce maior do que o realizado
por esse grande jurista, esse grande romanista, nesse núcleo do pensamento
romano que trata da liberdade, o alfa e o ômega do Direito, o alfa e o ômega
da própria existência humana. Muito obrigado.

Palavras do Sr. João Bosco Murta Lages
Deputado José Braga, Conselheiro José Ferraz, meu caro amigo Prof.

Joaquim Carlos Salgado, Deputado Luiz Tadeu Leite; Prof Ariosvaldo
Campos Pires, Diretor da Faculdade de Direito, em nome de quem saúdo os
colegas de magistério de meu pai; Desembargador Armando Lago, na
pessoa de quem quero saudar os companheiros de magistratura de Afonso
Lages; meus colegas do Tribunal de Contas, minhas senhoras, meus
senhores, meus familiares, este é um momento de variadas emoções, a
começar pelo retorno a esta tribuna, da qual estou afastado há 34 anos, mas
que foi das primeiras posições que ocupei na minha vida, dentro do respeito
que tenho por este Poder maior, que é o Legislativo, o poder que traça as
normas, que dita as regras, que representa o povo e que em seu nome
afirma a soberania da sua vontade.

Manifesto a emoção de estar aqui num momento de homenagem generosa
que se presta á memória de meu pai, dedicado advogado, magistrado,
professor, que procurou fazer da sua vida um magistério permanente, uma
magistratura moral permanente. O homem humilde saiu da longínqua
Araçuai, pouco depois do principio do século, enfrentando dificuldades para
estudar e fazer o seu ginásio em São João dei-Rei, 100 léguas distante da
sua terra, com todos os percalços e dificuldades daquela época. Veio buscar
o que tinha manifestado como vocação desde menino, a sede do saber, o
culto do saber, a busca de se informar para desenvolver uma vocação:
melhor servir ao seu povo, ao seu Estado e ao seu país. Um estudante que
por longos anos se distanciou da família para poder, em São João dei-Rei e
depois em Belo Horizonte, desenvolver o seu curso de Direito e dedicar-se à
sua vocação.

Formado, encontrava a dificuldade natural da iniciação, começando por
aceitar a Promotoria da sua cidade, Araçuaí, o que lhe permitiria a ajuda de
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custo necessária para se deslocar até sua casa. O advogado em que seis
meses depois se transformou se dedicava, na região, à prática do direito e a
uma atividade que, àquela época, encantava os bacharéis: a política. Iniciou-
se na política, chegando a adquirir posição que talvez lhe permitisse vôos
altos, cortada e cerceada pela Revolução de 1930. Continuou na advocacia.
E, naquele momento em que o País não permitia a atividade política livre,
despertou nele um sentimento maior, que passou a ser a sua razão de vida,
sua razão de existência. A partir de 1933, nomeado Juiz de Direito de
Itamarandiba, assumiu a magistratura, pela qual se apaixonou
definitivamente. Foi Juiz que se dedicou à judicatura em Itamarandiba,
Bocaiúva, Mar de Espanha, Diamantina, Teófilo Otôni, Belo Horizonte, até
alcançar a posição maior, de Desembargador do Tribunal de Justiça. Nesse
ínterim, o amor ao Direito, a vocação para a divulgação do Direito, o interesse
pela permanência do Direito e a constãncia do seu conhecimento tornou-o
postulante a uma cátedra de Direito Romano na Faculdade de Direito da
UFMG. E foi ali, no embate glorioso, engrandecido pela qualidade superior
dos que com ele competiam, latinistas notários, famosos, respeitáveis, que,
com a humildade da sua atuação, da sua vida pública, conquistou a cátedra
de Direito Romano.

Juiz, pautou-se pela dedicação à justiça, ao Direito e ao estudo. Professor,
dedicou-se à cátedra com um entusiasmo, às vezes, até infantil em suas
descobertas. E, neste momento, esta Casa de representação do povo
mineiro, que significa a vontade, soberania e afirmação do povo, que é o
respaldo do que pensa a população, que sobrevive a todos os ataques, a
todas as idiossincrasias, a todos aqueles que querem destruí-Ia, que significa
a afirmação da soberania popular, presta-lhe esta homenagem.

Podemos, aqui, agradecendo a gentileza da lembrança do Deputado Luiz
Tadeu Leite, referendada por seus pares, reafirmar principalmente o orgulho
de descendermos de Afonso Teixeira Lages; o orgulho de poder ostentar,
com galardão, essa descendência e de poder contar a nossos filhos e netos
que Afonso Teixeira Lages deixou marcada uma vida de afirmação na
magistratura, no magistério e na família.

O católico exemplar e fervoroso que foi conseguiu afirmar-se e sublimar-se
até na doença que o atacou, subjugou e submeteu, sofrendo consigo, em
silêncio, com resignação cristã e crença em Deus, sem que jamais se
abalasse, nem por um momento, a sua fé. Deixou, ao final da vida, esse
exemplo de orgulho para todos nós, esse exemplo de orgulho que pudemos
ensinar e transmitir, esse exemplo de orgulho, de fé e de constância que
fizeram com que, na morte digna que o acometeu, pudesse tornar-se o
paradigma do aforismo romano 'tales vita, finis ita". Muito obrigado.

Entrega de Placa

rÁ
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O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Dr. João

Bosco Murta Lages placa alusiva a esta homenagem com os seguintes
dizeres: "Nas comemorações pelo centenário de nascimento do
Desembargador Afonso Teixeira Lages, a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais ratifica em seus anais o relacionamento profícuo e
atemporal entre o órgão legislador do povo mineiro e o coestaduano que se
notabilizou como jurista e magistrado. Belo Horizonte, 9 de outubro de 2000-
Deputado Anderson Adauto - Presidente".

- Procede-se â entrega da placa.
Palavras do Sr. Presidente

Ao reverenciar a memória do Desembargador Afonso Teixeira Lages, a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais está reconhecendo os
méritos de um coestaduano que, em vida, militou em vários campos e em
todos eles se notabilizou. Como pudemos ouvir, pelos oradores que nos
precederam, nosso homenageado serviu com rara competência à
magistratura, ao magistério e ao jornalismo. Foi uma longa e profícua
existência, que estaria perfazendo 100 anos, se entre nós estivesse.

Uma das fases dessa trajetória que nos chama a atenção de modo especial
é aquela em que o Desembargador Afonso Lages lecionou Direito Romano,
como professor catedrático da Faculdade de Direito da UFMG.

Profundo conhecedor da matéria, ele foi, sem favor, um dos maiores
romanistas que este Pais já conheceu. E sua impecável postura como
cidadão e profissional talvez em parte se explique pela afinidade que nutria
em relação à legislação da velha Roma.

Os que tiveram o privilégio de ser alunos do Prof. Lages ainda se recordam
do entusiasmo com que discorria sobre a Lei das Doze Tábuas, este
monumento jurídico cuja atualidade desafia os séculos. Recordam-se de que
ele definia o documento como o mais legítimo ato constitucional que a
humanidade já teve; de como enfeixava princípios de Direito Público e
Privado; de como se inspirou na tradição legislativa e nos usos e costumes; e
de como sacramentou o instituto do decenvirato, a magistratura
extraordinária incumbida de dispensar a justiça e de legislar.

Pois é como decenvirato que estamos aqui reunidos. De um lado, temos o
parlamento mineiro, constituído por seus Deputados e colaboradores, na
qualidade de órgão legislador; de outro, ai está toda esta prestigiosa
audiência, em que se destacam magistrados ilustres, encarregados da
aplicação da lei e da prevalência da justiça. Pois este encontro de modernos
decênviros seria coincidência significativa se não tivesse um objetivo maior: o
de homenagear ,o Professor, Desembargador, advogado e jornalista Afonso
Teixeira Lages. A sua memória, na melhor tradição da Roma republicana, em
que se inspira a austeridade mineira, prestamos o tributo de admiração e
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saudade da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem a

apresentação das peças Salmo 150", "Aquarela" e 'Suíte Nordestina", pelo
Coral Contas e Cantos, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, sob a
regência de Cleude William.

- Procede-se à apresentação do Coral.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 10, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição de
10110/2000.). Levanta-se a reunião.

ATADA 111a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 1011012000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Antônio Carlos Andrada

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: Ata - 2' Parte (Ordem do
Dia): 2a Fase: Questões de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise;
aprovação - Questão de ordem; chamada para verificação de "quorum";
inexistência de número regimental para votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - DiIzon Meio - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Silveira - Aflton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana
- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo
José - João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen
- Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- O Deputado Fábio Avelar, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
T Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a uma vez que não há matéria a
ser apreciada na 1a Fase.

Questões de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Antes mesmo do inicio dos nossos

trabalhos, gostaria de apresentar ao querido e dileto companheiro Deputado
Luiz Menezes nossos sinceros cumprimentos pela passagem de seu
aniversário, na data de hoje. O Deputado Luiz Menezes, decano dos
parlamentares, talvez até do Brasil, tem demonstrado nesta Casa lealdade e
presteza no servir a Minas e ao Brasil. Mineiro de Itabira, ganhou o coração
de todos os parlamentares, da nossa assessoria e de todos os funcionários
desta Casa do povo. Gostaria de abraçar nosso querido amigo Luiz Menezes,
sempre presente, sempre atento, sempre à disposição dos trabalhos nesta
Casa. Felicito o querido Deputado Luiz Menezes, sem dúvida alguma um
exemplo de parlamentar, exemplo de pai, de chefe de família, homem tão
querido por todos nós e que, sem dúvida alguma, é para nós um exemplo de
dignidade, de honradez e, acima de tudo, de presença marcante nesta
Assembléia Legislativa.

O Deputado Luiz Menezes - Agradeço ao nobre colega e a todos vocês. Só
posso dizer: que Deus lhe pague.

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

vetos às Proposições de Lei n°s 14.519, 14.521 e 14.523, em virtude de sua
apreciação na reunião ordinária realizada hoje à tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise,

em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo a que os vetos
às Proposições de Lei n°s 14.506 e 14.550, nessa ordem, sejam apreciados
em último lugar entre as matérias na faixa constitucional; e a que o Projeto de
Lei Complementar n° 17199 e o Projeto de Lei n°830/2000 sejam apreciados,
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nessa ardem, em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.
Em votação, a requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, havendo a

necessidade de 'quorum" especial para a votação da matéria em pauta,
solicitaria a V. Exa. que, verificando a inexistência desse "quorum",
encerrasse a nossa reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para verificação de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Fábio Avelar) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Andrada) - Responderam à

chamada 38 Deputados. Não há "quorum" para votação.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Tendo em vista que os
vetos encontram-se na faixa constitucional, sobrestando a apreciação das
demais matérias da pauta, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 9 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.08412000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em tela é de iniciativa do Deputado Gil Pereira e tem por
escopo criar a Medalha de Mérito Professor Darcy Ribeiro, a ser concedida a
pessoas físicas ou jurídicas que se tenham destacado em atividades que
contribuíram para o desenvolvimento do Estado.

A proposição foi considerada jurídica, constitucional e legal pela Comissão
de Constituição e Justiça. Agora, compete a este órgão colegiado apreciá-la,
atendo-se ao exame de mérito, nos termos do art. 102, VI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Nas palavras do autor da matéria, o Prof. Darcy Ribeiro foi um dos maiores

pensadores que Minas deu ao Brasil. Com efeito, essa brilhante
personalidade política notabilizou-se como antropólogo, educador, escritor e
humanista. O traço marcante de sua vida foi a inteira dedicação à luta por um
ensino público de qualidade e pela superação do atraso e da pobreza dos
povos subdesenvolvidos.
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Diante desse quadro, consideramos que a instituição de medalha

levando o seu nome é justa e merecida forma de homenageá-lo e, ao mesmo
tempo, representa legitimo estímulo ao sentimento de brasilidade por meio de
premiação àqueles que de alguma forma contribuíram ou contribuem para o
desenvolvimento do povo mineiro.

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

1.08412000 na forma apresentada.
Saladas Comissões, 11 de outubro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Eduardo

Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.108/2000

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o Projeto de Lei n° 1.10812000
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios da
Microrregião do Baixo Sapucai - AMBASP -, com sede no Município de
Varginha.

O exame preliminar da proposição, realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, concluiu pela juridicidade, pela constitucional idade e
pela legalidade da matéria.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado, que a apreciará em caráter
conclusivo, obedecendo ao que dispõe o art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, II, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Constituída na forma de sociedade civil de direito privado e sem fins

lucrativos, a AMBASP tem por finalidade a integração administrativa,
econômica e social dos municípios filiados, fornecendo-lhes assistência
técnica relacionada como a reorganização dos serviços públicos municipais,
a uniformização da legislação tributária e das leis orgânicas nos municípios
associados, promoção e estimulo do interesse económico de forma a
proporcionar desenvolvimento à microrregião, coordenação de medidas de
apoio aos planos municipais.

Diante disso, entendemos ser meritória a prática da cooperação
desenvolvida pela AMBASP, em parceria com outras entidades afins, que
auxiliam o poder público municipal efetuando ações que conscientizam a
comunidade e estimulam a interação entre Prefeituras e Câmaras, de forma a
garantir o desenvolvimento econômico da microrregião.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.10812000.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
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Ailton Vilela, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°41/2000

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 113 dos membros da Assembléia Legislativa, e tendo como
primeiro signatário o Deputado Doutor Viana, a proposição em epígrafe
acrescenta incisos ao art. 198 da Constituição Estadual-

Em 261512000, a matéria, devidamente publicada, foi distribuída a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do art. 201 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O objetivo precipuo da proposição em exame é acrescentar ao art. 198 da

Constituição Estadual, que trata da garantia de educação pelo poder público,
os incisos XVIII e XIX, assegurando o oferecimento pelo Estado do ensino de
computação básica e noções de informática em todos os níveis educacionais,
bem como a divulgação de informações sobre a aplicação da computação em
todos os setores, industriais e comerciais, conscientizando o aluno da
importância desse conhecimento.

O Constituinte mineiro, ao garantir o direito de todos à educação, fez
questão de assegurar expressamente o ensino de Filosofia e Sociologia nas
escolas públicas de ensino médio, conforme dispõe o parágrafo único do art.
195.

Cotejando-se a realidade das escolas públicas com o universo do ensino
particular, é possível entender que o oferecimento obrigatório daqueles
conteúdos curriculares através da Carta mineira tem como propósito permitir
aos alunos das escolas estaduais acesso a níveis de conhecimento mais
compatíveis, na procura de concretizar o ideal igualitário que preside os
princípios basilares inscritos nos arts. 50 e 60 da Constituição Federal, "in
verbis":

"Art. 50 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza!

Art.6 ° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho..".
Com efeito, a intenção de propiciar os mesmos direitos a todos os cidadãos

subentende, necessariamente, a garantia de igualdade de oportunidades.
Atualmente, para competir no mercado de trabalho, tornou-se

absolutamente imprescindível o conhecimento básico de computação e
informática. O respeitado Robert Waterman chega a afirmar que "nós
estamos numa revolução da informação, tão importante quanto a revolução
industrial há 200 anos. Mas a informação está disponível para todo o mundo
que quiser. 0 importante é haver pessoas para usá-la, para dar-lhe sentido"
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(grifos nossos).

Cumpre assinalar que a preocupação de possibilitar aos estudantes
mineiros o domínio básico de equipamentos e programas no campo de
processamento de dados já foi objeto de estudos acurados, que culminaram
com a edição da Lei n° 13.082, de 30112/98, a qual determina a criação de
centros de informática nas escolas de ensino médio da rede pública do
Estado. Não obstante a citada lei representar um avanço significativo, a
proposição em tela pretende dar uma configuração mais ampla e eficaz à
medida.

Acrescente-se, ainda, que a proposta assegurará maior efetividade às
seguintes disposições da Lei n° 9.394, de 20112196, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional:

"Art. 1°- .....................................................
§ 20 - A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e á

prática social."
Art. 20 - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho".

Assim sendo, garantir o oferecimento a todos dos estudos de computação
básica e noções de informática caracteriza medida democrática, dando-se
igualdade de oportunidades a todos os educandos, qualificando-os para o
mercado de trabalho e para sua atuação na sociedade-

Quanto ao acréscimo de incisos ao art. 198, não nos parece, dos pontos de
vista técnico e legal, a forma mais adequada para alcançar o resultado
pretendido. Isso nos leva a apresentar o Substitutivo n° 1 à proposição,
dando nova redação ao parágrafo único do art. 195- A denominação
"segundo grau" foi alterada para "ensino médio", com o objetivo de adaptar a
Cada mineira à atual nomenclatura utilizada pela Constituição Federal e pela
LDB.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n°41/2000 na forma do seguinte Substitutivo n° 1
SUBSTITUTIVO N° 1

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art 1 0 - O parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 195- .....................................................
Parágrafo único - Para assegurar o estabelecido neste artigo, o Estado

deverá garantir, nas escolas públicas, o ensino de computação básica e
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noções de informática em todos os níveis educacionais e o ensino de
Filosofia e de Sociologia no ensino médio."

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Aílton Vilela, Presidente - Fábio Avelar, relator - Dimas Rodrigues

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°588/99
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto em tela dispõe sobre

o financiamento e o desenvolvimento de programas habitacionais destinados
à população de baixa renda no Estado de Minas Gerais.

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, constitõcionalidade e legalidade da matéria.

Encaminhada a proposição à Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social, esta emitiu parecer favorável à aprovação da matéria com a
Emenda n°1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, Vil, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto que ora analisamos institui, em seu art. 1°, programa de

habitação destinado a famílias de baixa renda que aufiram renda mensal
igual ou inferior a três salários mínimos. Estabelece, nos demais dispositivos,
normas disciplinadoras do financiamento com recursos do Fundo Estadual de
Habitação.

O referido fundo, criado pela Lei n° 11.830, nos termos da Lei
Complementar n° 27, destina-se a dar suporte financeiro a programas de
investimentos de interesse social na área de habitação para a população de
baixa renda. Trata-se, portanto, de entidade contábil, sem personalidade
jurídica, constituída pelo produto de receitas especificas, voltadas para a
realização de programas habitacionais.

A proposição dispõe, em seu art. 7 0, que o Fundo financiará programas
habitacionais de interesse social, entre os quais se incluem a construção de
habitações urbanas, a urbanização de lotes, de áreas degradadas e de
favelas, a construção e a reforma de equipamentos comunitários vinculados
aos projetos habitacionais, a desapropriação para fim de reforma agrária ou
urbana e a aquisição de material de construção.

Em seu art. 6°, o projeto autoriza as associações comunitárias e as
cooperativas habitacionais a desenvolver os citados programas, desde que
satisfaçam aos requisitos nele estabelecidos. Caberá à COHAB-MG,
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conforme o disposto nos arts. 5 0 e 90, as medições das obras, a
fiscalização dos recursos geridos pelas associações comunitárias e o
acompanhamento dos projetos referentes aos programas habitacionais.

Contudo, por força da Lei n° 11.830, de 617195, e sua posterior
regulamentação, por meio do Decreto n°37.455, de 24110195, a matéria já se
encontra plenamente regulamentada, caracterizando, pois, uma repetição
desnecessária de comandos. O art. 2 0 do referido decreto estabelece que
terão prioridade (grifo nosso) no programa habitacional as famílias cuja renda
mensal seja igual ou inferior a três salários mínimos, ao passo que o art. 20
da proposição fixa para as famílias o caráter exclusivo. Assim, a matéria,
além de já se encontrar normalizada, tem caráter restritivo.

Por fim, cumpre dizer que a Resolução n° 2.099, de 17/8/94, do Banco
Central, que dispõe sobre as condições de acesso ao Sistema Financeiro
Habitacional, veda ás associações comunitárias a realização de operações
de crédito, conforme o disposto no art. 4° da proposição.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n°588/99.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rogério Correia - Olinto

Godinho.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°855/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em tela dispõe sobre
a criação da Central de Controle de Preços de Medicamentos do Estado de
Minas Gerais.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu o prazo para a emissão de seu parecer

Em seguida, a Comissão de Administração Pública manifestou-se pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n°1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos
financeiros e orçamentários.

Fundamentação
O projeto em epígrafe autoriza o Poder Executivo a criar a Central de

Controle de Preços de Medicamentos no Estado de Minas Gerais -
CECOPREM-MG - com o objetivo de pesquisar e divulgar os preços dos
medicamentos constantes na Relação Nacional dos Medicamentos
Essenciais - RENAME -, orientar e subsidiar os processos de aquisição de
medicamentos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública e
propor instrumentos que visem a garantir a aquisição de medicamentos com
preços mais acessíveis para o Estado.
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A Comissão de Administração Pública elaborou o Substitutivo n° 1 com

o intuito de adequar o projeto aos comandos constitucionais vigentes e às
normas de contratação e licitação da administração pública.

Do ponto de vista financeiro, os benefícios sociais decorrentes da
implementação da lei superarão os custos dela originados.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°

85512000, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Olinto Godinho - Mauro Lobo - Rogério

Correia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°857/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em tela obriga a rede
pública de saúde a comprar medicamentos para seus estoques pelo nome
genérico.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu o
prazo para emitir seu parecer.

Em seguida, a Comissão de Saúde manifestou-se pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos
financeiros e orçamentários.

Fundamentação
O projeto de lei em epigrafe estabelece a obrigatoriedade de a rede pública

de saúde comprar medicamentos pelo nome genérico por meio das
secretarias municipais e da Secretaria de Estado da Saúde, objetiva que, na
emissão de receitas pelas unidades de saúde, seja usado o nome genérico
dos medicamentos e determina a afixação de cartazes educativos sobre os
genéricos e de listagem de padronização de medicamentos.

A Comissão de Saúde apresentou o Substitutivo n° 1 visando à adequação
técnica do projeto, uma vez que estabelece a aquisição de medicamentos
genéricos pelas unidades de saúde no âmbito do SUS e, na falta destes,
propõe sejam comprados os similares disponíveis no mercado.

Complementa que aquelas aquisições na modalidade de compra e as
prescrições médicas e odontológicas de medicamentos no âmbito do SUS
adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira - DCB - ou, na
falta desta, a Denominação Comum Internacional - DCI.

Do ponto de vista financeiro, a implementação do disposto no projeto de lei
trará beneficies à população, pois a prática da compra dos medicamentos
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genéricos acarretará queda nos preços dos medicamentos convencionais
em curto e médio prazo.

Além disso, os medicamentos genéricos encontram-se, em média, de 30%
a 40% mais baratos no mercado, comparados aos medicamentos de
referência ou similares; assim, as despesas geradas pelas compras dos
primeiros representam um custo menor.

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

85712000, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rogério Correia - Olinto

Godinho.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 93012000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela cria o
Certificado Ambiental da Propriedade Agrícola - SO - Agrícola.

Distribuída á Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição e lhe apresentou
as Emendas n°s 1 a 3.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, de sua autoria.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 100, II, c/c o art. 102, Vil, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento institui o Certificado Ambientai da Propriedade

Agrícola - ISO - Agrícola-objetivando incentivar, educar e orientar o agricultor
quanto à utilização de técnicas de conservação ambiental e à conciliação de
técnicas ambientalistas na produção agropecuária.

A matéria foi amplamente analisada pelas Comissões a que foi distribuída,
e a de Política Agropecuária e Agroindustrial apresentou o Substitutivo n° 1,
com a finalidade de aprimorar a redação de alguns dispositivos e por
entender que a proposição incorpora um programa, o que não estava muito
claro na peça original. Assim, foram determinados, nesse substitutivo, os
objetivos a serem alcançados, as competências dos órgãos e das entidades
envolvidas e os recursos para o custeio do programa.

O inciso 1 do art. 70 do substitutivo dispõe que os projetos selecionados e
aprovados na forma dos arts. 5 0 e 60 receberão financiamento para
investimento ou custeio da atividade produtiva, com prazo de carência de até
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quatro anos e prazo para pagamento de até cinco anos, com atualização
do saldo devedor calculada em 50% da variação do índice Geral de Preços
de Mercado da Fundação Getúlio Vargas.

Como se depreende dessa exposição, a futura lei trará ônus para os cofres
públicos, mas o art. 80 do mesmo diploma estabelece que são partes de
financiamento do programa créditos consignados no orçamento do Estado;
recursos oriundos de convênios firmados com o Governo Federal, com os
municípios ou com organizações não governamentais; recursos do Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO -, de que trata a Lei n°
13.194, de 2911199.

Desse modo, o projeto de lei em análise está em consonância com a
legislação que regulamenta a matéria, não encontrando nenhum
impedimento á sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 93012000,

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Política Agropecuária e Agroiridustrial, e pela rejeição das Emendas n

os 1 a
3, que ficam prejudicadas com a aprovação do referido substitutivo.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Mauro Lobo - Rogério

Correia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.00212000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre o período de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores-IPVA.

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade

A Comissão de Administração Pública manifestou-se pela aprovação do
projeto. Agora, cabe a esta Comissão analisar o mérito da proposição.

Fundamentação
A proposição em tela estabelece que a escala de pagamento do IPVA

iniciar-se-á sempre no mês de março e encerrar-se-á no mês de maio de
cada exercício financeiro. Essa medida visa a contribuir com o planejamento
de gastos dos contribuintes, que, geralmente, nos dois primeiros meses do
ano, encontram-se em período de férias ou, mesmo, com diversos outros
compromissos financeiros: material didático para os filhos, pagamento do
IPTU e outros tributos, além dos pesados encargos do dia-a-dia.
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O inicio do recolhimento do IPVA no mês de março não provoca

desequilíbrio na receita estadual, porque, sabidamente, nos dois primeiros
meses do ano, o comportamento da receita do ICMS é sempre maior, em
razão da sazonalidade da movimentação econômica, sobretudo a gerada
pelas grandes indústrias e os maiores contribuintes do ICMS.

Ademais, a regra proposta no projeto de lei em tela, conforme o final da
placa do veículo, somente irá vigorar no ano seguinte, pelo que não contraria
o disposto no art. 30 do Código do Contribuinte do Estado, aprovado pela Lei
n°13.515, de 71412000.

De modo a adequar o art. 2 0 à boa técnica legislativa, apresentamos a
Emenda n°1.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.00212000, no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo

efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente subseqüente ao da data
de sua publicação, observado o que dispuser o seu regulamento'

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha ! Presidente e relator - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Rogério

Correia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1-00912000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em pauta cria o
Programa Mineiro de Armazenagem em Nível de Propriedade Rural ou de
forma comunitária.

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da proposição e lhe apresentou
a Emenda n°1.

Posteriormente, foi o projeto enviado à Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 100, II, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento tem, entre outras finalidades, a de estimular a

armazenagem de produtos agrícolas mediante sistema comunitário ou
particular do produtor rural; permitir ao agricultor utilizar os benefícios
proporcionados pela política de preço minimo estabelecida pelo Governo
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Federal; concorrer para a elevação da produtividade agrícola e a redução
dos custos de comercialização, além de criar facilidade para o agronegõcio
regional.

A matéria foi amplamente analisada pelas Comissões a que foi distribuído,
e a de Constituição e Justiça não identificou nenhum vício de
inconstitucional idade no projeto. Todavia, a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, objetivando melhorar a proposição,
apresentou substitutivo, tornando mais claros alguns dispositivos.

O parágrafo único do art. 1 0 desse substitutivo define armazenagem de
forma comunitária como a praticada por grupo de produtores, de forma
associativa, em equipamentos localizados em comunidade rural ou
propriedade próxima ás unidades produtivas.

O art. 2° do substitutivo estabelece os objetivos do Programa, e o art. 30
define a competência do Poder Executivo na implantação, na execução e no
gerenciamento do Programa. Trata-se de medida eminentemente
administrativa, que acarretará despesas de pequeno vulto, baseando-se,
quase exclusivamente, na capacitação de recursos humanos para a
consecução dos objetivos constantes da futura lei. A máquina administrativa
estadual está aparelhada para assumir um programa dessa natureza. A
EPAMIG pode ficar com a área de pesquisa e informação de mercado.

A orientação e assistência técnica ao agricultor visando ao armazenamento
ficarão a cargo da EMATER-MG, e a classificação de grãos e o controle de
qualidade, a cargo do IMA.

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

1.00912000, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, e pela rejeição da Emenda n° 1, que,
contemplada no substitutivo, fica prejudicada.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Olinto Godinho - Mauro Lobo - Rogério

Correia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.01912000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe
! acrescenta o inciso XVIII ao art. 3 0 da Lei n° 12.735, de 30/12/97, que dispõe

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -,
estendendo a isenção do imposto aos veículos destinados à formação de
condutores.

a	Esgotado o prazo sem que houvesse emissão de parecer pela Comissão
de Constituição e Justiça e após requerimento do autor, foi o projeto
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encaminhado a esta Comissão afim de receber parecer para o 1 0 turno.

Fundamentação
A receita do IPVA referente à quota-parte do Estado de Minas Gerais no

mês de abril de 2000, segundo dados do SIAFI, alcançou o montante de
R$10.103.234,83, sendo certo que o Estado necessita desses recursos para
movimentar a enorme máquina administrativa, não podendo abrir mão de
nenhuma receita tributária.

Por outro lado, o art. 14, inciso II, da Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, veda a concessão de
isenção ou renúncia de receita sem que haja recomposição por meio de
majoração de tributo ou aumento de alíquota em outros setores.

Além do óbice legal, a pretendida isenção para veículos pertencentes a
auto-escolas e destinados à formação de condutores não se justifica, uma
vez que o setor exerce atividade rentável, sobretudo nas médias e grandes
cidades do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do Projeto de Lei n°

1.01912000.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rogério Correia - Olinto

Godinho.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.037/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em questão visa a
criar a Ouvidoria Estadual de Turismo.

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Encaminhada a proposição à Comissão de Turismo, Indústria e Comércio,
esta emitiu parecer favorável à aprovação da matéria na forma proposta.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, VIII, 'd", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise visa a criar a Ouvidoria Estadual de Turismo, órgão

auxiliar do Poder Executivo na fiscalização das atividades relacionadas ao
turismo e na recepção, tramitação e encaminhamento das sugestões,
denúncias e propostas para o setor.

Conforme disposto no art. 2 0 da proposição, a referida Ouvidoria terá, entre
outras, competência para investigar denúncias e queixas e analisar as
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solicitações e sugestões dos cidadãos quanto aos seus direitos e
interesses individuais e coletivos. Adotará, também ) as medidas necessárias
à regularização e ao aperfeiçoamento das atividades de turismo, bem como
promoverá palestras, pesquisas e seminários sobre o tema, divulgando os
resultados desses eventos.

No que se refere à fiscalização e ao controle, a Carta Estadual prevê o
direito da sociedade de manter-se correta e oportunamente informada de ato,
fato ou omissão governamental, propaganda enganosa, inexecução de plano,
ofensa a direito individual ou coletivo (art. 73, § 2 0, incisos 1 a V). A
fiscalização dos atos e a devida publicação destes, conforme mandamento
constitucional, estão plenamente contemplados nos arts. 1 0 e 30 da
proposição.

Para responder pela referida Ouvidoria, os arts. 50 e 60 prevêem a criação
do cargo de Ouvidor de Turismo, com remuneração equivalente à do cargo
de Secretário Adjunto do Estado, a ser ocupado por pessoa indicada pelo
Conselho Estadual de Turismo, em lista tríplice, e nomeada pelo Governador
do Estado para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

O art. 70 estabelece que a Ouvidoria contará com uma assessoria técnica,
composta por servidores cedidos pelos demais órgãos e entidades da
administração pública, a partir da proposta do Ouvidor.

Essa medida é altamente benéfica para as finanças estaduais, uma vez
que a estrutura administrativa necessária à consecução da proposta
encontra-se pronta. Assim, não só se promove o aproveitamento racional da
mão-de-obra administrativa como se evitam encargos com contratações
desnecessárias.

A proposição preenche uma lacuna, estabelecendo um canal aberto de
comunicação entre a sociedade e o Estado, bem como enseja o
desenvolvimento dessa lucrativa atividade que é o turismo, a maior indústria
na geração de divisas e empregos, beneficiando diretamente a economia
mineira.

Devemos lembrar que coube à iniciativa parlamentar a criação da Ouvidoria
da Polícia, instituída pela Lei n° 12.622, de 2717198, que representou um
grande ganho para a sociedade, uma vez que, no exercício de suas funções,
o ouvidor põe-se no lugar do cidadão, apontando as falhas ou omissões
cometidas pela autoridade pública e cobrando resultados e soluções.

Finalmente, a proposição estabelece que as despesas decorrentes da
execução da futura lei corrrerão à conta de dotações orçamentárias
consignadas especificamente no orçamento do Estado, atendendo às
disposições legais pertinentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.03712000, no 1° turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Olinto Godinho - Rogério Correia -

Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.05912000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, a proposição em epígrafe torna
obrigatória a gratuidade das informações disponibilizadas pelos Poderes do
Estado, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público por meio da
Internet.

A Comissão de Constituição e Justiça, após análise do projeto, concluiu
pela sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. Ao analisar o mérito, a
Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto na
forma original.

Compete, agora, a esta Comissão manifestar-se, nos termos do art. 102,
Vil, "d", sobre o impacto financeiro decorrente da implementação das
medidas propostas.

Fundamentação
O objetivo da proposição sob exame é o de vedar que os Poderes e os

órgãos públicos do Estado efetuem cobrança pela disponibilização de
informações por meio da Internet.

Como bem salientado pelas comissões que analisaram o projeto, é dever
do poder público dar publicidade de seus atos, por determinação
constitucional, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 37, impõe a
observância do princípio da publicidade na condução da administração
pública.

Hoje, não há dúvidas de que a Internet seja um dos mais eficientes
veículos de comunicação a serviço da humanidade. Por causa disso, os
órgãos públicos cuidaram de criar e manter bancos de dados que se
encontram disponíveis aos usuários da rede mundial de computadores.
Contudo, há órgãos que não oferecem esse serviço gratuitamente, o que se
torna, de certa forma, um empecilho ao acesso a essas informações pelos
cidadãos.

Podemos verificar que o Diário Oficial do Estado e o Tribunal de Justiça
possuem "sites" na Internet, em que estão disponíveis muitas informações ás
quais lhes compete dar publicidade. Contudo, é feita cobrança por esses
serviços.

Bem se sabe que a disponibilização de dados na rede representa ônus
para o poder público. No entanto, por se tratar de um dever do Estado dar
publicidade dos seus atos, cabe aqui que se faça uma distinção entre a
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administração direta e a indireta-

No caso da administração direta, a despesa deve ser custeada pela receita
proveniente da arrecadação de impostos, uma vez que a publicidade dos
atos oficiais é dever do Estado e uma garantia aos cidadãos de que terão um
governo transparente e responsável e que presta contas de sua
administração. Assim, quanto menos obstáculos forem criados para que o
cidadão tenha acesso a essas informações, mais amplamente estará sendo
cumprido o mandamento constitucional que garante ao cidadão a
possibilidade de acompanhar a atuação dos dirigentes públicos.

Por outro lado, a administração indireta, como é o caso da Imprensa Oficial,
cobra de todos aqueles que precisam realizar publicações no "Minas Gerais".
Isso nos leva a crer que todos os custos já estão previstos nesse preço que é
cobrado dos diversos órgãos estaduais e dos municípios.

E importante ressaltar que a Lei n° 8.666, de 1993, o Estatuto das
Licitações e Contratos, impõe aos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios, bem como aos órgãos da administração direta, aos
fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas
públicas, às sociedades de economia mista e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pelos entes da Federação a obrigação de publicar, no
Diário Oficial, avisos contendo os editais de concorrência, tomada de preços,
leilão e concurso, as aquisições por dispensa ou inexigibilidade de licitação, o
retardamento do prazo de execução de obras e serviços, o resumo dos
instrumentos de contratos e de seus aditamentos. Como essas publicações,
impostas por lei, são custeadas pelos cofres públicos, logo, com receitas de
impostos, nenhum sentido tem que se cobre novamente do contribuinte por
esses serviços.

Assim, a despesa com a divulgação de atos oficiais, principalmente pela
Imprensa Oficial, deve estar integralmente incluída no preço cobrado pelas
publicações, para, com isso, não se onerar ainda mais o contribuinte, que já é
alvo de uma elevada carga tributária.

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

1.05912000, no l 0 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Olinto Godinho - Rogério Correia -

Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.092/2000

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa a
alterar a Lei n° 2.764, de 30112162, que dispõe sobre a divisão administrativa
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do Estado de Minas Gerais.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
Há muito tempo, a população de Itabirinha de Mantena vem manifestando

sua vontade de restabelecer o topônimo originário, ou seja, Itabirinha. O
nome atual conduz ao entendimento de que o referido município, cuja
emancipação se verificou em 30112162, por meio da Lei n° 2.764, ainda é um
distrito de Mantena. Esse fato tem levado seus habitantes a insistir, com toda
a razão, no retorno do nome de origem. Tanto assim que os Vereadores
daquela cidade, sensíveis aos reclamos populares, promulgaram a
Resolução n° 110195, em 1519195. Para tornar completo o processo de
mudança de topônimo e consolidar a vontade popular, torna-se necessária a
aprovação do projeto de lei que é objeto deste parecer.

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

1.09212000 na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Ambrósio Pinto, Presidente - Wanderley Ávila, relator - José Henrique -

Ailton Vilela.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.14812000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em
epígrafe autoriza o Estado a assinar convênios com os Clubes Atlético,
Cruzeiro e América para a administração de estádios em Minas Gerais.

Publicada 10/8/2000, foi a matéria distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira
e Orçamentária. Nos termos do art. 182, c/c o art. 102, III, do Regimento
Interno, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise autoriza o Estado a assinar convênio com os

Clubes Atlético Mineiro, Cruzeiro Esporte Clube e América Futebol Clube
para a administração de estádios, pelo período de 30 anos.

Preliminarmente, é necessário observar que o Poder Legislativo não tem
competência para editar norma legal autorizando o Estado a firmar convênio.
Afinal, no estado democrático de direito, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário são Poderes independentes e harmônicos. Ao Poder Executivo,
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competem as atividades administrativas do Estado; ao Legislativo, a
legiferante e a fiscalizadora. A celebração de convênio é atividade de caráter
eminentemente administrativo, sendo, portanto, de competência do Poder
Executivo; nesse sentido, dispõe a Constituição mineira, no seu art. 90, XVI-

Deve-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na ADIN 165, em
decisão publicada em 2619197, declarou a inconstitucionalidade de dispositivo
da Carta Estadual que previa a autorização do Poder Legislativo para a
celebração de convênio pelo Governador do Estado com entidade de direito
público ou privado.

Assim, a edição de lei autorizando a celebração de convênio pelo Estado
afrontaria claramente a Constituição da República, por contrariar o principio
da separação dos Poderes.

Além disso, é importante observar que o domínio dos Estádios Governador
Magalhães Pinto e Jornalista Felipe Drumond, conhecidos, respectivamente,
como "Mineirão" e "Mineirinho", pertence á Universidade Federal de Minas
Gerais - UFMG -, autarquia federal. Ambos foram construídos pelo Estado
em terreno de domínio daquela autarquia federal cedido ao Estado.

O "Mineirão" foi construído com base no convênio celebrado em 2512160,
entre a União, representada pelo Ministério da Educação e Cultura, e a
Universidade Federal de Minas Gerais, e o Estado, representado pelo
Conselho de Administração do Estádio Minas Gerais e pela Diretoria de
Esportes de Minas Gerais. Por força das cláusulas 1° e 2° do referido
convênio, a União cedeu ao Estado, sob a forma de comodato, uma área de,
aproximadamente, 300.000m 2 , destinada, exclusivamente, á construção de
um estádio pelo Estado.

Na forma da cláusula 32 do convênio ! decorridos 40 anos da sua
homologação, ou seja, em 251212000, a União tem o direito de reivindicar o
imóvel, mediante indenização ao Estado pelo justo valor das benfeitorias
edificadas, ou de construir, em terreno do Estado, outro estádio de
capacidade e qualidade equivalentes às do "Mineirão".

Quanto ao "Mineirinho", foi construido com fulcro no convênio firmado em
26/2/70, entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Administração de
Estádios de Minas Gerais, então denominada Autarquia Estádio Minas
Gerais, e o Conselho de Administração do Estádio Minas Gerais. Na forma
das cláusulas 2° e 31 do convênio, o estádio foi construído pela ADEMG em
terreno de domínio da UFMG.

Por força da norma jurídica que determina que o acessório segue o
principal e dos termos dos convênios celebrados, as benfeitorias que foram
construídas sobre o imóvel, quais sejam os estádios, pertencem ao
proprietário do terreno, ou seja, à UFMG.

E importante observar que o convênio celebrado em 2612/70, em sua
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cláusula 5, determina que a administração do 'Mineirão" é de
competência e responsabilidade da ADEMG. Quanto à administração do
"tvlineirinho", é realizada, paritariamente, pela ADEMG e pela UFMG, em
razão da cláusula 8a do referido convênio, e da cláusula 3a do termo de
compromisso firmado entre a ADEMG e a UFMG em 28112178.

Verifica-se, outrossim, que a Lei n° 11.173, de 618193, determina que a
administração dos referidos estádios compete à ADEMG, autarquia estadual
que tem por objetivo administrar estádios próprios ou de terceiros, mediante
convênio.

Conforme se depreende do art. 50, inciso XXXVI, da Constituição da
República, a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. No caso em tela,
os convênios supramencionados são atos jurídicos perfeitos. Por isso, a
edição de lei retirando da ADEMG a competência para administrar os
estádios afrontaria claramente a Constituição da República.

Verifica-se, então, que não é possível a edição de lei estadual retirando da
ADEMG a competência para administrar os estádios, sob pena de ofensa aos
convênios celebrados e, conseqüentemente, à Constituição da República.

E importante observar, ainda, que a administração dos estádios somente
poderia ser realizada por particulares após prévio procedimento licitatório que
assegurasse igualdade de condições a todos os concorrentes. E o que se
depreende do disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e
do art. 20 da Lei Federal n° 8.666, de 2116/93, que é norma geral de
observância obrigatória pelos Estados membros, de acordo com o art. 22,
XXVII, da Constituição da República. Dessa forma, se a administração dos
estádios estivesse sob a competência do Estado, somente mediante licitação
ela poderia ser transferida para particulares. Portanto, não seria possível
transferi-Ia para os Clubes Atlético Mineiro, Cruzeiro e América, mas apenas
para o particular que vencesse o processo licitatório.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.148/2000.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Ivo José - Paulo Piau.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.163/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe

assegura às pessoas surdas o direito de serem atendidas por servidor apto a
comunicar-se por meio da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - nas
repartições públicas estaduais.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 121812000, foi a matéria distribuída
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às Comissões de Constituição e Justiça; de Administração Pública; do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social; e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, do Regimento
Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto à
sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise assegura às pessoas surdas o direito de serem

atendidas por servidor apto a comunicar-se por meio da Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS - nas repartições públicas estaduais. Autoriza, ainda, o poder
público estadual a celebrar convênios com entidades sociais cuja finalidade
seja o atendimento às pessoas surdas ou portadoras de deficiência auditiva.

A Constituição da República, no seu art. 23, II, dispõe que é da
competência material comum dos entes federados cuidar da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência. Já no art. 24, XIV, confere
competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para
legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência. A Carta mineira determina, no art. 224, que o Estado assegurará
condições de integração social ao podador de deficiência e facilitará seu
acesso a bens e serviços coletivos.

A outorga a pessoas surdas do direito de serem atendidas nas repartições
públicas por servidor capaz de se comunicar por meio da LIBRAS, além de
atender aos dispositivos constitucionais supramencionados, obedece ao
principio da igualdade subjetiva, que preceitua que se deve tratar
diferentemente os desiguais. Encontra guarida, também, no princípio da
dignidade do homem, que é um dos fundamentos do Estado brasileiro, por
força do art. 1 0 , III, da Cada Magna.

Verifica-se, entretanto, que a norma contida no art. 20 afronta o principio da
separação dos Poderes. Afinal, no estado democrático de direito, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes independentes e
harmónicos. Ao Poder Executivo, competem as atividades administrativas do
Estado; ao Legislativo, a legiferante e a fiscalizadora. A celebração de
convênio é atividade de caráter eminentemente administrativo, sendo,
portanto, de competência do Poder Executivo; nesse sentido, dispõe a
Constituição mineira, no seu art. 90, XVI. Assim, o Poder Legislativo não tem
competência para editar norma legal autorizando o Estado a firmar convênio.

Deve-se ressaltar que o Supremo Tribunal. Federal, na ADIN 165, em
decisão publicada em 2619197, declarou a inconstitucionalidade de dispositivo
da Cada Estadual que previa a autorização do Poder Legislativo para a
celebração de convênio pelo Governador do Estado com entidade de direito
público ou privado.

Portanto, a edição de lei autorizando a celebração de convênio pelo Estado
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afrontaria claramente a Constituição da República, por contrariar o
principio da separação dos Poderes.

E importante observar, também, que a Lei n° 12.054, de 911196, assegura o
atendimento prioritário, nas repartições públicas do Estado, a portador de
deficiência física. Obriga, ainda, o poder público a afixar, nas repartições,
placas informativas sobre a prioridade do atendimento aos deficientes A
técnica legislativa recomenda a consolidação das normas legais. Por isso, o
projeto de lei em análise deve acrescentar dispositivo à norma já existente, a
fim de criar a obrigação pretendida.

Para que a norma legal criada alcance a eficiência pretendida, torna-se
necessária a qualificação de servidores públicos para o atendimento às
pessoas surdas. O Estado deve, pois, ser obrigado a qualificar servidores
para que possam efetuar esse atendimento.

Assim, visando a retificar as impropriedades verificadas e a aprimorar a
proposição, apresentamos o Substitutivo n°1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.16312000 na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta os § 1 0 e 20 ao art. 1 0 da Lei n° 12.054, de 9 de janeiro de

1996, que torna obrigatório o atendimento prioritário, nas repartições públicas
do Estado, às pessoas que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 1 0 da Lei n° 12.054, de 9 de janeiro de 1996, passa a vigorar

acrescido dos seguintes § 10  20:
"Art. 1°- ...................................................
§ 1 1 - É assegurado às pessoas surdas o direito de serem atendidas nas

repartições públicas estaduais, inclusive da administração indireta, por
servidor apto a comunicar-se por meio da Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS.

§ 20 - O Estado promoverá a qualificação de servidores públicos para o
atendimento às pessoas surdas, com recursos financeiros provenientes do
Tesouro Estadual, do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - e de
convênios com instituições nacionais e internacionais.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Jorge

Eduardo de Oliveira - Paulo Piau
PARECER PARA 0 lO TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.171/2000
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, a proposição em epígrafe visa
determinar novos critérios para o funcionamento de terminais rodoviários.

Publicado em 181812000, o projeto foi preliminarmente distribuído a esta
Comissão para ser submetido a exame de juridicidade, constitucional idade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo garantir a manutenção de serviço médico de

urgência para atendimento dos usuários dos terminais rodoviários de Minas
Gerais localizados em municípios que possuam mais de 100 mil habitantes.

A proteção e a defesa da saúde se inserem no âmbito da competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme se infere
do art. 24, XII, da Constituição Federal.

A Constituição do Estado, ao dispor sobre ações e serviços de saúde, no
art. 186, estabelece que "a saúde é direito de todos, e a assistência a ela é
dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais e económicas que
visem à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e
recuperação".

O projeto tem a meritória intenção de proporcionar aos usuários dos
terminais rodoviários dos municípios que menciona o acesso ao serviço de
saúde de urgência. No entanto, alguns aspectos da proposta impedem-na de
prosperar na sua forma original, visto que conffltam com comandos
constitucionais e legais vigentes.

De acordo com o que dispõe o art. 175 da Constituição da República,
incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, sempre mediante licitação, na forma
de lei que disporá sobre o regime das empresas concessionárias de serviços
públicos, o caráter especial de seus contratos, os direitos dos usuários e a
política tarifária.

Propõe o projeto tornar obrigatória a manutenção de serviço médico de
urgência nos terminais rodoviários de Minas Gerais localizados em
municípios que possuam mais de 100 mil habitantes. No entanto, de todos os
terminais em operação no Estado, somente são próprios estaduais o
Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - TERGIP - e o Terminal
Turístico JK, ambos localizados no Município de Belo Horizonte. Os demais
terminais em operação no Estado são de propriedade dos municípios, que
têm competência para operá-los diretamente ou sob o regime de concessão
ou permissão, uma vez que, conforme o disposto no inciso V do art. 30 da
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Constituição Federal, compete aos municípios "organizar e prestar,
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local". Em síntese, a prestação do serviço público de
manutenção de um terminal rodoviário de passageiros é da competência do
ente que tem a sua propriedade ou de seu delegatário. No caso em tela, a
proposta não pode alcançar os terminais rodoviários em operação de
propriedade dos municípios, pois, com a ingerência do Estado em matéria de
competência de outro ente federado, haveria inevitável afronta ao principio
federativo. Além disso, o art. 20 da Lei n° 8.987, de 1995, que veio
regulamentar o art. 175 da Constituição Federal, prevê que é considerado
poder concedente o ente federado em cuja competência se encontre o
serviço público objeto de concessão ou permissão-

Todavia, no tocante aos terminais rodoviários de propriedade do Estado,
pode o legislador estadual estabelecer regras para a sua utilização, desde
que elas não firam a legislação federal e estadual sobre a concessão dos
serviços públicos. A proposição em epígrafe não deve alterar as regras
estabelecidas contratualmente com os atuais concessionários de seus
terminais rodoviários, o que acarretaria uma inevitável revisão do preço das
tarifas cobradas, mas pode tornar obrigatória a reserva de espaço físico nos
referidos prédios para a instalação do serviço médico de urgência em
concessões futuras.

E importante ressaltar que, de acordo com a norma constitucional federal
vigente e o § 1 0 do art. 20 da Lei n° 8.080, de 1919190, que dispõe sobre as
condições para a promoção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, é dever do Estado garantir o
acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. Sendo assim, o serviço
deve ser oferecido a todo cidadão que dele venha a necessitar, e não,
somente aos usuários dos terminais rodoviários, motivo pelo qual a
instalação de posto médico de urgência deve ser providenciada pelo poder
público competente, e não, pelo concessionário

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.17112000 na forma do Substitutivo n° 1, que
a seguir apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a manutenção de serviço médico de urgência nos terminais

rodoviários de propriedade do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado manterá serviço médico de urgência nos terminais

rodoviários de sua propriedade.
Art. 20 - A critério técnico, o serviço médico instalado em terminal rodoviário
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poderá fazer atendimento ambulatorial ordinário, desde que não fiquem
prejudicados os atendimentos de urgência.

Art. 30 - O Estado, ao conceder a exploração do serviço de operação nos
terminais rodoviários de sua propriedade, mediante prévia licitação, reservará
espaço a ser destinado à manutenção do serviço médico de urgência.

Art. 40 - Os recursos necessários para a implementação desta lei serão
consignados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 5°-O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator - Paulo

Piau - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.196/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 13612000, o Governador do Estado encaminhou
a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que dispõe sobre medidas de
segurança para os ex-Governadores do Estado e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 141912000, a proposição foi
distribuida a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c os
arts. 208 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame atribui ao Governador do Estado o direito de,

terminado o seu mandato, utilizar-se dos serviços de quatro militares ou
servidores civis para sua segurança pessoal e apoio, custeadas as
respectivas despesas pelos cofres estaduais.

A democracia, tal como a conhecemos hoje, foi construída na luta contra os
privilégios assegurados à nobreza pela antiga ordem feudal- Disso decorre
que um dos mais importantes princípios do estado democrático de direito é o
da isonomia, que assegura a igualdade de todos perante a lei e abomina toda
sorte de discriminação ou favorecimento de uns em relação a outros.

Conseqüência importante desse princípio é o reconhecimento do direito ao
exercício dos cargos políticos a todo aquele que satisfaça as condições de
elegibilidade.

Ao contrário do poder dos monarcas e dos senhores feudais, que era
vitalício e hereditário, os mandatos políticos são temporários. Quando
terminam, volta seu detentor às atividades privadas, despojado das
prerrogativas que lhe foram conferidas unicamente em vista da missão de
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promover o bem comum, para serem exercitadas dentro dos estritos
limites da lei. Nessa nova situação, o ex-mandatário será credor, diante da
administração pública, das mesmas prestações devidas a qualquer cidadão,
sob pena de se instituírem privilégios incompatíveis com o ideal democrático.
Se os serviços públicos deixam a desejar, se a segurança oferecida à
sociedade é deficiente, compete ao antigo detentor do poder a tarefa de lutar
junto com seus pares para alcançara que não conseguiu produzir quando no
exercício da governança.

O Brasil, ao constituir-se como estado democrático de direito. esposou, em
sua Constituição, o princípio da isonomia. Nossa Lei Maior o declara
enfaticamente no "caput" de seu art. 50 e o reafirma a cada vez em que
repudia quaisquer formas de discriminação.

A proposição em análise pretende estabelecer uma distinção intolerável
entre aqueles que um dia ocuparam a Chefia do Governo e o cidadão
comum, ao atribuir aos primeiros favores generosos custeados com o
dinheiro do contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n°1.196/2000.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Jorge Eduardo de Oliveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.20712000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre a proibição do telefone celular dentro de salas de aula, teatros,
cinemas e igrejas e dá outras providências.

Publicada em 16/9/2000, foi a proposição distribuída a esta Comissão para
receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.20712000 proíbe o uso do telefone celular em salas de

aula, teatros, cinemas e igrejas. A medida, segundo o autor, busca maior
civilidade e respeito nesses ambientes.

Inicialmente, cumpre observar que a proposição trata de um amplo grupo
de entidades, que possuem naturezas distintas. Assim, algumas escolas,
teatros e cinemas, bem como as igrejas, são de natureza privada, enquanto
outras escolas e espaços culturais se encontram sob a guarida do Estado.

As entidades privadas, para as quais prevalece o principio da livre iniciativa
(art. 170, "caput", da Constituição da República), são dotadas de autonomia e
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regidas pelo direito privado, notadamente pelo direito civil, que é da
competência legislativa privativa da União. Nesse ámbito, o Estado pode
intervir no tocante aos direitos do consumidor ou à proteção da saúde, o que,
obviamente, não é o caso. Assim sendo, não cabe ao Estado legislar sobre a
matéria, sendo que as entidades privadas são autônomas para permitirem ou
proibirem o uso do celular em seus recintos - o que, vale salientar, é uma
questão de educação. Leis dificilmente irão resolver o problema.

Não obstante, pode o Estado impor tal restrição para entes que se
encontrem em sua esfera, como as escolas públicas estaduais e os espaços
culturais de sua propriedade. Por tal motivo, apresentamos o Substitutivo n°
1.

O projeto não possui vício de forma, uma vez que a matéria não se
encontra entre aquelas de iniciativa privativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.20712000 na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Proíbe a utilização do telefone celular nos espaços que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica proibida a utilização do telefone celular nas salas de aula da

rede pública estadual de ensino, bem como durante eventos culturais
realizados em espaços de propriedade do Estado.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no "caput" deste artigo
acarretará advertência e multa a serem definidas em regulamenta

Art 2° - Nas escolas e espaços culturais referidos no art. 1 0 desta lei, é
obrigatória a afixação e a manutenção, em locais visíveis, de avisos, placas
ou cartazes que informem sobre a proibição da utilização do telefone celular
e as sanções às quais está sujeito o infrator.

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

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Jorge Eduardo de

Oliveira - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 30199
Comissão Especial

Relatório
De autoria de mais de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e
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tendo como primeiro signatário o Deputado Márcio Cunha, a proposição
em exame tem por objetivo alterar a composição do Conselho de Defesa
Social.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24112/1999, a proposição foi
distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do
art. 11, 1, "a", c/c O art. 201, do Regimento Interno.

Aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n°1, volta a matéria a esta Comissão
para receber parecer no 2° turno.

Nos termos do art. 196, § 1°, do Regimento Interno, em anexo,
apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do Governador do Estado

na definição da política de defesa social do Estado e tem assegurada, em
sua composição, a participação de representantes dos Poderes Executivo e
Legislativo, do Ministério Público e da sociedade civil, nos termos do art. 134,
"caput", da Constituição mineira.

Visa, pois, a proposição em tela a incluir, na composição do referido
Conselho, o Secretário de Estado da Educação, bem como a garantir a
participação de qualquer membro do Poder Legislativo, em substituição ao
texto origina!, que prevê a participação exclusiva do Presidente da Comissão
de Defesa Social do Poder Legislativo, a qual, a propósito, foi desconstituída.

Ratificando o nosso posicionamento anterior, cumpre-nos ressaltar a
importância de se assegurar, na Carta mineira, a participação efetiva dos
referidos membros no estudo e acompanhamento do desenvolvimento de
iniciativas voltadas para a defesa social.

Por outro lado, impõe-se a apresentação da Emenda n° 1, ao final deste
parecer, para inserir na proposição dispositivo relativo à data de vigência.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 3012000, no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno, com a
Emenda n°1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Acrescente-se à proposição o seguinte art. 20:
"Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.".
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Pastor George, Presidente - Amilcar Martins, relator - Alencar da Silveira

Júnior.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 30/2000
Altera a Composição do Conselho de Defesa Social.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O "caput" do art. 134 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 134 - O Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do Governador

do Estado na definição da política de defesa social do Estado e tem
assegurada, em sua composição, a participação:

- do Vice-Governador do Estado, que o presidirá;
II - do Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos;
III - do Secretário de Estado da Educação;
IV - de um membro do Poder Legislativo Estadual;
V - do Comandante-Geral da Policia Militar;
VI - do Chefe da Polícia Civil;
VII - de um representante da Defensoria Pública;
VIII - de um representante do Ministério Público;
IX - de três representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos

Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, um da imprensa e
um indicado na forma da lei.".

PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°32/2000

Comissão Especial
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael e outros, a proposta de emenda à
Constituição em tela acrescenta parágrafo único ao art. 152 da Constituição
do Estado, que trata da limitação ao poder de tributar.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, retorna a proposição a
esta Comissão Especial para receber parecer no 2 0 turno.

Nos termos do art. 196, § 1 0, do Regimento Interno, em anexo
apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O objeto da proposta em análise é assegurar maior prazo para exame de

projetos de lei de natureza tributária, impedindo que sejam encaminhados à
Assembléia Legislativa no último trimestre do ano, o que compromete a
ampla discussão e o exame adequado das questões tributárias, sabidamente
de maior complexidade e que por isso exigem um tempo maior para estudo e
definição.

Os projetos de lei que instituírem ou majorarem tributo somente poderão
ser encaminhados mais de 90 dias antes do término da sessão legislativa,
ressalvados apenas os projetos destinados a adaptar lei estadual a norma
federal, bem como aqueles que concedam redução da carga tributária,
conforme a redação do Substitutivo n° 1.

Conclusão	 -
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Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 3212000 no 20 turno, na forma do vencido no 1°
turno.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Rogério Correia, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Arlen Santiago.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 32/2000

Acrescenta parágrafo único ao art. 152 da Constituição do Estado de Minas
Gerais

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Acrescentem-se os seguintes parágrafos ao art. 152 da

Constituição Estadual:
"Art. 152- ..................................
§ 1° - Não será admitida, no período de noventa dias que antecede o

término da sessão legislativa, a apresentação de projeto de lei que tenha por
objeto a instituição de tributo estadual ou a majoração de tributo existente.

§ 20 - O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao projeto de lei
destinado exclusivamente a adaptar a lei estadual à norma federal."

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°538/99
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Elbe Brandão, dispõe sobre a

inclusão de estudos referentes à estrutura e ao funcionamento dos Poderes
do Estado nas escolas de ensino fundamental.

Aprovada no 1 0 turno, retorna a proposição a esta Comissão para, nos
termos do § 20 do art. 184 do Regimento Interno, receber parecer para o 2°
turno.

Fundamentação
O objetivo da proposição justifica-se plenamente. A tarefa educativa da

escola, muito além de restringir-se à instrução, estende-se à formação da
personalidade do educando, tanto como pessoa humana quanto como
cidadão.

Ao preparar a criança e o adolescente para o exercício da cidadania, torna-
se imprescindível possibilitar ao jovem uma visão da realidade política da
sociedade em que se insere. Para tanto, o entendimento da estrutura e do
funcionamento dos três Poderes do Estado é sobremaneira importante.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Carta de 1988 concedeu ao jovem entre 16
e 18 anos, facultativamente, o direito de votar. Necessário se faz, portanto,
que se ofereçam aos adolescentes condições para que exerçam esse direito
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conscientes da responsabilidade que tem o eleitor na definição dos
destinos do Pais.

A aprovação do projeto em tela estará, sem dúvida, possibilitando à escola
municiar-se de mais um instrumento para o cumprimento de sua missão.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 538199 na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.044/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei
n° 9.444, de 25111187, que dispõe sobre as licitações e os contratos da
administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n° 2, apresentada
em Plenário. Já no 2 0 turno, recebeu parecer da Comissão de Administração
Pública contendo a redação do vencido no 1 0 turno.

Por força de requerimento apresentado pela Deputada Elaine Matozinhos,
vem o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer, nos termos do art.
102, XIV, c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação
A lei estadual das licitações, datada de 1987, encontra-se defasada em

face de posterior legislação federal.
A Constituição Federal de 1988 determinou, no art. 22, XXVII, ser

competência privativa da União a elaboração de normas gerais de licitações
e contratos administrativos. Para disciplinar a matéria, foi promulgada a Lei

a Federal n° 8.666, de 1993, que estabelece as referidas normas gerais de
t licitações e contratos, em todas as modalidades, para as administrações

públicas direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito
2- Federal e dos municípios e para as empresas públicas e sociedades de
2 economia mista.
;	O projeto de lei em análise vem adequar a Lei n° 9.444, de 1987, à

t legislação federal, estabelecendo que suas normas se aplicarão a toda a
& administração pública estadual.

A proposição determina ainda que poderão participar dos procedimentos
Iicitatórios, em igualdade de condições, todas as pessoas físicas ou jurídicas
capazes de firmar contrato com o Estado, inclusive as cooperativas
legalmente constituídas na forma da Lei Federal n° 5.764, de 16112171, que

; estejam em funcionamento há mais de dois anos e regularmente inscritas na
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Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG.

Essa exigência é benéfica ao Estado, pois constitui uma garantia da
idoneidade das licitações.

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

1.044/2000 no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 88612000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 88612000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, que
declara de utilidade pública o Grupo de Amigos da Criança - GAC -, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°886/2000
Declara de utilidade pública o Grupo de Amigos da Criança - GAC -, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Amigos da Criança -

GAC -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°627/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epígrafe autoriza o
Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS para até 12% nas
operações internas com produtos de couro industrializado, inclusive sapatos,
bolsas e outros artefatos.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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manifestou-se favoravelmente ao projeto.

Encerrada a discussão no 1° turno, foi apresentada em Plenário a Emenda
n° 1, da Deputada Maria Olivia, e foi a proposição encaminhada a esta
Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em tela dispõe sobre a concessão de benefício fiscal,

devendo ser registrado que, no curso de sua tramitação, no dia 41512000,
entrou em vigor a Lei Complementar Federal n° 101, a chamada Lei de
Responsabilidade Fiscal, que, em seu art. 14, inciso II, dispõe que qualquer
bénefício fiscal, notadamente redução de aliquota e de carga tributária do
ICMS, deve ser objeto de compensação de renúncia de receita, por meio de
majoração de tributo ou, mesmo, de aumento da carga tributária de outros
setores da atividade econômica que agregam o Valor Adicionado Fiscal-VAF.

A Emenda n° 1 transcreve o texto original da proposição, estendendo o
beneficio da redução da aliquota a todas as operações com os sintéticos
industrializados, além dos produtos de couro.

Conforme a Nota Técnica n° 412000, da Superintendência de Legislação e
Tributação da Secretaria de Estado da Fazenda, anexada ao processo em
tela, no período de janeiro a setembro de 1999, os 839 contribuintes inscritos
e ativos do setor coureiro-calçadista que apuram o ICMS pelo sistema de
débito e crédito promoveram saídas internas no valor de R$285.046.923.

Desta forma, a pretendida redução da alíquota interna dos atuais 18% para
12% implicará uma perda de receita equivalente a R$10.582.321,12 somente
num período de nove meses, pelo que se torna inviável a recomposição da
receita tributária nesse momento de graves dificuldades que o Pais
atravessa-

Importa, ainda, salientar que o Governo do Estado, por meio da Secretaria
de Estado de Indústria e Comércio, elaborou um estudo técnico intitulado "Do
Boi ao Sapato", propondo soluções para os problemas e as reivindicações
das classes empresariais da cadeia produtiva do setor coureiro-calçadista,
estando em andamento as discussões com as classes empresariais (FIEMG,
FAEMG, SINDICALÇADOS, SINDIPELES, SINDUSCARNBE, e AFRIG) e a
EMATER-MG, com a participação das Secretarias de Estado da Fazenda, de
Agropecuária, Pecuária e Abastecimento e da Saúde.

A medida isolada de redução da aliquota não trará os efeitos desejados
para o setor, uma vez que as propostas contidas no citado estudo visam
resolver problemas estruturais do setor coureiro-caiçadista, sendo oportuno
aguardar a implementação de tais medidas pelos órgãos estaduais
envolvidos no diagnóstico do setor, ao lado das entidades de classe
empresariais.

Conclusão
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Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição da Emenda n° 1 ao

Projeto de Lei n° 627199.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Olinto Godinho -

Mauro Lobo.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.517/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Irani Barbosa, por meio do requerimento ora analisado pleiteia
seja encaminhado por intermédio da Mesa da Assembléia pedido por escrito
de informação ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - sobre as possíveis transferências de
linhas efetuadas pelas empresas de transporte no Governo Itamar Franco e,
confirmado isso, seja enviada a relação das empresas que realizaram tal
operação, com a cópia dos termos da transferência.

Após haver sido publicada, a proposição foi encaminhada á Mesa da
Assembléia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
E de competência da Assembléia Legislativa, de acordo com o que dispõe

o art. 54, § 30, da Constituição do Estado, encaminhar pedido de informação
a autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta
dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização.

A proposição sob comento foi motivada pela reportagem levada ao ar pela
Rede Globo de Televisão no "Jornal Nacional", na qual noticiou-se que
empresas de São Paulo, com enorme débito de INSS e outros tributos,
transferiram linhas de õnibus para novas empresas, sem nenhum débito
tributário, com o intuito de lesar o erário, em uma clara fraude fiscal.

Ciente de tais acontecimentos no Estado de São Paulo, pretende o
Deputado Inani Barbosa verificar se, no Estado de Minas Gerais, houve
também tais transferências de empresas de transportes coletivos, e, uma vez
de posse dessas informações, esta Casa Legislativa poderá exercer seu
papel controlador e fiscalizador dos atos do Poder Executivo, pois, sendo
esse Poder concedente das linhas de transportes coletivos, tem o dever legal
de regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua
execução. A sua omissão nesse particular expõe as autoridades
responsáveis á condição de infratores da lei administrativa.

Entretanto, achamos conveniente apresentar o Substitutivo n° 1, para
melhor apresentação da proposta e expressão do seu verdadeiro intento.

Conclusão
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Diante do aduzido, somos pelaaprovação do Requerimento n°

1.51712000 na forma do Substitutivo n°1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja
encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - pedido de informação sobre possíveis
transferências de linhas de ônibus efetivadas pelas empresas de transporte
no Governo Itamar Franco-

Confirmada tal operação, requer, ainda, seja enviada a esta Casa
Legislativa a relação das empresas que a efetivaram, com a cópia dos termos
de transferência.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de outubro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Meio, relator - José Braga - Gil

Pereira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1-53212000

Mesa da Assembléia
Relatório

O requerimento em exame, do Deputado Miguel Martini, objetiva solicitar
ao Presidente da Assembléia Legislativa o encaminhamento de ofício ao
Presidente da CEMJG para que envie informações a esta Casa sobre
possíveis irregularidades no processo de contratação de pessoal por aquela
empresa no exercício de 1999.

Nos termos do art. 79, VIII, «c", do Regimento Interno, compete à Mesa
emitir parecer sobre a matéria em questão.

Fundamentação
A CEMIG é uma sociedade de economia mista, cujo controle acionário

pertence ao Estado, fazendo parte, assim, parte da administração indireta e
sujeitando-se ao controle externo exercido pela Assembléia Legislativa,
conforme dispõe a Constituição do Estado, no arL 73, § 1°, II.

Em razão dessa diretriz, a mesma Carta, mediante o art. 54, § 3 0 , confere
ao parlamento, além do controle, exercido com o Tribunal de Contas do
Estado, a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informação às
autoridades estaduais, inclusive a dirigentes de sociedades de economia
mista, sobre fatos ou atos que envolvem a administração pública, e a recusa,
ou o não-atendimento, ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização.

A proposição em exame foi motivada por denúncias de caráter informal a
respeito de possíveis contratações irregulares realizadas pela CEMIG no
exercício de t999, ou seja, sem o devido concurso público.
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Até o advento da Constituição da República de 1988, os empregados

das sociedades de economia mista eram recrutados mediante critérios
subjetivos e pessoais da empresa ou de seu dirigente. Com  a nova Carta, o
critério tornou-se objetivo, mediante prévio concurso público de provas ou de
provas e títulos. Assim, espera-se que, se houve contratações na referida
estatal, que tenha havido concurso público e este tenha sido realizado
segundo a estrita legalidade, tal como mandam os princípios e as normas
que conformam a administração pública. Se assim não foi, estando essa
Casa munida de tais informações, poderá tomar as devidas providências.

Entretanto, para obter informações mais específicas, optamos por
apresentar substitutivo à matéria.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.532/2000, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer, nos termos regimentais, sejam
solicitadas informações por escrito ao Presidente da Centrais Elétricas de
Minas Gerais - CEMIG - referentes às seguintes indagações: se houve
contratação de pessoal realizada pela empresa no exercício de 1999; caso
tenha havido contratações, para que localidade, para quais cargos e qual o
procedimento utilizado.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de outubro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Meio, relator - José Braga - Gil

Pereira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.535/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em tela solicita
à Presidência da Casa que encaminhe ao Secretário de Estado da
Segurança Pública pedido de informação sobre a abertura de inquérito para
apurar a morte do Agente de Estação Robson José Tavares, ocorrida em
acidente, dia 251312000, na Estação Ferroviária da Pedreira, em Sabará, e,
em caso afirmativo, qual a conclusão do inquérito.

Com fundamento no art. 79, VIII, 'c", do Regimento, compete a este órgão
coiegiado emitir parecer sobre o requerimento.

Fundamentação
A proposição encontra respaldo na Constituição do Estado, em seu art. 54,

§ 20, que dispõe o seguinte:
"Art. 54-A Assembléia Legislativa ou qualquer de suas comissões poderão
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convocar Secretário de Estado, dirigente de entidade da administração
indireta ou titular de órgão diretamente subordinado ao Governador do
Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente
determinado, sob pena de responsabilidade, no caso de ausência
injustificada.

§ 1°- ...................................................
§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado

pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de
trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade".

O pedido se justifica, uma vez que a família enlutada não tem notícias
sobre a abertura ou o andamento de inquérito para a apuração de sua morte.

Assim, entendemos que o requerimento em análise se enquadra nas
competências regimentais reservadas à Comissão de Direitos Humanos,
conforme dispõe o art. 102, V, "a", do Regimento Interno, sendo, ainda,
conveniente e oportuno.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

153512000 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de outubro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Meio, relator - José Braga - Gil

Pereira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.56312000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos requer à Presidência desta Casa que
encaminhe oficio ao Comandante-Geral da Policia Militar de Minas Gerais,
solicitando-lhe a remessa a esta Comissão de cópia do inquérito policial
referente às mortes ocorridas na Vila Bandeira Vermelha, em Betim, no dia
2914199, durante a desocupação daquele acampamento pelos sem-terra.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O inquérito policial, na espécie, é procedimento cuja finalidade é a

investigação de um delito e é peça básica para o início de ação penal pública
ou privada. Com fundamento nos elementos colhidos por seu intermédio, é
verificada a existência do crime e apontada a sua autoria.

A essa peça investigatória, não se aplica o princípio da publicidade, pois é
necessário manter o sigilo das investigações, essencial à elucidação dos
fatos, respeitando-se, obviamente, as prerrogativas dos procuradores do
indiciado e da vitima, de acordo com o Código de Processo Penal.
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Concluído o inquérito policial, é enviado a membro do Ministério

Público, para o oferecimento da denúncia perante o juízo, deflagrando-se o
processo penal.

Diante de tais circunstâncias, não achamos oportuno o envio da solicitação,
por entendermos não ser o Legislativo o destino natural dos inquéritos
policiais. O Código de Processo Penal é taxativo quanto ao destino das
informações sigilosas dessa peça investigatãria. Mas a esta Casa foi dado
também o poder de investigar, se alguma dúvida paira sobre atos oriundos
dos órgãos do Executivo. Desta maneira, se as ações empreendidas no
acampamento dos sem-terra merecem investigação, esta Casa pode fazê-lo
valendo-se do instrumento apropriado para tal fim - a Comissão Parlamentar
de Inquérito.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.56312000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de outubro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Meio, relator - José Braga - Gil

Pereira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.57112000

Mesa da Assembléia
Relatório

O requerimento em exame, do Deputado Sargento Rodrigues, objetiva
solicitar ao Presidente da Assembléia Legislativa encaminhamento de ofício
ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração e ao Diretor
de Pessoal da Policia Militar de Minas Gerais, para que informem a situação
funcional dos servidores denominados assemelhados, que ingressaram na
PMMG, em cargos civis equivalentes a postos ou graduações da corporação
e foram posteriormente realocados na Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração, retornando, após, à Polícia Militar, em condição
indefinida.

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, compete à Mesa
emitir parecer sobre a matéria em questão.

Fundamentação
A Carta mineira, mediante o art. 54, § 2 0 e 30, confere ao parlamento a

prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informações a Secretário de
Estado e a outras autoridades estaduais sobre fatos que envolvem a
administração pública, e a recusa, ou o não-atendimento, ou a prestação de
informação falsa constituem crime de responsabilidade para o primeiro e
infração administrativa para os segundos, sujeita a responsabilização. Esse
controle surge como limitação constitucional do exercício da autoridade
pública, a fim de que esta se paute pelos ditames da legalidade.
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A proposição em tela visa inquirir as autoridades públicas sobre a

condição indefinida de alguns servidores que foram denominados
assemelhados quando ingressaram na Policia Militar em cargos civis
equivalentes a postos e graduações da corporação, tendo sido,
posteriormente, realocados na Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, retornando, após, à Policia Militar, situação funcional que dura
cerca de dez anos.

Questiona-se, portanto, a licitude dos atos administrativos ocorridos, como
também a eficácia e a forma pela qual foram apresentados. Tudo isso torna o
encaminhamento do requerimento de extrema relevância.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, na forma apresentada, do

Requerimento n° 1.57112000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de outubro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Meio, relator - José Braga - Gil

Pereira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 1111012000, as seguintes comunicações:
Do Deputado Marcelo Gonçalves (2), dando ciência à Casa do falecimento

do Sr. Davi Vieira, ocorrido em 811012000, em Pedro Leopoldo, e do Sr.
Romeu Barbabella, ocorrido em 611012000, em Pedro Leopoldo. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dimas Rodrigues, dando ciência à Casa do falecimento da
Sra. Ana Lúcia Ferreira, ocorrido em 15/9/2000, em Porteirinha. (- Ciente.
Oficie-se.)
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SELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2000

ATAS

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°31/99

As dez horas do dia vinte e seis de abril de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Antônio Carlos Andrada
(substituindo este ao Deputado Amilcar Martins, por indicação da Liderança
do PSDB) e Eduardo Brandão (substituindo o Deputado Dimas Rodrigues,
por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e, ato continuo, passa a 1 0 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições sujeitas a apreciação do Plenário.
Em virtude da ausência do relator, o Deputado Fábio Avelar passa a emitir o
parecer para o 1 0 turno da Proposta de Emenda n° 31199 e conclui pela
aprovação da matéria na forma proposta. Colocada em discussão e votação,
é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Fábio Avelar, Presidente e relator - Amilcar Martins - Eduardo Hermeto.

ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

4112000
Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela, Fábio
Avelar, lvair Nogueira e Nivaldo Andrade, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente ad hoc", Deputado
Ailton Vilela, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por
se tratar da primeira reunião desta Comissão, e esclarece que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. O
Presidente ad doc" determina a distribuição das cédulas de votação e solicita
ao Deputado Nivaldo Andrade que atue como escrutinador. Procedida a
eleição e verificadas as cédulas, são eleitos, por unanimidade, para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Ailton Vilela e
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Fábio Avelar. Ato contínuo, o Presidente 'ad doc"declara empossado o
Deputado Fábio Avelar, que, a seguir, declara empossado Presidente o
Deputado Ailton Vilela, a quem passa a direção dos trabalhos. O Presidente,
Deputado Ailton Vilela, designa relator da matéria o Deputado Ivair
Nogueira.Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Ailton Vilela, Presidente - Fábio Avelar - Dimas Rodrigues.

ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As dez horas do dia oito de agosto de dois mil, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Aílton Vilela e Márcio Cunha
(substituindo este ao Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado AlIton Vilela, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar matéria constante na pauta. Encerrada a ? Parte da
reunião o Presidente passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário da
Assembléia, e submete a votação o Requerimento n° 1.53412000, do
Deputado José Milton, que é aprovado. Ato contínuo, o Deputado Ambrósio
Pinto passa a Presidência ao Deputado Aílton Vilela e apresenta
requerimento em que solicita seja formulada moção ao Chefe do Executivo
Federal, Presidente Fernando Henrique Cardoso, manifestando a
preocupação dos membros da Comissão pela não-inclusão de municípios
mineiros localizados nas seguintes regiões carentes: vales do Jequitinhonha,
do Mucuri, e doRio Doce e Norte do Estado, no Programa de
Desenvolvimento Integrado Sócio-Econômico - IDH-14. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento, com declaração de voto favorável do
Deputado Márcio Cunha. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Ambrósio Pinto, Presidente - Wanderley Avila - Ailton Vilela - José

Henrique.
ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

As quinze horas do dia vinte e dois de agosto de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Alberto Bejani e Ambrósio
Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, 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 Fábio Avelar,
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta. Em
seguida, passa-se à fase de discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são aprovados,
cada uma por sua vez, os Requerimentos n°s 1.572, 1.50412000. A
Presidência passa a ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de matéria de deliberação conclusiva da Comissão. E, então,
aprovado requerimento do Deputado Alberto Bejani, em que solicita a
realização de uma audiência pública, nesta Casa, para tratar da possível
instalação de uma unidade da EMBRAER no Município de Juiz de Fora, com
a presença dos convidados que menciona. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Ambrósio Pinto - Elbe Brandão.

ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE COMISSÃO
ESPECIAL DAS TAXAS

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de agosto de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Paulo
Piau, Márcio Cunha e Miguel Martini, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por ser a primeira
reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator da Comissão e
fixar o dia e a hora das reuniões ordinárias. O Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado
Márcio Cunha para atuar como escrutinador. Anunciado o resultado, o
Presidente proclama eleitos para Presidente o Deputado Paulo Piau e para
Vice-Presidente o Deputado Márcio Cunha. Ato continuo, declara empossado
como Presidente o Deputado Paulo Piau, a quem convida para tomar assento
à mesa e passa a Presidência da reunião. O Presidente, Deputado Paulo
Piau, agradece a seus pares sua eleição, declara empossado como Vice-
Presidente o Deputado Márcio Cunha e designa o Deputado Miguel Martini
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como relator da Comissão. Atendendo a sugestão da Presidência , a
Comissão decide que as reuniões ordinárias serão realizadas às quartas-
feiras, às 16h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Paulo Piau, Presidente - Miguei Martini - Ambrósio Pinto - Márcio

Kangussu.	-
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO EX-

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
Às quinze horas e dez minutos do dia dezenove de setembro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Hermeto,
Márcio Kangussu, Ailton Vilela e Doutor Viana, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, e na ausência do Presidente, o Vice-
Presidente, Deputado Eduardo Hermeto, assume a Presidência, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente esclarece
que a finalidade da reunião é discutir e votar proposições da Comissão. O
Deputado Aflton Vilela, com a palavra, apresenta requerimento no qual
solicita seja prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão por mais 30
dias. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, lO de outubro de 2000.
Bené Guedes, Presidente - Márcio Kangussu - Aílton Vilela.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECERES SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°31/99
As quinze horas do dia dez de outubro de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Amilcar Martins e Eduardo
Hermeto, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Amilcar Martins, 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 Fábio Avelar,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e,
ato continuo, passa-se à l Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 0
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relator, Deputado Fábio Avelar, passa a emitir o seu parecer para o 20
turno da Proposta de Emenda à Constituição n° 31/99 e conclui pela sua
aprovação da matéria na forma proposta. Colocada em discussão e votação,
é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de  outubro de 2000L
Fábio Avelar, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2000

ATA

ATA DA 182° REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 17/10/2000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Olinto Godinho e

Sebastião Navarro Vieira
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 3 Parte: P Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagem n° 14512000 (encaminha o Projeto de Lei n°
1.23612000), do Governador do Estado - Ofícios, telegramas e cartões - 2°
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 1.237 e 1.23812000 - Requerimentos n

os 1.690 a 1.70212000 -
Requerimentos do Colégio de Líderes e do Deputado Anderson Adauto -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais e de
Educação e da Deputada Elaine Matozinhos - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Dimas Rodrigues e Carlos Pimenta - 23
Parte (Ordem do Dia): 1° Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem -
Leitura de Comunicações - Suspensão e reabertura da reunião - Palavras do
Sr. Presidente - Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Colégio de
Lideres e do Deputado Anderson Adauto; deferimento - Discussão e Votação
de Pareceres: Parecer da Comissão Especial sobre as indicações, feitas pelo
Governador do Estado, de nomes para compor o Conselho Estadual de
Educação; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento n°
1.45412000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - 2° Fase: Acordo de
Lideranças; decisão da Presidência - Chamada para verificação de "quorum";
existência de "quorum" para votação - Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em 1 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 21/99;
requerimento do Deputado Antônio Andrade; aprovação; requerimento do
Deputado Antônio Andrade; deferimento; requerimento do Deputado
Sebastião Navarro Vieira; deferimento; discursos dos Deputados Antônio
Andrade e Sávio Souza Cruz; inexistência de "quorum" para votação;
chamada para recomposição de "quorum"; existência de "quorum" para
votação; suspensão e reabertura da reunião; requerimento do Deputado
Sebastião Navarro Vieira; deferimento; votação nominal do projeto, salvo
emendas e destaques; aprovação; prejudicial idade dos Substitutivos nos 1 e
2, salvo destaques; votação nominal do art. 40 do projeto; discurso do
Deputado Sebastião Navarro Vieira; rejeição; votação nominal do 'caput" do
art. 1 0 do Substitutivo n° 1; discurso do Deputado Sebastião Navarro Vieira;
rejeição; questão de ordem; leitura e votação nominal do parágrafo único do
art. 1 0 do Substitutivo n° 1; aprovação; prejudicialidade do art. 2° do projeto;
votação nominal das Emendas n

os 2 e 3; aprovação; prejudicial idade das
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Emendas n°s 1 e 5; questão de ordem; leitura e votação nominal da
Emenda n° 4; rejeição; declarações de voto - Votação, em 1° turno, do
Projeto de Lei no 585199; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação,
em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 741199; discurso do Deputado José Milton:
votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas n°5 1 e
2; aprovação - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 79512000;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 89712000; aprovação na forma do Substitutivo n° 2; prejudicial idade do
Substitutivo n° 1 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 94512000;
aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 99812000; aprovação
na forma do Substitutivo n°2; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 - Votação,
em 20 turno, do Projeto de Lei n°4/99; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 289199; requerimento do
Deputado Arlen Santiago; aprovação do requerimento - Votação, em 2° turno,
do Projeto de Lei n° 797/2000; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno -
Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 82112000; requerimento do
Deputado Antônio Andrade; aprovação do requerimento - Questão de ordem
- Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 88012000; requerimento dos
Deputados Antônio Andrade e Adelmo Carneiro Leão; aprovação do
requerimento; questão de ordem - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
93712000; requerimento do Deputado Antônio Andrade; aprovação do
requerimento - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 94012000;
requerimento do Deputado Antônio Júlio; aprovação do requerimento -
Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 27199;
requerimento do Deputado Antônio Andrade; aprovação do requerimento -
Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 33/2000;
apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão; encaminhamento
da proposta e da emenda à Comissão Especial - Discussão, em 1 0 turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 37/2000; requerimento do Deputado
Antônio Andrade; aprovação do requerimento - Discussão, em 2° turno, da
Proposta de Emenda ã Constituição n° 3212000; encerramento da discussão;
inexistência de "quorum" especial para a votação de propostas de emenda ã
Constituição e de projetos de lei complementar - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei Complementar n° 2312000; apresentação da Emenda n° 1;
encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 2412000; requerimento do Deputado Antônio Andrade;
aprovação do requerimento - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
590199; requerimento do Deputado Antônio Andrade; aprovação do
requerimento - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 83012000;
designação de relator; utilização pelo relator do prazo regimental para emitir
parecer - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 365199; designação de
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relator; utilização pelo relator do prazo regimental para emitir parecer -
Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 540199; designação de relator;
utilização pelo relator do prazo regimental para emitir parecer - 3a Parte:
Leitura de Comunicações - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Dalmo
Ribefro Silva - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton
Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Cristiano Canêdo - Daimo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djaima Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h14min, a lista de

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

la Parte
l a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede á leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 14512000*
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2000.

a	Senhor Presidente:
a	Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido a
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exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de
lei incluso, que altera dispositivos da Lei n° 13.471, de 18 de janeiro de 2000.

A medida prevista no projeto objetiva elevar o limite fixado para a abertura
de créditos suplementares ao Orçamento Fiscal do Estado, a fim de ajustá-lo
à realidade da Administração Estadual, e autorização para alteração de
fontes em relação àquelas aprovadas na Lei Orçamentária e em seus
créditos adicionais.

Solicitando a Vossa Excelência que o referido projeto seja apreciado de
conformidade com o artigo 69 da Constituição do Estado, sirvo-me da
oportunidade para renovar-lhe a manifestação do nosso elevado apreço e
especial consideração.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.

Exposição de Motivos Conjunta
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2000.
Excelentíssimo Senhor Governador,
A Lei n° 13.471, de 18 de janeiro de 2000, 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, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite
de 8% da despesa fixada.

O projeto de lei anexo tem como objetivo ampliar o limite fixado naquela lei,
justificando-se a necessidade deste procedimento em razão de, quando da
elaboração do Orçamento para 2000, não estar definida a política de pessoal
que seria adotada para este ano, fato este que não permitiu uma projeção
real dos salários dos servidores da Administração Pública Estadual. Desta
forma, para adequar a despesa aos reajustes autorizados pelas Leis
Delegadas n°s41, 42, 43, de 7 de junho de 2000, 44, de 12 de julho de 2000,
45, de 26 de julho de 2000, 46, de 28 de julho de 2000, e 47, de 11 de agosto
de 2000, será necessária a concessão de créditos suplementares que, em
razão do significativo montante, consumirão parte representativa daquele
limite, o que o tornará insuficiente para a adequação do orçamento até o final
do exercício.

Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência os nossos melhores
votos de profundo respeito e admiração.

Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral - José Augusto Trápia Reis, Secretário de Estado da
Fazenda.

PROJETO DE LEI N° 1.23612000
Altera redação de dispositivo da Lei n° 13.471, de 18 de janeiro de 2000,

que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de
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Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercício de 2000 e dá outras providências.

Art. 1 0 - O "caput" do art. 8 1 da Lei n° 13.471, de 18 de janeiro de 2000,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 80 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares
ao Orçamento Fiscal até o limite de 12% da despesa fixada no artigo 1 0 desta
Lei.".

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar as fontes de
recursos aprovadas na Lei 13.471, de 18 de janeiro de 2000, e em seus
créditos adicionais.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado e distribuído em avulsos aos Deputados e às Comissões

Permanentes, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para
parecer, nos termos do art. 204, c/c o art. 208, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFIC lOS

Do Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do 1 Estado, agradecendo o
convite para o Debate Público Habilitação de Estabelecimentos Destinados à
Produção e à Manipulação de Alimentos Artesanais. (- A Comissão de
Saúde.)

Do Sr. Arlindo Porto, Senador, em atenção ao Requerimento n° 1.579/2000,
do Deputado Carlos Pimenta. informando de suas ações em favor da
inclusão de municípios mineiros no Programa IDH-14.

Do Sr. Gilberto Vergue Sabóia (2), Secretario de Direitos Humanos do
Ministério da Justiça, informando da assinatura dos Convênios n°s 92 e
9712000, entre o Ministério da Justiça e a Secretaria da Justiça e de Direitos
Humanos do Estado. (- A Comissão de Fiscalizaçãç Financeira.)

Dos Srs. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, e Fausto Ferrer Frôes,
Superintendente-Geral da FHEMIG, informando qde o IEF e a FHEMIG não
firmaram contrato com a Montreal Informática a p&tir de 1995. (- A CPI das
Licitações.)

Do Sr. Robinson Correa Gontijo, Diretor Regional do SESC-MG,
agradecendo convite para o Ciclo de Debates Ed
10 Anos do Código do Consumidor.

Do Sr. Rubens Coelho de Mello, Presidente da
ao Requerimento n° 1.510/2000, do Deputado
informando que a COPASA-MG já negociou com
Rio Manso a implantação de obras de redes de ági

Da Sra. Mariana Lúcia Ferreira Tavares, Diretor
Minas Gerais, encaminhando documentação rela

para o Consumo -

OPASA-MG, em atenção
loão Batista de Oliveira,
a Prefeitura Municipal de

da Escola de Saúde de
)nada com a Fundação
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Kellog. (- À CPI da Saúde.)

Do Cel. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado Maior da PMMG,
em atenção ao Requerimento n° 130512000, da Comissão de Direitos
Humanos, informando que foram determinadas ações de policiamento
motorizado nas proximidades da residência do Sr. Ricardo Figueiredo.

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
Económica Federal (2), informando da liberação de recursos financeiros
destinados à COPASA-MG e ao Estado de Minas Gerais, conforme contratos
que relaciona. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Dos Srs. Marcus Bicalho, Chefe de Gabinete do Secretário de Indústria e
Comércio, e Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho em Minas
Gerais, agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração do
centenário de nascimento do Desembargador Afonso Teixeira Lages.

Do Sr. Fernando Augusto Bernardes Normando, Coordenador-Geral de
Administração e Finanças do CNPq, informando que desde 1990 a FUNED
vem importando bens destinadas a pesquisa científica e tecnológica, ao
amparo da Lei n° 8.010, de 1990, e enviando o montante das importações
realizadas. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Milton Tavares Campos, Diretor da Assessoria Económica da
Secretaria da Fazenda, informando que o "Boletim Financeiro e
Orçamentário", elaborado por essa Assessoria, está à disposição na Internet.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Ildeumar Soares Pereira, Presidente do Sindicato dos
Concessionários e Distribuidores de Veículos de Minas Gerais, solicitando ao
Secretário da Fazenda providências para coibir a comercialização, no Estado,
de veículos provenientes de outras unidades da Federação. (- A Comissão de
Turismo.)

Da Sra. lida Moreira do Vale, manifestando-se pela aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição n° 3912000, referente à regularização da função
pública no Estado. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n°
39/2000.)

Do Sr. Dias Gomes da Costa, Diretor-Presidente da Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Militares, Policia Civil e da
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais Ltda. - COOPEMG -'
manifestando-se pela rejeição do veto à Proposição de Lei n° 14,506, que
permite aos servidores do Estado receber seus vencimentos por intermédio
de cooperativas de crédito. (- Anexe-se à Proposição de Lei n° 14.506.)

Do Sr. Carlos Antõnio Pravato. Coordenador Regional do Programa
Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER -' encaminhando o relatório do
encontro estadual desse programa. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Camilo Teixeira da Costa Filho, Diretor da Rádio Guarani FM,



rs

307
agradecendo o voto de congratulações com essa
anos de fundação, formulado por esta Assernbléh
do Deputado Bilac Pinto. (- Anexe-se ao RequerimE

TELEGRAMAS
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado;

Diretor dos Correios de Minas Gerais;
Superintendente de Negócios da Caixa Econômica
Luiz Duarte e Antônio Alberto Canabrava, agrac
reunião especial em comemoração do centei
Desembargador Afonso Teixeira Lages. -

CARTOES
Do Sr. Celso Castilho de Souza, Diretor-Gen

Gestão das Aguas - IGAM -, agradecendo o convi
em comemoração do centenário de nascimento
Teixeira Lages.

Do Sr. Flávio Ferreira de Lara Resende, Diretor-1
agradecendo o convite para o Ciclo de Debates
aniversário do Código de Defesa do Consumidor.

2a Fase (Grande Expedien
Apresentação de Proposiç

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A
proposições e a conceder a palavra aos oradore
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa
PROJETO DE LEI N°1.237/:

Dispõe sobre a inclusão de quadras polies
construção de escolas públicas no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo obrigado a inc

nos projetos de construção de escolas públicas no
Parágrafo único - Caberão á Secretaria de Esta

e a fiscalização do disposto no "caput".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pu
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contráric
Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2000-
AfIton Vilela
Justificação: Este projeto de lei visa assegura

Estado um espaço para desenvolvimento das ativ
cultura, fundamentais para a formação dos cida
propicia a padronização arquitetônica das constri
escolares. Visa também reduzir as solicitaçôE

?mpresa por seus 20
a partir de requerimento
to n° 1.60312000.)

lo Araújo Rodrigues,
o Ferreira Diniz,
aI em Minas Gerais;
o o convite para a
de nascimento do

do Instituto Mineiro de
para a reunião especial
Desembargador Afonso

da CEASA-MG,
tivo do décimo

Mesa passa a receber
inscritos para o Grande

seguintes proposições:

nos projetos de

lis decreta:
ir quadras poliesportivas

da Educação o controle

às escolas públicas do
ades de esporte, lazer e
s. Esta iniciativa ainda

ões de prédios públicos
de recursos e evitar
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construções desordenadas feitas pelos dirigentes escolares, sem o devido
acompanhamento do Poder Executivo.

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

PROJETO DE LEI N°1.238/2000
Autoriza o Poder Executivo a denominar o ano de 2002 como sendo o Ano

de Carlos Drummond de Andrade.
Ar-t. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a denominar o ano de 2002

como sendo o Ano de Carlos Drummond de Andrade, em homenagem ao
centenário do nascimento do maior poeta brasileiro e reconhecimento de sua
obra, que tanto divulga o Estado de Minas Gerais no Brasil e no mundo.

Art. 20 - Esta lei entra  em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, de 2000.
Luiz Menezes
Justificação: Tem a presente proposta de lei o objetivo de homenagear o

maior poeta brasileiro de todos os tempos, Carlos Drummond de Andrade.
Nascido na cidade de Itabira, Minas Gerais, no dia 31110102, Drummond
mudou-se para Belo Horizonte em 1916, tendo sido aluno interno do
tradicional Colégio Arnaldo. Após um curto período residindo em Nova
Friburgo, RJ, retornou a Belo Horizonte, onde foi aprovado no vestibular para
o curso de Farmácia, concluído em 1925. Trabalhou nos jornais "Diário de
Minas" e "Minas Gerais" até o ano de 1934, quando se transferiu
definitivamente para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como Chefe de
Gabinete do então Ministro da Educação, Gustavo Capanema. Nessa época,
já havia publicado "Alguma Poesia", primeiro livro de uma impressionante
produção poética que inclui, entre outros, "Brejo das Almas", "Sentimento do
Mundo", "A Rosa do Povo", "Claro Enigma", "Boitempo", "Fazendeiro do Ar",
"A Paixão Medida", "Corpo" e "Farewell". Foi cronista de diversos jornais
importantes, como "Correio da Manhã", "Folha Carioca", "Estado de Minas",
"Diário da Tarde" e "Jornal do Brasil", o que resultou na publicação de
inúmeros livros de sua prosa inigualável, tais como "Confissão de Minas",
"Contos de Aprendiz", "Fala Amendoeira", "A Bolsa & a Vida", "Os Dias
Lindos" e "O Avesso das Coisas". Traduziu inúmeras obras de autores
franceses e escreveu também histórias infantis. Carlos Drummond de
Andrade deixou, ao falecer, em 17/8/87, um dos maiores legados literários da
língua portuguesa, tendo sido traduzido para os mais diversos idiomas
(francês, inglês, espanhol, alemão, sueco, holandês, etc.). Como ninguém,
transmitiu e levou aos quatro cantos do mundo, por meio dos seus versos, a
universalidade da alma do itabirano, do mineiro e do brasileiro.
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No centenário de nascimento do nosso poeta ria

de 2002, nada mais justo que a homenagem qu
quem sempre levou em seu coração os crepúsculi
como podemos ver nos versos seguintes: "Espiri
sobre a confusão desta cidade/ Onde voz e buzina
claro raio ordenador".

Por se tratar de proposição das mais justas,
nobres pares sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Ju
parecer, nos termos do art. 190, c/c O art. 102, do E

REQUERIMENTOS
N° 1.69012000, do Deputado Miguel Martini, PIE

Procurador-Geral da Fazenda Pública Estadual a
transações realizadas pelo Governo do Estado, a
que envolvam a Fazenda Pública Estadual. (- A Me

N° 1.69112000, do Deputado Doutor Viana, solic
de congratulações com os Presidentes da Assc
Gerais, do Sindicato dos Médicos de Minas Gerai
de Medicina pela passagem do Dia do Médico. (- A

N° 1.69212000, do Deputado Chico Rafael, solic
de congratulações com o Subten. PM Cari'
Comandante do 40 Pelotão da 55aCompanhiE
Paraisópolis, pela atuação dessa unidade no
eleições.

N° 1.69312000, do Deputado Chico Rafael, solic
de congratulações com o Ten.-Cel. PM Wi
Comandante do 200 BPM de Pouso Alegre, por su.
policiamento das últimas eleições no Sul do Estadc

N° 169412000, da Comissão de Direitos H
encaminhada à Secretaria Adjunta de Direitos Hur
pelo Sr. Eustáquio Campos Maciel.

N° 1.69512000, da Comissão de Direitos H
encaminhado à Secretaria Adjunta de Direit
transferência do detento Cláudio César de Assis.

N° 1.696/2000, da Comissão de Direitos H
encaminhado à Secretaria Adjunta de Direitos Hui
estabelecimento médico penal para o detento Elder

N° 1.69712000, da Comissão de Direitos H
encaminhado à Secretaria Adjunta de Direit(
transferência do detento Luiz Cláudio Machado Gui

N° 1.69812000, da Comissão de Direitos H

'r, que se dará no ano
agora se pretende, para
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de Minas, me visita/ E
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esperamos merecer dos

e de Educação para
ento Interno.

?ando seja solicitada ao
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e do Conselho Regional
omissão de Saúde.)
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Especial de Polícia de
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atuação na condução do
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inos, solicitando seja
Humanos pedido de

inos, solicitando seja
os pedido de vaga em
lo Campos Alves.
nos, solicitando seja
Humanos pedido de

solicitando seja
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encaminhada ao Comando-Geral da PMMG denúncia relativa a conflito na
Fazenda Pântano Mariano, em ltuiutaba, onde mais de 100 famílias estariam
sendo pressionadas pela PMMG a desocupar o imóvel.

N° 1.699/2000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Corregedoria de Policia denúncia de corrupção formulada
contra o Sr. Mendes Alvarez. Juiz da 5a Vara Civil do Fórum de Contagem.

N° 1.70012000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria da Polícia do Estado denúncia relativa à morte de
Neilson Rodrigues Pinheiro, ocorrida na cadeia pública de Jequitinhonha.

N° 1.70112000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Secretaria da Segurança Pública denúncia relativa à morte
de Neilson Rodrigues Pinheiro, ocorrida na cadeia pública de Jequitinhonha.

N° 1.70212000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Ministério Público do Estado denúncia relativa à morte de
Neilson Rodrigues Pinheiro, ocorrida na cadeia pública de Jequitinhonha. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Colégio de Lideres
e do Deputado Anderson Adauto.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Assuntos Municipais e de Educação e da Deputada Elaine Matozinhos.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, assessoria da Casa, meus senhores e minhas
senhoras, desejamos, nesta tarde, tecer no Plenário desta Casa algumas
considerações sobre três importantes momentos que merecem o registro nos
anais do parlamento mineiro por sua relevância e profundo significado.

Destacamos, inicialmente, o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro.
Sem dúvida, a data convida-nos a uma sincera reflexão sobre o papel do
educador em nossos dias.

Antes de tudo, registro minha admiração pela serenidade e pela dedicação
com que esses profissionais da educação transferem às novas gerações o
conhecimento e o saber nas suas mais variadas formas. E com esse zelo que
todos eles, por meio da pesquisa, sempre buscam o conhecimento,
aperfeiçoando-lhe a forma, para, então, transmiti-lo na melhor dinâmica
estrutural do magistério ao aluno, ao cidadão que se forma para o alvorecer
de um novo tempo.

Nessa lógica de atuação, torna-se indispensável implementar medidas que
possibilitem a constante valorização do professor, construindo soluções que o
capacite a enfrentar as mudanças e transformações em curso, visando à



reconstituição de uma história comum de avanços
e coletivas.

E, com certeza, urna árdua tarefa. No entanto,
escola, sempre presente o professor, restabele
coletividade, buscando democratizar as oportu
perversos efeitos da exclusão social.

Na condição de membro da Comissão de Edu
Tecnologia da Assembléia Legislativa, quero exi
cumprimentos aos nossos queridos professores pe
para a educação e a construção de uma sociedade
na pessoa de nosso Secretário da Educação, Prof.
que se tem dedicado inteiramente à esfera da educ
sementeiro da educação, da paz e do progressc
assinalar, ainda, que S. Exa. estará, neste final de
inaugurando mais duas importantes escolas, já
Governador Itamar Franco.

Por oportuno, lembramos também que ontem
Tecnologia. Assim, desejo homenagear, na pesso;
Ciência e Tecnologia, Antônio Salustiano Machz
FAPEMIG, Prof. Dailson Silva, todos aqueles qu
desenvolvimento da pesquisa cientifica em nosso 1
uma vez, a necessidade de que sejam liberados rc
fomento dos projetos desenvolvidos pela FAF
discutimos nesta Casa, em audiência pública.
comissão e nessa instituição se fez notar, most
liberação de recursos para a tecnologia.

Quero, ainda, assinalar um momento importantE
Ouro Fino viverá a partir de segunda-feira, com a
Cultura, Prof. Angelo Oswaldo, que, oficialmen
Cultural, promovida pela Associação Sul-Minem
congregação de que participam três instituições
Faculdades de Filosofia ! de Administração e de Ec
alguma, têm sido um grande orgulho para o povo dc

Outro assunto que desejo abordar diz respeito
Capital, da Ecolatina 2000 - III Conferência Latino
Ambiente, que traz a discussão sobre os recursos 1
de sua escassez.

Aliás, tenho, em várias oportunidades, falado
promovermos ações eficientes, que resultem na m
da sociedade em relação à água, pois, só assim, pi
de descaso e de mau uso dos recursos hídricos.
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É importante repetir as palavras do jornalista Ricardo Arnt, que assim se 312
expressou: "Vista de longe, a terra é pura água. Mas não é água pura. Esta é
rara e cada vez mais rara". Esta afirmativa exprime impressionante realidade.
O Brasil detém 8% de toda a água potável do planeta, mas não podemos nos
considerar privilegiados em termos de fartura hídrica, uma vez que 80% da
água está concentrada na Região Norte e os 20% restantes são distribuídos
desigualmente pelo resto do Pais, para atender a 95% da população.

Preocupa-nos o fato de que, ao Nordeste, estão se assemelhando
localidades outrora ricas em água. Desperdício, uso incorreto e uma falsa
cultura de abundância são algumas causas desse quadro alarmante.

Neste momento, acredito ser imprescindível que, de Minas Gerais, caixa-
d'água do Brasil, de onde partem as águas de importantes e caudalosos
mananciais, nasçam propostas e idéias concretas para irrigar o campo fértil
do debate e da reflexão.

Por fim, Sr. Presidente, quero registrar a minha alegria e satisfação, pois,
depois de 17 anos de jejum, recebemos, na tarde de ontem, o Governador
Itamar Franco. Lá esteve S. Exa., acompanhado pelos Secretários da Casa
Civil, Henrique Hargreaves, e da Segurança Pública, Mauro Lopes, para
inaugurar o Aeroporto Municipal de Ouro Fino.

V. Exa. mesmo, Sr. Presidente, é testemunha desse trabalho: Ouro Fino
teve a honra e a satisfação de receber sua ilustre presença por ocasião dos
250 anos da nossa terra, momento em que não conseguimos aterrissar no
Aeroporto de Ouro Fino. Lamentamos muito, mas tivemos que procurar
pouso em outra cidade. Mesmo assim, buscamos ações junto ao Governador
e ao Secretário, e, numa união de esforços, pudemos, na manhã de ontem,
inaugurar essa importante obra, que propicia o desenvolvimento e o
progresso da região.

Ainda na tarde de ontem, foi assinado um importante convênio e uma carta
de intenções entre uma indústria paulista de Barueri e a Prefeitura Municipal,
por meio do Prefeito José Américo Buti, a quem, neste momento, quero
render as nossas homenagens. Com muito empenho e dedicação, batalhou,
como verdadeiro parceiro, pela inauguração desse aeroporto.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Queria, inicialmente,
cumprimentá-lo pela grandiosidade do discurso, pelas colocações corretas e
bem-feitas, e não poderia deixar de parabenizá-lo pela estupenda vitória,
alcançada por meio de sua ação parlamentar, pelo grande Deputado que é,
homem sério, dedicado, fiel à sua cidade, às suas convicções; conseguiu até
levar o Governador à inauguração dessa grande obra.

Confesso, Deputado Dalmo, que, quando assisti, pela Rede Minas, na
integra, ao pronunciamento de S. Exa. o Governador, senti uma ponta de
inveja. Estamos numa luta muito grande por alguns outros municípios. Não
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e
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quero fazer nenhuma crítica ao Governo,
parabenizá-lo pela ação parlamentar. Porém, a'
confessar a minha inveja e - acredito - a d
principalmente do Norte de Minas, da realizaçã
grande momento de comemoração da cidade de ob

Estamos empenhados numa luta de muitos z
inauguração ou, pelo menos, pelo início de algum
Norte de Minas. Veja bem, V. Exa., uma cidade cc
quase 40 mil habitantes, não tem nem uma pista
servir de pista de pouso. Janaúba, cidade do Deput
mil habitantes, está lutando - e sou testemunha!,
Dimas - para poder fazer o balizamento noturno d
lutas insanas, estamos tendo naquela região.

V. Exa. nos dá uma demonstração de prestígio. 9pois consegue levar o Governador à inaugura
Parabéns pelo trabalho e parabéns à população'
grande conquista, alcançada por intermédio de sua

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigad
Pimenta.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)*-
quero agradecer-lhe pelo aparte e cumprimentar V.
trabalho prestado à sua região.

Mas concordo com o Deputado Carlos Pimen
Franco teve uma excelente votação no Norte
realmente, está esquecida. No entanto, temos c
sensibilizar e fazer muito pelo Norte de Minas nesse

Essas são as minhas palavras. Gostaria de cum
esse apelo ao Governador, para que veja as regiõE
Gerais, o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço o
antemão, posso tranqüilizá-lo e ao Deputado Carlos
que tem sido desenvolvido pelo Governador ltamz
intermédio de sua dedicação e honorabilidade e, a
de seu Governo, ele, tenho certeza absoluta, i
estadista, irá, segundo a possibilidade de seu G
financeira do Estado, atender a todas as reivinc
digníssimo Governador será capaz, pela sua dignid
a todos os cantos de Minas, o que este Estado mer

Quero, ainda, registrar que fomos não somente
que, há 17 anos, o Governador não pisava, mas tan
há 25 anos, um Governador de Estado não

310 contrário, quero
mesmo tempo, quero
outros parlamentares,
desse grande evento,

t Fino.
nos, por exemplo, pela
obras aeroportuárias no

no Manga, que tem hoje
de cascalho para poder

ado Dimas, de quase 100
também do trabalho do
sua pista. Enfim, essas

mérito é todo de V. Exa.,
o dessa grande obra.

de Ouro Fino por essa
ção parlamentar.
ilustre Deputado Carlos

'eputado Dalmo Ribeiro,
Exa. pelo excelentíssimo

a: o Governador Itamar
de Minas, região que,
teza de que ele vai se
dois últimos anos.

)rimentar V. Exa. e fazer
a mais sofridas de Minas
Obrigado.
aparte de V. Exa. e, de
Pimenta: o trabalho sério
• Franco é invejável. Por
ima de tudo, pela equipe
a visão de um grande
>verno e a possibilidade
cações. Somente nosso
de e honradez, de levar,

Ouro Fino, cidade em
m a Monte Siâo, onde,
ticioava de nenhuma
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solenidade, e lá inauguramos um complexo invejável: visando às
enchentes, foi construída uma ponte para proporcionar tranqüilidade a todo o
povo. São dois fatos importantíssimos. Faço questão de que fique registrado,
nos anais desta Casa, o discurso que pronunciei na cidade de Ouro Fino,
enaltecendo este grande Governador, por tudo que tem feito pelo nosso
povo. Quero parabenizar, também, o Prefeito de Monte Sião, Ernesto
Gortadelo, que recebeu essa importantíssima obra, a abertura de uma
avenida, obras de saneamento básico e, ainda, pontes, viabilizando a
tranqüilidade do povo de Monte Sião. Em nome do povo de Monte Sião, de
Ouro Fino e de todo o Sul de Minas, quero reiterar nossa gratidão, porque
todas as nossas estradas, conforme constatamos na tarde de ontem, de Ouro
Fino a Jacutinga, de Ouro Fino a Monte Sião, de Ouro Fino a Pouso Alegre,
até Bueno Brandão, estão sendo recuperadas. O Governador está cumprindo
seu papel, e nós, sul-mineiros, temos uma dívida de gratidão com esse
eminente homem público, que sempre mereceu e merecerá o respeito deste
parlamentar.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
O Deputado Dimas Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores

que ocupam as galerias, imprensa, assessoria; no dia 15 de outubro,
Janaúba recebeu solenemente a instalação de sua diocese. A celebração
solene, presidida pelo Arcebispo de Diamantina, D. Paulo Faria Lopes, na
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, escolhida como catedral provisória,
contou com a presença dos Bispos de Montes Claros, D. Geraldo Magela de
Castro, e de Januária, D. Anselmo Muller, além de vários sacerdotes e
religiosos. A diocese de Janaúba integra os Municípios de Janaüba,
Espinosa, Mamonas, Monte Azul, Gameleira, Catuti, Mato Verde, Jaíba,
Matias Cardoso, Porteirinha, Pai Pedro, Serranópolis de Minas, Nova
Porteirinha, Riacho dos Machados, Varzelãndia, Ibiracatu, Verdelândia, Rio
Pardo de Minas, Montezuma, Indaiabira, Santo Antônio do Retiro, Vargem
Grande do Rio Pardo, São João do Paraíso e Ninheira, no total, 24
municípios, numa extensão de quase 29.000m 2; tem uma população de
quase 350 mil habitantes e está vinculada á arquidiocese de Diamantina.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a criação da diocese de Janaúba é um
acontecimento de grande relevância para o avivamento do espírito religioso
do povo norte-mineiro. Nesses dias difíceis, o caminho da fé apresenta-se
como uma alternativa para a renovação da esperança de dias melhores para
todos nós. Quero, portanto, parabenizar todo o povo católico de Janaúba e
região, pois a instalação dessa diocese promoverá o avivamento do povo de
Deus e refletirá o anseio de toda a comunidade religiosa da região.

Em nome desta Casa, quero registrar as minhas homenagens a D. José
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Mauro Pereira Bastos, em nome do qual parabenizo a todos aqueles que
contribuíram para a concretização desse sonho c16 comunidade católica da
região da Serra Geral. Convém destacar a atua'ção do Pe. José Antista,
pároco de Janaúba, que dedicou mais de 50 anps à missão de pregar o
Evangelho. Quero parabenizar a todos os membros da comissão, que
trabalharam incansavelmente para a concretizdção desse sonho. Essa
comissão, presidida pelo Pe. Henrique Alves de Oliveira Filho, contou com a
dedicação dos Srs. Hildon Mendes da Silva, Edmrcos Alves Pereira, Mário
José Câmara Oliveira, José Cardoso de Farias, Hdlena Santos Clementina e
Zenit Cleide Alves da Silva, verdadeiros esteios! da fé católica de nossa
cidade. Como cidadão de Janaúba, parabenizo a toda a comunidade católica
por esta brilhante iniciativa e desejo ao novo Bispo, Pe. José Mauro de
Pereira Bastos, muito sucesso nesta difícil misso de conduzir o povo de
Deus nos ensinamentos que Cristo deixou. E, repkindo a Bíblia: "Sem fé, é
impossível agradar a Deus". Muito obrigado, Sr. Prsidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)Não poderia deixar de
associar-me a V. Exa. neste momento tão importante para esta Casa e o
povo do Norte de Minas. E adágio popular: "A fé rel  montanhas". Já tive
o prazer e a felicidade de estar na terra de V. Exa.) Janaúba, que tem dado a
Minas e ao Brasil grandes e ilustres homens, comoV. Exa.

Acompanhei de perto a felicidade do povo de Janaúba e da região, pela
criação dessa diocese. Esse fato é importante nãb somente para Janaúba,
mas também para as cidades cujo nome V. Exa. citou, porque mostra a fé de
um povo que se concentra, acima de tudo, em Deus, no bem servir, na
vontade e na determinação dos homens e na condução da família do Senhor.

Neste momento, peço a Deus e à padroeira de sua terra que façam com
que a diocese de Janaúba se fortaleça, frutifique, dê bons padres ao Brasil.
Sabemos da grande dificuldade das vocações.

Então, neste momento importantíssimo, Jaraúba está duplamente
abençoada pela criação da sua diocese. E sei da sua preocupação e
intenção, desde a época em que estive na sua cidade, em participar dessa
grande comemoração de Deus. E uma comemoação sagrada, e temos a
certeza de que o solo de Janaúba será duplamente santificado, pelos padres,
pela sua fé e pelo seu povo trabalhador, sempr obediente à palavra de
Deus. Parabéns, Deputado Dimas Rodrigues.

O Deputado Alvaro António (em aparte) - Prezado Deputado, cheguei um
pouco atrasado e não acompanhei as palavras iniciais de V. Exa., quando
abordou a situação da diocese de Janaúba.

Quero dizer a V. Exa. que Janaúba pode dar-se por feliz de ter à frente da
diocese Dom Mauro, que foi pároco do Bairro do Barreiro, antigo militante do
grupo "espacionista", e agora escolhido como primeiro mandatário da diocese
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de Janaúba.

V. Exa. poderá levar uma palavra de estímulo àquela região, tendo em vista
que conhecemos profundamente D. Mauro, sua capacidade de trabalho,
religiosidade e seu modo de conduzir o rebanho. Estão de parabéns V. Exa.,
pelas palavras, e toda a região do Norte de Minas, pela acolhida de D.
Mauro.

O Deputado Dimas Rodrigues* - Agradeço as palavras do Deputado Alvaro
Antônio.

Para encerrar, quero dizer que Janaúba tem o privilégio de instalar a 269a
diocese. Vamos lutar, com aquele povo, para construir uma excelente sede
no município. O povo gorutubano vai participar dessa construção. E o
Deputado Dimas Rodrigues estará ao lado do povo para ajudar a construir a
grande sede. Um abraço a todos os colegas e ao povo que me ouve. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, ilustres Deputados, senhoras

e senhores, imprensa mineira, na próxima segunda-feira, estaremos em
Brasília. Finalmente, conseguimos marcar duas audiências, o que estamos
tentando há três meses. Graças a Deus, foram confirmadas no decorrer da
semana.

A primeira audiência é com o Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha.
Estaremos em companhia do Deputado Federal Fernando Diniz levando as
reivindicações do povo norte-mineiro com relação à continuação de algumas
estradas e BRs que foram paralisadas no ano passado. A BR-135, que liga
Itacarambi a Manga e Montalvânia, teve seu processo de asfaltamento
iniciado no Governo Eduardo Azeredo. Foi concluído nela todo o serviço de
terraplenagem e iniciado o asfaltamento propriamente dito. O Tribunal de
Contas da União, fazendo auditoria em algumas estradas, houve por bem
decretar a paralisação do asfaltamento da BR-135. Não queremos contestar
a auditoria, mas o Tribunal e o Ministério dos Transportes estão usando dois
pesos e duas medidas. Também foram feitas auditorias na BR-381, a Fernão
Dias, e em mais seis outras BRs em Minas Gerais e em São Paulo.

Acontece que as obras da BR-381 e as obras paralisadas no Estado de
São Paulo já se reiniciaram, ficando apenas a BR-135. Tivemos o cuidado de
fazer uma filmagem da BR-135, pagamos uma empresa particular para fazer
um levantamento técnico dessa estrada e estaremos mostrando essa
filmagem ao Ministro Eliseu Padilha. Mostraremos a S. Exa. o prejuízo
enorme que a União está tendo com a paralisação dessa obra e o prejuízo da
população do Norte de Minas, porque essa estrada é de integração nacional.
Queremos os mesmos procedimentos tomados para o reinicio das obras da
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BR-381 e das obras do Estado de São Paulo. Qu
tenha os mesmos direitos. Agendamos, inclusiv
Ministro do Tribunal de Contas Humberto Souto e v
mostrando a importância de se reiniciar o asfaltame

Um outro contato que teremos em Brasilia é
levaremos ao Ministro e ao Dr. Anastasia a reivindk
que os recursos de construção dos centros de
infratores estejam assegurados no orçamento da
centros de educação do menor. Um será construído
em Varginha, outro em Juiz de Fora, outro em Go'
em Uberaba e outro em Montes Claros. São obras
da União da ordem de R$12.000.000,00. São R
centro de reeducação. E a contrapartida do munic
perfaz uma quantia de R$9.000.000,00. S
profissional zantes. Não têm nada a ver com aquele
de menores do tipo da FEBEM. São centros extrer
previsão de ala interna para 60 menores, mas, pri
de 300 menores no sistema de semi-albergue. As ci
passarão o dia dentro do centro, terão aulas
oportunidade de freqüentar verdadeiras vilas ohm
eles retornarão a suas casas, já alimentados e,
orientação extremamente importante, para que po
sociedade.

Seria desnecessário lembrar a importância do
potencialmente infrator. Aqui, em Belo Horizonte, é
que está acontecendo em termos de violência urba
que existem estudos que comprovam que 80% c
Belo Horizonte e nos grandes centros é provenie
entre 13 e 17 anos. Eles não têm acesso a uma esc

Srs. Deputados, ficamos assustados com as
enfrentando. Esses centros de educação de m€
construídos neste ano, mas sempre há uma des
empecilho ou alguma dificuldade imposta para ç
construídas em Minas.

Em 1999 e neste ano, no Estado da Bahia, foram
educação de menores. No Estado de São Paulo, n
com mais de 100 mil habitantes que não tenha o si
menores. Em Minas Gerais, as dificuldades estão
Justiça e na Secretaria da Justiça. A população esi
vendo, impassível e impotente, a escalada
principalmente por menores.
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,

Deputado Carlos Pimenta. Admiro os pronunciamentos de V. Exa., que
sempre foram precisos, sérios e, acima de tudo, transparentes. Hoje, antes
de mais nada, a reflexão que V. Exa. está trazendo a esta Casa é da mais
alta importáncia Compartilho com V. Exa. a preocupação que nós,
parlamentares, devemos ter com os filhos e com os menores de Minas
Gerais.

A aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente tem sido impossível,
tendo em vista que não temos onde acomodar os menores infratores.
Atualmente, são chamados ao fórum e, logo após, entregues aos pais ou
responsáveis. Não há nenhum meio para a sua recondução a uma vida
digna. Assim, continuam a cometer crimes e atos ilícitos.

Muito embora V. Exa. tenha citado o Sul de Minas, nós, sim, vamos, com o
Deputado Dilzon Meio, de Varginha, fazer um grande trabalho. A bancada
sul-mineira estará presente nesse momento importantíssimo, em que vamos
viabilizar, acima de tudo, um futuro digno para as crianças. Estou muito feliz.
Conte comigo nessa empreitada com o Dr. Anastasia para reivindicarmos um
melhor tratamento para o menor, que será um exemplo de vida para o dia de
amanhã. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)* - Agradeço o aparte ao
Deputado Carlos Pimenta, a quem quero cumprimentar pelo excelente
trabalho no Norte de Minas. Quero dizer que a ida de V. Exa. a Brasília é
muito importante, porque, no Norte de Minas, estamos um pouco esquecidos.
Temos cidades com mais de 20 mil habitantes, como bem disse V. Exa.,
como Manga, Montalvânia, Rio Pardo de Minas, que ainda não têm asfalto.
Estou lutando também, junto aos nossos Deputados Federais e com V. Exa.,
para que possamos levar o progresso àquela região.

Cumprimento, ainda, V. Exa. pela fala sobre o centro de recuperação de
menores. E preciso que sejam construídos urgentemente esses centros em
Minas Gerais. Precisamos, ainda, mudar o Código, mudar, principalmente, a
idade de responsabilidade penal de 18 anos para 14 anos. Hoje, os menores
acima de 14 anos estão cometendo os maiores crimes no Estado e no País.
Depois que esses centros forem construídos, solicitaremos aos Prefeitos que
cedam serviços a esses menores, para que tenham um futuro melhor. Muito
obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o seu aparte. Enquanto medidas
concretas e eficazes não forem tomadas, continuaremos assistindo ao que
Belo Horizonte assistiu na noite de anteontem, quando uma arquiteta, no
carro de seu esposo, em companhia de colegas, em pleno coração de Belo
Horizonte, na Raja Gabaglia, foi covardemente assassinada, com um tiro no
coração, por um menor. Tudo isso está acontecendo em razão da retórica.
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Temos ouvido muitas pessoas falarem de violência, prometerem formas
milagrosas para acabar com ela, mas não existe nekhum compromisso sério,
que coloque o dedo na ferida.

Só poderemos combater verdadeiramente o crime nos grandes centros
quando dermos assistência ao jovem, que está em formação, podendo,
portanto, ser recuperado. Não adianta colocar os jovens nas penitenciárias
porque são verdadeiras escotas de crime. Só se 'combate a violência nos
grandes centros, em Belo Horizonte, Montes Claros e Uberlândia, com a
educação, a reeducação do menor, tratando-o como gente, dando-lhe
dignidade, oportunidade para freqüentar uma escola, para que possa
experimentar a sensação de ter uma família, sntir-se amado, sentir-se
gente.

Esses centros de reeducação vêm, exatamente, promover isso. São
R$12.000.000,00, mas o que é essa quantia diante dos bilhões de reais que
se gastam com os programas do Governo Federal 1de combate à violência?
Precisamos reeducar o menor, abrir-lhe as podas da escola, dar-lhe esporte
e uma profissão. Misteriosamente, em Minas Grais, não se consegue
construir um centro de reeducação. Na Bahia, são 12; em São Paulo, existem
em todas as cidades com mais de 100 mil habitntes. Em Minas Gerais,
como se diz no Norte, parece que enterraram uma 'caveira de burro, não se
consegue avançar nada. Ficamos, infelizmente,j nos discursos, vendo
mulheres serem massacradas em pleno coração da cidade.

Imbuído desse espírito, em meu nome e em norre desta Casa, mostrarei
ao Dr. Anastasia a importância de se assegurarem esses R$12.000.000,00,
no orçamento da União, para o ano que vem. Estarei com o Deputado
Federal Fernando Diniz, e gostaríamos que Minas tivesse, pelo menos, um
pouco do tratamento que se dá hoje à Bahia d a São Paulo, o que,
infelizmente, não acontece. Obrigado.

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

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa à ? Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo comunicações da Presidência è de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abekas as inscrições para o
Grande Expediente da próxima reunião.

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Deixo registrado, em nosso nome e no

de todo o parlamento mineiro, o triste passamJnto do nosso querido
Paulinho, como carinhosamente era tratado nesta Casa Legislativa. Sobrinho

zio!
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do ilustre Deputado Amilcar Martins, Paulinho deixa-nos o exemplo de sua
humildade, de seu companheirismo, de sua lealdade. Era uma pessoa
acessível, que sempre visitava os gabinetes, particularmente o meu; eu
recebia com prazer sua visita, quando demonstrava sua preocupação com o
Estado de Minas Gerais. Hoje, já estivemos compartilhando da dor dos pais
do nosso querido Paulinho e do querido Deputado Amilcar Martins. Este
momento é muito triste, e quero apresentar ao Deputado Amilcar Martins e
aos funcionários de seu gabinete, companheiros de nosso Paulinho, as mais
sinceras condolências. Que seu exemplo fique registrado sempre nos anais
desta Casa. Ele estava sempre presente nas galerias, em todas as
solenidades, marcando sua presença e dando seu testemunho de amizade e
solidariedade ás boas ações desta Casa. Ficam aqui, então, registradas
estas condolências, com muito sentimento pela grande perda desse jovem,
tão promissor para Minas e para o Brasil.

O Sr. Presidente - A Mesa compartilha do sentimento externado por V.
Exa., nesta oportunidade.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
aprovação, na 47a Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 1.56712000, do
Deputado José Milton; 1.577 e 1.57812000, da Deputada Maria Olivia; 1.595,
1.596, 1.598 e 1.59912000, do Deputado Márcio Kangussu; 1.60812000, do
Deputado Agostinho Silveira; e 1.64812000, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; e de Educação - aprovação, na 44a Reunião Ordinária, dos Projetos de
Lei n°s 957/2000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior; 1.06312000, do
Deputado Miguel Martini; 1.06412000, do Deputado Paulo Piau; 1.08512000,
do Deputado Ivair Nogueira; 1.10312000, do Deputado Edson Rezende;
1.11612000, do Deputado Alberto Bejani; e 1.12612000, da Deputada Elaine
Matozinhos; e dos Requerimentos n°s 1.594 e 1.64612000, da Deputada
Maria Olivia; 1.622 e 1.65212000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
1.62712000, do Deputado Doutor Viana; e 1.66012000, do Deputado Sávio
Souza Cruz (Ciente. Publique-se.).

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 10

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

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estão reabertos os nossos

trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência vai dar ciência ao Plenário de denúncia e requerimento
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Procuradoria-Geral da Casa sobre a matéria. (-

"DENUNCIA
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Leqi
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como do parecer da

do Estado de Minas
Gerais:

Amilcar Vianna Martins Filho, brasileiro, casado, p
exercício do mandato de Deputado Estadual, cartei
M-1.165.729, expedida pela Secretaria da Segurar
Minas, título de eleitor número 445948002113, ZonÁ
inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Berk
apartamento 302, Bairro de Lourdes, CEP 3O14O-f
fundamento no art. 91 e nos incisos III, IV e VII, da
nos arts. 70, números 6, 7 e 8; 80 , números 4, 5 e
1.079, de 1014150, vem apresentar denúncia por
contra o engenheiro Itamar Augusto Cautíero Fran9
de Minas Gerais, com fundamentos nos fatos e n
narrados.

Preliminarmente, à guisa de uma fundamentação
signatário entende que as ações do Governador
Franco, desde a sua posse, feriram de morte o
Minas: o compromisso com a liberdade.

De fato. Liberdade não é conceito individual. EIz
como um conceito coletivo. E, como tal, Minas Geral
atual Governador, vê-se ilhada na Federação e ridicL

Não bastassem tais crimes - que crime maior
federado que aquele em que a tradição do povo de u
é ridicularizada pelos outros membros da Federaç
povo mineiro a forte mão da vilania.

Que outra explicação pode-se dar ao cidadão mir
governador sob a inspiração do "Minas Levanta Sua
dois anos de sua posse?

Vilania.
Isso, com indignação e apesar de grande dor

demonstrará a seguir.
Os fatos recentes, ocorridos a partir de terça-feira,

colocar a nu a desvairada pirotecnia que o Go
envolveu Minas Gerais. Pior: vêm revelar ao povo m
pelo homem eleito sob o compromisso de "levani
engodo é ainda maior - e por isso mesmo mais sofri(
negar que a Voz de Minas foi levantada. Levant

•ofessor universitário, no
• de identidade número
• Pública do Estado de
Eleitoral 33, Seção 112,
úmero 104.593.836-04,
ardo Guimarães, 2.181,
82, infra-assinado, com
Constituição do Estado;
e 74 da Lei Federal n°

me de responsabilidade
Governador do Estado

)5 argumentos a seguir

essencialmente moral, o
tamar Augusto Cautiero
rimeiro compromisso de

só pode ser entendida
s, desde a posse de seu
arizada pela Nação.
pode existir no Estado
ii dos Estados membros
D? -, abateu-se sobre o

iro, que elegeu o atual
Voz", transcorridos hoje

é o que o signatário

a 12 de setembro, vêm
rnador Itamar Franco
airo a traição cometida
• a voz de Minas". O
- quando não se pode
a pelo ridículo, pelas
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histriônicas situações geradas e pela falsa postura de estadista do
Governador de todos os mineiros.

Da declaração de uma infeliz moratória, passando pela movimentação de
tropas para defender Furnas, à ameaça de desapropriar a Fazenda Córrego
da Ponte, encontramos a essência do projeto político do Governador Itamar
Franco: fazer do Palácio da Liberdade um palco para alimentar, "ad
aeternum", seu ódio pessoal e mortal contra o Sr. Presidente da República.

Observemos com maior rigor os fatos.
Vejamos onde o ódio pessoal do engenheiro Itamar Franco fez com que o

Governador do Estado cometesse crime de responsabilidade.
Dispõe a Constituição Estadual:
"Art. 91 - São crimes de responsabilidade os atos do Governador do Estado

que atentem contra a Constituição da República, esta Constituição e,
especialmente, contra:

III - o exercício dos direitos políticos, individuais, coletivos e sociais;
IV - a segurança interna do Pais e do Estado;
V -
VI - .
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
§ 1 0 - Os crimes de que trata este artigo são definidos em lei federal

especial, que estabelece as normas de processo e julgamento.
§ 20 - E permitido a todo cidadão denunciar o Governador perante a

Assembléia Legislativa por crime de responsabilidade.
§ 31 - Nos crimes de responsabilidade, o Governador do Estado será

submetido a processo e julgamento perante a Assembléia Legislativa, se
admitida a acusação por dois terços de seus membros".

Dispõe a Lei Federal n° 1.079, de 1014150, que define os crimes de
responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento:

"Art. 1° - São crimes de responsabilidade o que esta lei especifica.

Art. 7°- São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos
políticos, individuais e sociais:

6 -subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e
social;

7- incitar militares à desobediência à lei ou à infração à disciplina;
8 - provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou

delas contra as instituições civis;
Art. 80 - São crimes contra a segurança interna do País:
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4- praticar ..concorrer Para que se perpetre qualquer dos crimes contra a
segurança interna, definidos na legislação penal;

5 - não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a
execução desses crimes;

8 - deixar de tomar, nos prazos fixados, as providncias determinadas por
lei ou tratado federal e necessárias à sua execução e , cumprimento.

Art. 12- São crimes de responsabilidade contra as
1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, n

Poder Judiciário;".
Dispõe a Lei Federal n°7.170, de 14112183, que

segurança nacional, a ordem política e social, esta
outras providências:

"Art. 22 - Fazer em público, propaganda:
- de processos violentos ou ilegais para alteraç

social;

Art. 23- Incitar:
- a subversão da ordem política ou social;

II - a animosidade entre as forças armadas ou
sociais ou as instituições civis;".

Da legitimidade ativa do denunciante:
O denunciante atende ao disposto no § 2 0 do

comprovando documentalmente o exigido pela
Atende, ainda, a disposição do art. 16, da Lei n° 1.0

judiciárias:
ou decisões do

os crimes contra a
o processo e dá

da ordem política ou

estas e as classes

91, acima transcrito,
osição constitucional.
de 1950.

Do foro	. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos dos § 2°

e 30 do art. 91 da Constituição do Estado, é o foro competente para
conhecer, processar e julgar esta denúncia.

Dos fatos e do direito
Atos que atentam contra a Constituição da Repúl

Gerais e contra as Leis Federais n°s 1.079150 e 7.1
Primeiro

O denunciante compartilha do entendimento do
Costa, publicado no jornal "O Tempo", edição de 14

"A atitude do Presidente Fernando Henrique Ca
Exército para fazer a segurança da proprie
constitucional". Ele diz que Fernando Henrique C
Forças Armadas tanto como Presidente quanto cc

e do Estado de Minas

re Prof. José Rubens
000, páginas. Diz ele:
o de enviar tropas do

de sua família é
so poderia acionar as
cidadão. Cita os arts
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142 e 144 da Constituição Federal - O primeiro diz que o Exército ! a
Marinha e a Aeronáutica estão sob a autoridade do Presidente e destinam-se
à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais. O art. 144 afirma
que todos os cidadãos têm direito á segurança pública por meio das Polícias
Militar, Civil, Federal e Rodoviária. "A segurança do presidente está afeta às
policias, na qualidade de cidadão, e à do Exército, como presidente",
declarou. Para ele, a primeira providência seria Fernando Henrique Cardoso
pedir a segurança da Polícia Militar de Minas. 'O governo federal, na última
segunda-feira, enviou vários comunicados alertando para o risco de invasão,
pedindo uma providência. Mas o Estado avaliou que não havia risco, e, nesse
caso, o presidente poderia pedir a ajuda do Exército", argumenta Rubens
Costa.

Ora, os fatos são por demais sabidos, e, em resumo, podemos dizer que:
a) temendo uma invasão à propriedade de seus filhos, em Buritis, o

Presidente determinou o envio de tropas do Exército para área;
b) entendeu o Presidente Fernando Henrique Cardoso que "o poder

constitucional do presidente e a sua autoridade como legitimo mandatário do
povo brasileiro não podem submeter-se a ameaças e chantagens para
obtenção de decisões de governo, como é a intenção do MST. Fosse
admitido esse abuso, o estado de direito pereceria no país";

c) o Presidente Fernando Henrique Cardoso também esclarece, na carta
que remeteu ao Governador Itamar Franco, que "houve insistentes pedidos
de medidas preventivas ao governo de Minas Gerais, tanto por parte do
ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, em ofícios dirigidos ao
governador, como do diretor da Policia Federal, em oficio dirigido ao
comandante da Policia Militar, que não foi sequer respondido" (grifos do
denunciante);

d) a garantia do exercício de autoridade do Presidente é confirmada
quando, ao finalizar a mencionada correspondência, Fernando Henrique
Cardoso afirma que, "tendo tomado conhecimento, entretanto, de que, por
força das gestões inspiradas nos mais elevados propósitos do Ministro Carlos
Velloso, presidente do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência agora se

• presença do Batalhão da Guarda Presidencial" (grifos do denunciante);
e) desta maneira, os procedimentos adotados pelo Governador do Estado,

• saber-
não-atendimento ao pedido de garantia ao direito de segurança pública;
omissão criminosa ao deixar de ordenar que a Polícia Militar cumprisse seu

dever;
feriram de morte o art. 144 da Constituição da República, bem como o
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art. 70, 6, 7 e 8, o art. 80, 4, 5, e 7, da Lei Federal n O, 1.079, de 1950, e os arts.
22, 1, e 23, 1 e II, da Lei Federal n°7.170, de 1411213.

Segundo
a) Não bastasse a ausência da ação governameal do Chefe do Executivo

de Minas, em nítida vingança política, o Governador do Estado anuncia, para
espanto de todos, que pretende desapropriar a Fazbnda Córrego da Ponte;

b) não se discute, In casu", a competêndia do Governador para
desapropriar imóveis rurais ou urbanos; o que cusa espécie é o motivo
alegado para levar a efeito tal desapropriação;

e) sobre este ponto, o jornal 'Estado de Minas", edição de 141912000,
página 4, publica depoimento do ilustre jurisconsulto Miguel Reali. Diz ele: "O
ato é nulo, já que a lei é de utilidade pública e na) de revide político'. A lei
deve ser utilizada para a necessidade pública ou social e, neste caso, não
cabe nem uma coisa nem outra. Não acredito que haja consistência jurídica,
porque está muito claro que se trata de um conflito político";

d) na edição de 141912000, o jornal "Hoje em Diâ", na página 3, apresenta
depoimento do ilustre ex-Presidente da OAB-MG, jristóteles Ateniense, que,
de maneira solar, nos ensina: "Desapropriação não é um ato de vontade.
Está sujeita a requisitos previstos na Constituição Federal, levando-se em
conta, principalmente, o interesse público. insatisfação pessoal ou
incompatibilidade política não podem motivar nenhiiima desapropriação";

e) ao anunciar que a Procuradora-Geral do Estado está encarregada de
elaborar parecer que fundamente a decisão 4 o Governo do Estado
proceder a uma possível desapropriação, o Governador convoca a Policia
Militar para, em regime de urgência, proteger o Palácio da Liberdade;

f) uma verdadeira operação de guerra foi montada para convencer a
opinião pública da premente invasão do Paláciol da Liberdade por tropas
federais, "segundo informes sigilosos do serviço de inteligência da Policia
Militar";

g) a estratégia adotada pelo Chefe do Poder Efecutivo de Minas é muito
clara: não determina a proteção policial à Fazenda Córrego da Ponte, sob o
argumento de que o serviço de inteligência da Polícia Militar informou não
ocorrer invasão, ao mesmo tempo e que dez ônibus despejam militantes do
MST nos portões da referida fazenda, e determina uma operação de guerra,
sob o argumento de que o mesmo serviço de inteligência informa existir
sérios indícios para a invasão do Palácio da Liberdade;

ti) não importa aqui duvidar da eficiência do s erviço de inteligência da
Policia Militar. Talvez devêssemos é duvidar da ineligência da eficiência do
Governador do Estado. Afinal de contas, executar estratégia corri fundamento
centrado na premeditada animosidade entre as clsses armadas, é chamar
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para si a responsabilidade pelo crime de atentar contra o exercício dos
direitos políticos, individuais, coletivos e sociais, capitulado no inciso III do art.
91 da Constituição do Estado e no art. 8 0, número 5, da Lei Federal n° 1.079,
de 1950.

Terceiro
O Governador do Estado infringiu o inciso VII do art. 91 da Constituição do

Estado, cometendo uma vez mais crime de responsabilidade por promover
atos que atentam contra o cumprimento das decisões judiciais.

Com efeito, o Governador, no mínimo, conforme noticia o jornal "Estado de
Minas", edição de 101512000, já descumpriu, entre outros, cinco mandados
para reintegração de uma área de 1 500000m 2 , na região de Venda Nova, ao
norte de Belo Horizonte, segundo provam os autos que se encontram na 18a
Vara Cível da Capital, movidos pela Construtora Almeida, pedindo
intervenção federal em Minas, por descumprimento de ordem judicial.

A propósito, o próprio Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros -
AMAGIS -, o zeloso Juiz Elpidio Donizetti, já avaliou que" Minas Gerais está
próxima de entrar em total estado de desobediência civil, diante da negativa
da Policia Militar, orientada pelo Governador Itamar Franco, em cumprir
decisões judiciais de reintegração de posse de terrenos particulares e
públicos". Essa negativa, segundo o Presidente da AMAGIS, se soma a uma
outra, ocorrida recentemente no Triângulo, quando o Governo do Estado não
cumpriu a decisão de reintegração de posse da Fazenda Tangará, em
Uberlãndia.

O agravamento dessa situação, enfatiza o Presidente da AMAGIS,
"incentiva uma onda de invasões em todo o Estado". Ela tem a força de uma
carta-branca, autorizando todas as pessoas a fazer justiça com as próprias
mãos. Da forma como está, declarou o juiz Donizetti, não precisa haver
Judiciário no Estado. Basta que todas as demandas sejam encaminhadas ao
Palácio da Liberdade para o Governador Itamar Franco definir.

O jornal "Hoje em Dia", de 141912000, pág. 3, traz matéria como Presidente
da OAB-MG, Marcelo Leonardo, e lhe credita a informação de que "ao longo
dos quase dois últimos anos, recebeu várias reclamações de advogados, de
diversas comarcas, que não estão conseguindo o apoio da Polícia Militar
para cumprimento de mandados de imissão de posse deferidos pela justiça
estadual".

Continuando a mesma matéria, diz o jornal que, segundo Marcelo
Leonardo, as imissões de posse foram deferidas pela justiça em imóveis
invadidos por militantes do MST. "E preocupante para o regime democrático
o não-cumprimento de decisões judiciais".

Quarto
Encerrando este rosário de lágrimas, atente Sr. Presidente da Assembléia
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para a gravidade desta quarta e última denúncia qu
do Estado em crime de responsabilidade, por aten
das leis, conforme capitulado no inciso VII do ar
Estado.

Trata-se de uma denúncia que desmascara o
Governador do Estado tenta passar para a sociedad

Diz o art. 89 da Constituição do Estado:
"Art. 89- ....................
Parágrafo único - O Governador e o Vice-Govem

posse e ao término do mandato, farão declaração
cartório de títulos e documentos, sob pena de respoi

Em 1 111199, o Sr. Governador fez chegar às
Assembléia Legislativa, cumprindo determinação le
pública de bens, registrada no Cartório Cecivaldo (
de Títulos e Documentos, de Belo Horizonte, em 291

O Governador cumpriu com o determinado pela
nela se contém, falseia a verdade.

Em 27111198, o então Governador eleito, compr
compra e venda, um apartamento em Washington
500m2 de área, às margens do rio Potomac, no 9°
veja a ironia do destino, Watergate, aquele mesm
Presidente Richard Nixon.

Nada contra o gosto pessoal do Sr. Goverr
apartamento onde bem lhe aprouver. O que
moralidade pública, é que tal compra efetuada em
sua declaração de 29112198.

O referido apartamento é objeto de noticiário da "F
de hoje, 141912000, na coluna da jornalista Mônic
noticia e assegura poder comprovar que o GovernE
seu estilo "meu fusquinha e nada mais, conduz
venda desse imóvel por US$550.000,00, cer
apartamento que fora adquirido por US$300.
US$60.000,00 a US$80.000,00 gastos na reforma".

Fica explicado o motivo da discrição do Governa'
de contas, os valores apresentados na declaração d
Assembléia Legislativa são inferiores aos apontadc
Bergamo.

O Governador do Estado quer passar por estadis
modelo. Watergate nele.

Por haver omitido deliberadamente o imóvel de st
Governador deverá ser incurso em crime de respom

indicia o Governador
r contra o cumprimento
91 da Constituição do

lil de estadista que
Se não, vejamos.

lor do Estado, no ato da
iblica de seus bens, em
abilidade".

iãos do Presidente da
ai, cópia de declaração
Bentes, do 2° Registro

2/98.
gislação, porém, o que

mediante contrato de
C, Estados Unidos, de
dar do célebre edifício,
do "impeachement" do

or. Ele que compre
exige, em nome da
111198, constasse em

ia de S. Paulo", edição
Bergamo, em que eia
r Itamar Franco, fiel a

ii a maior discrição a
de R$1.000.000,00,

10,00, acrescidos de

'r Itamar Franco. Afinal
posse da Secretaria da
pela jornalista Mõnica

Escolheu Nixon como

declaração de bens, o
ilidade, além de haver
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incorrido em crime de falsidade ideológica e, talvez, em crime de
sonegação fiscal.

Conclusão
Em virtude do exposto, requer a V. Exa.:
- o recebimento desta denúncia;

II - a declaração de sua admissibilidade;
III - o processo e o julgamento do Governador do Estado, com base nos

fatos arrolados;
IV - a declaração de perda do cargo de Governador do Estado do Eng.

Itamar Augusto Cautiero Franco.
Para o cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Federal n° 1.079, de

1014150, informa a V. Exa. haver destacado as datas dos periódicos
mencionados, a Vara em que tramita processo de reintegração de posse, e
anexa cópia da declaração de bens entregue pelo Governador á Secretaria
da Assembléia Legislativa, quando de sua posse, bem como exemplar da
"Folha de S. Paulo", com a matéria da jornalista Mônica Bergamo e cópia do
"Agent Synopsis Report", que possibilita a obtenção de informações sobre a
transação imobiliária feita em Washington.

Arrola, ainda, como testemunhas:
1 - o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência

da República, Gen. Alberto Cardoso;
2 - o Comandante-Geral da Policia Militar de Minas Gerais, Cel. Mauro

Lúcio Gontijo;
3 - o Presidente da OAB-MG, Dr. Marcelo Leonardo;
4 - o Presidente da AMAGIS, Dr. Elpidio Donizetti;
5 - o Diretor da Policia Federal, Dr. Agilio Monteiro;
6 - a jornalista Mônica Bergamo;
Protesta o denunciante, pela produção de outras provas admitidas em

direito.
Sala das Reuniões, 14 de setembro de 2000.
Amilcar Martins"
- A Procuradoria-Geral, para exame dos aspectos formais e constitucionais.

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

Gerais:
O Deputado que este subscreve, autor da denúncia por crime de

responsabilidade contra o Governador Itamar Franco entregue à Mesa da
Assembléia em 141912000, requer sejam juntados ao processo os seguintes
documentos comprobatórios de descumprimento de mandados judiciais de
reintregração de posse:

1° - loteamento no Bairro Serra Verde, em Venda Nova:
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a) cópia de inteiro teor do Processo n° 024.000'

de Direito da 183 Vara Cível de Belo Horizonte, rek
no Bairro Serra Verde, em Venda Nova;

2° - Fazenda Juruã-Tangará - Uberlándia:
a) cópia de inteiro teor de carta de sentença

Uberlándia, de sentença judicial não cumprida.
Esclarece o requerente que tais documentos são

de auxiliar a análise dos fatos narrados na págir
denúncia.

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2000.
Amilcar Martins"
- A Procuradoria-Geral, para ser anexado à denúr\

Martins contra o Sr. Governador, por crime de respor,
"PARECER N°4.001/2000

Denúncia por crime de responsabilidade apn
Governador do Estado pelo Sr. Deputado Amilc
Presidente da Assembléia que podem chegar ao €
fatos imputados ao Chefe do Executivo Estadual
causa. Defeitos de forma constatados no exame do
algumas condutas; inexistência de prova de autoria
justa causa constatada de plano. Rejeição da denúnc

1 - Relatório
O Sr. Presidente, Deputado Anderson Adat

Procuradoria-Geral sejam examinados os aspectos 1
da denúncia por crime de responsabilidade apre
Amilcar Martins.

Segundo o exórdio, o Sr. Governador do Estado,
Franco, teria cometido os crimes de responsabilidad
IV e VII do art. 91 da Constituição Estadual. Ao juizo
Chefe do Executivo Estadual teria agido conforme o
n°5 6, 7 e 8 do art. 7°, 4, 5 e 8 do art. 80, 1 do arL
10/4f50, citando, ainda, o disposto nos arts. 22, 1, e 2
7.170, de 14112183.

Alega ter legitimidade ativa para apresentar a
competente é a Assembléia Legislativa, a teor do dh
art. 91 da Constituição Estadual.

Na exposição circunstanciada dos fatos que estar
Diplomas Magnos Federal e Estadual, bem como "cc
Federais n°s 1.079 e 7.170, de 1983, o autor desen
quatro tópicos.

No primeiro relata a situação há pouco ocorrida

.8, junto ao Juiz
ao imóvel situado

da 6 a Vara Civil, de

2cidos com o objetivo
9 do documento de

do Deputado Amilcar

sentada contra o Sr.
Martins. Poderes do

(ame da tipicidade dos
à existência de justa

rocesso. Atipicidade de
de outras. Ausência de

determina a esta
Bis e constitucionais
ada pelo Deputado

amar Augusto Cautiero
listados nos incisos III,

lo nobre parlamentar, o
tipos especificados nos
12, da Lei n° 1.079, de

1 e II, ambos da Lei n°

;ia e que o foro
nos § 21 e 3° do

m atentando contra os
:ra" o disposto nas Leis
Ive sua inteligência em

Município de Buritis,
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quando integrantes do movimento denominado MST acamparam diante
de uma propriedade rural dos filhos do Sr. Presidente da República, tendo
sido determinada, pelo Chefe do Executivo Federal, o envio de tropas
federais ao local após tentar, sem sucesso, o apoio da Polícia Militar de
Minas Gerais. Na ótica da denúncia, o comportamento do Sr. Governador
quando da ocorrência dos fatos em questão configuraram "não-atendimento
do pedido de garantia ao direito de segurança" e "omissão criminosa ao
deixar de ordenar que a Polícia Militar cumprisse seu dever", desacatando o
previsto no art. 144 da Constituição da República, o "caput" e os incisos III e
IV do art. 91 da Constituição do Estado, os arts. 70, 6, 7 e 8, 8 0, 4, 5 e 7, da
Lei n°1.079, de 1950, e os arts. 22, 1 e 23, 1 e II da Lei Federal n°7.170, de
14/12183.

No segundo, noticia a intenção do Sr. Governador de expropriar o bem
imóvel situado em Buritis, chamado Fazenda Córrego da Ponte, o que seria
"nítida vingança política". Colaciona opiniões de juristas sobre a hipótese.
Ressalta que ao mesmo tempo que a Procuradoria-Geral do Estado estuda,
por determinação do Chefe do Executivo Estadual, a viabilidade de
desapropriar-se a aludida fazenda, montou-se "verdadeira operação de
guerra" no Palácio da Liberdade, que, 'segundo informes sigilosos do serviço
de inteligência da Polícia Militar", poderia ser tomado por invasão de tropas
federais. Aduz que a estratégia utilizada pelo Sr. Governador está centrada
em "premeditada animosidade entre as classes armadas", do que decorreria
a ocorrência do crime de responsabilidade previsto no art. 91, Ii!, da
Constituição Estadual, e no art. 8 0 , 5, da Lei n° 1.079.

No terceiro, alega ter o Sr. Governador cometido o crime genericamente
previsto no art. 91, Vil, da Constituição Estadual, por não dar cumprimento a
ordem emanada de autoridade judicial. Lembra que já teriam sido
descumpridos cinco mandados de reintegração de posse de uma área de
1.500. 000M2  situada na região de Venda Nova, nesta Capital, em ação
promovida pela Construtora Almeida. Há palavras atribuídas ao Presidente
da AMAGIS, Sr. Elpidio Donizetti, e ao atual Presidente da OAB-MG e
Procurador desta Assembléia, Sr. Marcelo Leonardo. Alega também a
existência concreta de outro caso de descumprimento de mandado
reintegratório ocorrido na ação judicial movida na Comarca de Uberiándia,
tendo como objeto a Fazenda Tangará.

No quarto, assevera que o Sr. Governador, ao cumprir a obrigação
constitucional estatuída no parágrafo único do art. 89, da "Lex Legum"
mineira, não fez constar na declaração de bens registrada em 29112/98, no
Cartório do 20 Oficio de Registro de Títulos e Documentos, um imóvel
residencial de 500m 2 , em Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos
da América, adquirido em 27111198. Citando reportagem lançada no periódico
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"Folha de S. Paulo", em 14/9/2000, dá conta qúe a "res" teria sido
adquirida por US$ 300.000,00, acrescidos de 60.000,00 a US$
80.000,00, gastos na reforma. Entende que ocorrida a omissão deliberada
em sua declaração de bens, o sr. Governador estaria incurso em crime de
responsabilidade, além de haver incidido em falsidbde ideológica e, talvez,
sonegação fiscal.

Conclui a peça postulando o recebimento da denúncia, a declaração de sua
admissibilidade, o processo e o julgamento do Sr. Governador, a declaração
da perda do cargo de Governador de Estado.

A fim de dar cumprimento ao art. 16 da Lei Federal n° 1.079 informa haver
destacado as datas dos periódicos mencionados, 

1 
b vara em que tramita o

processo de reintegração de posse, e anexa cópia da declaração de bens
entregue pelo Governador á Secretaria da Assembléia Legislativa, quando de
sua posse, bem como exemplar da "Folha de 5. Paulo", com a matéria da
jornalista Mônica Bergamo e cópia do "Agent Synopsis Report", que
possibilita a obtenção de informações sobre a transação imobiliária feita em
Washington. Arrola o denunciante seis testemdjnhas, protestando pela
produção de outras provas em direito permitidas.

Anexa documento de identidade e título de eleitqr, declaração de bens do
Sr. Governador Itamar Franco para efeito de possé no cargo, documento de
"Agent Synopsis Report" contendo dados sobre o imóvel que seria do Sr.
Governador, cópia xerográfica de página do Caderno E da "Folha de S.
Paulo" de 141912000, em que ajornalista Mônica Bergamo afirma que o Sr.
Governador estaria colocando à venda imóvel em 7Iashington, as edições do
"Assembléia na Imprensa" de 10/5/2000 e 141912000 sem texto destacado.

Em 261912000, o parlamentar denunciante apre&entou requerimento para
que fossem juntados ao processo "docume9itos comprobatórios de
descumprimento de mandados judiciais de reintegração de posse" referentes
às ações movidas para desalojar os ocupantes deluma área no Bairro Serra
Verde, em Belo Horizonte e da Fazenda Tangará, em Uberlândia-

0 Sr. Presidente encaminhou o requerimento a esta Procuradoria-Geral
para juntá-lo à denúncia, conforme despacho lançado à fi. 101, o verso, o que
se determinou fosse providenciado pelo Setor de Apoio de Administrativo (fl.
101, verso).

2 - Aspectos históricos
Ensina-nos Rosah Russomano que "desde remotas eras os povos têm

entendido que certos delitos, de gravidade e rssonâncias excepcionais,
deveriam ser alvo do julgamento especial". Na Gréia antiga, "ad exemplum",
alguns ocupantes de cargo público poderiam ser acusados perante as
assembléias políticas".

A sistematização da responsabilidade em um processo tal qual
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reza Paulo de Figueiredo: " O "impeachment" é instituto originário de direito
público inglês. Em face da irresponsabilidade do Rei, consoante o expressivo
brocardo "lhe King can do no wrong", fazia-se sentir fortemente a
necessidade de achar o modo de tornar responsáveis os grandes oficiais da
Coroa, notadamente os Ministros, contra os quais os meios comuns eram
insuficientes e os magistrados ordinários não tinham força e autoridade para
processar e sentenciar. Isto conseguiu-se afinal, mediante a adaptação,
muito própria do caráter tradicionalista inglês, de antigos institutos ás novas
necessidades. De fato, segundo o direita comum, ao júri, que periodicamente
se reunia em cada Condado, pertencia o recebimento da acusação criminal,
e como a Câmara dos Comuns se compunha exatamente dos representantes
dos Condados, ela foi considerada o grande júri da Inglaterra e, assim, com o
direito de acusação contra os altos funcionários da Coroa. De outro lado, a
Câmara dos Lords tinha atribuições judiciárias, conservadas desde os
tempos em que era o "Magnum Consilium", e por cuja virtude
tradicionalmente se produziam perante elas as acusações intentadas contra
os altos funcionários do Estado

Veio a atribuir-se, dessa maneira, à Câmara dos Comuns a acusação
contra os Ministros e demais grandes oficiais da Coroa, e à Câmara dos
Lords o processo e o julgamento." ("impeachment: Sua Necessidade no
Regime Presidencial" "Revista de Informação Legislativa". Junho de 1965.
Pág. 33).

Aplicado nas ilhas britânicas pela primeira vez no ano de 1376, quando
reinava Eduardo III, e pela última no caso de Lord Melville (1805/1806), o
instituto foi importado pelos Estados Unidos e adaptado ao sistema
presidencialista lá implantado.

No Brasil independente, desde 1827 convivemos com o instituto, embora
durante o Império a responsabilidade não atingisse o titular do Poder
Moderador.

A primeira Constituição Republicana, de 1891, previu expressamente a
responsabilização do Sr. Presidente da República, tendo conferido à Câmara
dos Deputados as atribuições para declarar a procedência ou não da
acusação, cabendo ao Supremo Tribunal Federal o julgamento dos crimes
comuns e ao Senado Federal o julgamento dos crimes de responsabilidade.

Desde então, todas as nossas Cartas Magnas, 1934, 1937, 1946, 1967, a
Emenda à Constituição n°1/69, e, finalmente, a vigente de 1988, mantiveram
o "impeachment", com pequenas diferenciações de sistematização vez ou
outra.

A Constituição Federal de 1988 ao manter a responsabilidade presidencial
dispôs em seus arts. 85 e 86:
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do Presidente da
si e, especialmente,

Art. 85. São crimes de responsabilidade os
República que atentem contra a Constituição F
contra:

- a existência da União;
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Pod

Público e dos Poderes constitucionais das unidade
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e
IV - a segurança interna do Pais;
V - a probidade na administração:
VI - a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judici
Parágrafo único - Esses crimes serão definie

estabelecerá as normas de processo e julgamento.
Art. 86 - Admitida a acusação contra o Presider

terços da Câmara dos Deputados, será ele submet
Supremo Tribunal Federal, nas infrações penal!
Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 1 0 - O Presidente ficará suspenso de suas funç
- nas infrações penais comuns, se recebida a

pelo Supremo Tribunal Federal:
II - nos crimes de responsabilidade, após a inst

Senado Federal.
§ 20 - Se, decorrido o prazo de cento e oitent

estiver concluído, cessará o afastamento do Pre
regular prosseguimento do processo.

§ 3 0 - Enquanto não sobrevier a sentença co
comuns, o Presidente da República não estará suje

§ 40 - O Presidente da República, na vigência d
ser responsabilizado por atos estranhos ao exercici

Seguindo o modelo federal, a Constituição mineir
91e92:

"Art. 91 - São crimes de responsabilidade os atos
que atentem contra a Constituição da Repúbli
especialmente, contra:

- a existência da União;
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Pode

Público, da União e do Estado;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais,
IV - a segurança interna do País e do Estado;
V - a probidade na administração:
VI - a lei orçamentária:

Judiciário, do Ministério
a Federação;

em lei especial, que

da República, por dois
a julgamento perante o

comuns, ou perante o

ou queixa-crime

do processo pelo

dias, o julgamento não
dente, sem prejuízo do

Jenatória, nas infrações
3 a prisão.
seu mandato, não pode
de suas funções".
disciplinou em seus arts.

do Governador do Estado
a, esta Constituição e,

Judiciário e do Ministério

e sociais;
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§ 1° - Os crimes de que trata este artigo são definidos em lei federal
especial, que estabelece as normas de processo e julgamento.

§ 20 - E permitido a todo cidadão denunciar o Governador perante a
Assembléia Legislativa, por crime de responsabilidade.

§ 3° - Nos crimes de responsabilidade, o Governador do Estado será
submetido a processo e julgamento perante a Assembléia Legislativa, se
admitida a acusação por dois terços de seus membros.

Art. 92 - O Governador do Estado será submetido a processo e julgamento
perante o Superior Tribunal de Justiça, nos crimes comuns.

§ 1 0 - O Governador será suspenso de suas funções:
- nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa pelo Superior

Tribunal de Justiça;
II - nos crimes de responsabilidade, se admitida a acusação e instaurado o

processo, pela Assembléia Legislativa.
§ 20 - Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, se o julgamento não

estiver concluído no prazo de cento e oitenta dias, cessará o afastamento do
Governador do Estado, sem prejuízo do regular prosseguimento do
processo".

Os § 30 e 40 foram julgados inconstitucionais pelo STF na ADIN 1.018.
A diferença de relevo existente entre os normativos decorre do fato de o

Estado membro conviver com sistema unicameral, enquanto, no plano
federal, o Poder Legislativo conta com duas casas. Assim, enquanto, na
órbita estadual, a Assembléia Legislativa admite a denúncia, processa e julga
o Governador, na esfera federal, a Câmara dos Deputados, composta dos
representantes do povo, admite a acusação, o Senado da República,
composto de representantes dos Estados, processa e julga o Presidente da
República.

3- "lmpeachment" - NATUREZA JURIDICA
A discussão sobre a natureza jurídica do "impeachment", no Brasil,

atravessa décadas, e, até hoje, o dissenso mantém-se ativo, havendo
manifestações em três sentidos distintos. Alguns advogam a natureza
política; outros, a natureza criminal; outros, ainda, a natureza mista.

O ex-Ministro Paulo Brossard, autor da melhor monografia sobre o tema no
direito indígena, bate-se pela natureza política do instituto. Observe-se:

"52. A definição do 'impeachment' vem dando margem a divergências de
monta: foi tido como instituto penal, encarado como medida política, indicado
como providência administrativa, apontado como ato disciplinar, concebido
como processo misto, quando não heteróclito; e, é claro, como instituição 'sui
generis'. As divergências resultam, talvez, da defectiva terminologia do
Direito Constitucional, mas existem.
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Se, no plano biológico, as divisas entre o mundo vi
sempre são nítidas, da mesma forma, no elenc
sempre é fácil distribui-ias em categorias estanques,
e catalogadas, à feição do que se poderia denomina

Entre nós, porém, como no direito norte-am
'impeachment' tem feição política, não se origina SE

objetiva resultados políticos, é instaurado sob c
política e julgado segundo critérios políticos - julç
antes supõe, é óbvio, a adoção de critérios jurid
quando o fato que o motive possua iniludivel colori
tempo, sujeitar a autoridade por ele responsável a
porém, aplicáveis exclusivamente pelo Poder Judic
r ed. Saraiva, São Paulo, 1992, pág. 75)

Epitácio Pessoa, quando Senador, chamado a
parecer transcrito pela "Revista Forense", no qual as

"Mas o 'impeachment' não é um processo crim
natureza política, que visa não a punição de cru
afastar do exercício do cargo o governador que ma1
assim a destituição do governador não é também
uma providência de ordem administrativa." (Par eceri

Alfredo Buzaid, em parecer datado de 1961, optot
natureza política do instituto:

11 Antes de examinarmos, em definitivo, os prt
ser suscitados, convém retomar o tema
'impeachment', cujo estudo foi interrompido pela
sistema nacional. Já vimos, à luz do direito estrang
é uma instituição política, cujo objeto não consist
delitos (c-f. Araya, "Comentário", II, pág. 54), r
funcionário, tachando-o de indigno de exercer, a
função pública. O procedimento é político-administra
trata de uma manifestação de um dos podêres dc
outro; o castigo não recai sôbre o homem mas sõbr
poder; e tanto o afastamento pelo meu (sic) desemp
declaração de incapacidade temporária para qii;
ulterior dizem respeito ao político que decaiu
indignidade.

O julgamento não tem, pois, caráter jurisdicio
administrativo, valendo como uma defesa da pe
público contra o mau administrador. Se tivesse
acusado ficaria sujeito a dois processos contencioso
Poder Legislativo, outro do Poder Judiciário, respc
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etal e o animal nem
das instituições, nem

steticamente repartidas
parnasianismo jurídico.
ricano e argentino, o
ião de causas políticas,
nsiderações de ordem
mento que não exclui,
os. Isto ocorre mesmo
o penal e possa, a seu
nções criminais, estas,

irio. CO lmpeachment".

sua posição, firmou

mal; é um processo de
nes, mas simplesmente
gere a cousa pública, e

uma pena criminal, mas
Jado em 15/9/16.)
i também pela manifesta

biemas que acabam de
natureza jurídica do

exposição histórica do
iro, que o 'impeachment'
propriamente em punir

as em afastar o mau
é cinco anos, qualquer
ivo. E político, porque se

Estado em relação ao
o representante de um

3nho da função quanto a
Iquer atividade pública
da confiança por sua

ai; é substancialmente
soa jurídica de direito
caráter jurisdicional, o
um de competência do
deria duas vézes pelo
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mesmo fato e deveria suportar duas condenações. É justamente por ter
caráter político-adminsitratjvo a imposição de perda do cargo com inabilitação
ate cinco anos para o exercício de qualquer função pública que a
Constituição Federal permite à justiça ordinária conhecer de ação posterior
contra o acusador (Constituição Federal, art. 62.). (Parecer dado em 30/8/61.)

Defendeu a natureza penal do 'impeachment' ninguém menos que o
autorizado e saudoso Pontes de Miranda.

A natureza híbrida ou mista também tem seus defensores. A propósito,
basta trazer à baila a tese desenvolvida em acórdão do excelso pretório:

I Q 'impeachment', na Legislação Federal, não é um processo
exclusivamente político, sinão, também, um processo mixto, de natureza
criminal e de carácter judicial, por quanto, só pode ser motivado pela
perpetração de um crime definido em lei anterior, dando logar à destituição
do cargo e à incapacidade para o exercício de outro qualquer." (HC 4116.
ré]. Mm. André Cavalcanti.)

A meu aviso, tendo-se em consideração a regulamentação do
"impeachment" pelos textos constitucionais federal e mineiro, não se
olvidando das últimas manifestações jurisprudenciais a respeito do tema, o
caráter misto sobressai. Com efeito, se a natureza penal prevalecesse, a
normatização competiria, privativamente, à União, a teor do art. 22, 1, da
Constituição de 1988:

"Art. 22- Compete privativamente à União legislar sobre:
- direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,

aeronáutico, espacial e do trabalho;".
Não haveria como o Estado legislar supletivamente, como permite a

vigente Lei n°1.079, de 1950, no "caput" do art. 79:
"Art. 79 - No processo e julgamento do Governador serão subsidiários

desta lei naquilo em que lhe forem aplicáveis, assim o regimento interno da
Assembléia Legislativa e do Tribunal de Justiça, como o Código de Processo
Penal".

Ademais, não há de se negar que inexiste pena corporal como resultado da
condenação do processo por crime de responsabilidade Além da perda do
cargo, cabe à Casa Legislativa investida dos poderes jurisdicionais impor a
"inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo
das demais sanções judiciais cabíveis". (Constituição Federal, parágrafo
único do art. 52; Constituição Estadual, art. 62, § 1 1.) Veja bem, não é viável
aplicar a medida inabilitatória por menor ou maior interregno temporal que a
prevista pela Constituinte.

De outra parte, a natureza puramente política do "impeachment" não
convence, posto que disciplinada a matéria em sede constitucional e legal.
Com a discriminação de quáruns, prazo de defesa e outras regras
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procedimentais, é evidente que tais regras coger
Legislativo, sendo-lhe defeso substituir os referi(
acorde com sua conveniência. Nesta sede, vige
Diploma Fundamental, sobranceiro, a exigir o
contraditório e da ampla defesa, devendo, poh
direitos assegurados. Ora, se é assim, pode o Po
para restabelecer a ordem jurídica (art. 5 0, XXXV,
que, a meu juizo, afasta, por si só, a natura
"impeachment". E exemplos de intervenção
processos de impedimento, temos muitos. Pode
Justiça do Estado de Minas Gerais, que concede'
Segurança 264, impetrado pelos Srs. Roberto Can
ato do Presidente da Assembléia Legislativa do 1
Supremo Tribunal Federal, no episódio Collor de F'

Fixados os parâmetros da natureza jurídica, a
pois este estudo não comporta profundas diva
definir as limitações do juizo a ser exercido pelc
"impeachment".

4 - Limites à atuação do Presidente
A mesma dissidência concernente à natureza jL

encontrada quando se enfrentam os aspectos r
denúncia pelo Presidente do órgão do Legislativc
em seu art. 76, reza:

"Art. 76 - A denúncia, assinada pelo deni
reconhecida, deve ser acompanhada dos docume
da declaração de impossibilidade de apresentá-lo'
em que possam ser encontrados. Nos crime
testemunhal, conterão rol das testemunhas, er
menos".

Estaria o Presidente vinculado ao exame, de "1€
essenciais da denúncia? Ou poderia, tambérr
subsidiária do Código de Processo Penal (art. 79
buscar arrimo no art. 43 do estatuto adjetivo per
denúncia, por faltar justa causa a permear a situaç.

No Parecer n° 1 .887/88, da Procuradoria-C
Procurador, hoje Desembargador, José Tarcizio d
a tese mais avançada, patrocinando a inteligência
da peça exordial denunciatória. Transcrevam-s
constitucionalista:

"Quando a denúncia é manifestamente inepta, i
mínimos de sua concretitude, por falta de ob

s submetem o Poder
s comandos por outros,
mbém o art. 50 , LV, do

espeito ao princípio do
o denunciado ter seus
r Judiciário ser invocado
Constituição Federal), o
meramente política do
nossos tribunais em

se-ia citar o Tribunal de
a ordem no Mandado de
lho e Euler Ribeiro contra
tado de Minas Gerais; o

etc.
que de forma ligeira,
es doutrinárias, cabe
sidente nos casos de

dica do "impeachment" é
acionados ao exame da
A Lei n° 1.079, de 1950,

e com a firma
os que a comprovem, ou
com a indicação do local
de que houver prova
número de cinco, pelo

e lata", das formalidades
em face da aplicação
Lei n° 1.079, de 1950),
e rejeitar, "in limine", a
narrada?
a1 da Casa, o então
Almeida Meio, defendeu
e um exame mais amplo
os dizeres do emérito

existindo os requisitos
e de sua exposição
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circunstanciada, não há o que ser visto sobre a criminalidade e autoria.

Neste caso, não deixa de ser uma peça submetida ao Presidente da
Assembléia, para a deliberação de seu Plenário, sem qualquer objeto
plausível.

O Presidente é, regimentalmente, competente para exercer a fiscalização
da ordem de zelar pelo prestígio da Assembléia, cumprindo-lhe declarar a
prejudicidade de proposição: despachar requerimentos submetidos á sua
apreciação: fazer observar as leis e recusar proposição que não atenda às
exigências constitucionais ou regimentais (art. 67, XXIV e XXVII e 68, 1 e II do
Regimento Interno).

Entendemos que a competência prévia do Presidente para verificar a
aptidão da denúncia é anterior à fase da pronúncia, que se inicia na
acusação e termina pelo recebimento ou não da acusação, em deliberação
de Plenário.

Embora não considerada, 'stricto sensu', proposição, em termos
regimentais, a denúncia é um requerimento submetido à apreciação do
Presidente (tanto que o Regimento interno amplia sua acepção além da
classe de proposição do seu art. 164, parágrafo único, ao versar sobre a
matéria, em seu art. 67, inciso XXVII).

Seria incabível que qualquer denúncia, por mais inadequada que fosse,
fizesse emergir Comissão especial e o pronunciamento de Plenário, sem que
o Presidente tivesse poderes de coibir, 'ex radice', tais aventuras.

Ensina Pontes de Miranda que a 'denuntiatio' é simples 'delatio criminis
sine animo adcusandi', conforme Meio Freire (Institutiones iuris criminalis
lusitani', ed. Quinta, 142). Quem delata não decreta acusação. Quem delata
comunica fato, não instaura processo; a relação processual, sem
angularidade, começa com a recepção da denúncia. Só os processos
inquisitórios misturam denúncia e cognição, excluindo a acusação (Manoel
Mendes de Castro, 'Practica Lusitana', 1, 186). A acusação compreende a
comunicação do crime, a 'delatio' e a 'vocatio in ius'. A pronúncia, ou o
decreto de acusação, não é mais do que o decreto do juiz sobre a inquisição,
ou a querela, com os elementos conhecidos do réu e do crime. E a sentença
de suspeita. E a sentença de cognição incompleta. 'Differt a sententia
absolvitoria, vel condemnatoria, quae reum absolvit, vel condemnat, et
causam decidiU (Pascoal José de Meio Freire. 'Institutiones Juris Criminalis
Lusitani', 145.) (Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n° 1, de
1969, 1. III, ta ed., Editora Revista dos Tribunais Ltda., São Paulo, 1973, p.
359).

Em termos mais definitivos, quando se trata de denúncia insubsistente, ou
seja, que flagrantemente não se reveste das exigências constitucionais e
legais, é como se denúncia não há. E não se tem o que receber, por falta de
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conteúdo legal.
Na hipótese especialissima, o Presidente dene(

admite, ao contrário da denúncia subsistente."
Os citados dispositivos do Regimento Interno d

encontrados no novo regimento, nos arts. 81, 82, XI
A lição, todavia, não foi acatada pela egrégia cor

Justiça do Estado de Minas Gerais. Ao julgar o Ma
impetrado pelos Srs. Roberto Carvalho e Euler R
Coordenação Sindical dos Trabalhadores no Ser
Minas Gerais, o referido sodalicio entendeu que
Assembléia abordar apenas os aspectos formais.

Sucede, no entanto, que o Supremo Tribunal
quando do julgamento do Mandado de Segurançz
pelo Senador José Ignácio e outros, tendo cor
Presidente do Senado, decidiu de forma diameti
coro com o entendimento originário da Procuradoriz
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seguimento; não a

época podem hoje ser
e XIV, e, 83, 1 e II.
superior do Tribunal de

dado de Segurança 264,
eiro, então Diretores da
iço Público Estadual de
cabia ao Presidente da

Federal, posteriormente,
n° 20941-DF, interposto
o autoridade coatora o
lmente oposta, fazendo

desta Casa Legislativa:

o
o

142, pág. 88-157.)
No caso citado, o parecer da douta Procuradc

reconhecia ao Presidente o direito de examinar
quando ocorrente falta de justa causa ou inépcia:

"Não nos parece que a rejeição só possa fundz
aspectos formais da denúncia ou na circunstár
deixado definitivamente o cargo, hipóteses estas
nos arts. 42 e 43 da Lei n° 1.079, de 1950. E igu
quando o fato narrado não constituir e
responsabilidade ou quando a denúncia for inep
processo penal comum".

Em seu voto, fundamentou o preclaro Ministro Sc
"De outro lado, esse recebimento da denúncia, ai

não se reduz a uma tarefa material de protocolo:
reconhecem os impetrantes, ainda que lhe prete
verificação dos requisitos puramente formais dc
mesma lei, ao passo que a autoridade coatora se s
até o endosso da afirmação do parecer da assessc
inepta a acusação.

Não é o caso de indagar quem esteja com a

(Grifo nosso.) (RTJ, vol.

ia-Gera! da República já
a denúncia, rejeitando-a

•-se em inobservância de
ia de ter o denunciado
expressamente previstas
mente legítima a rejeição
identemente crime de

como, aliás, ocorre no

)úlveda Pertence:
liminar do procedimento,

importa decisão, como o
dam reduzir o alcance á

arts. 15 e 16 daquela
ntiu autorizada a avançar
ia legislativa, que reputou

razão. Basta-me que se
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rejeitar liminarmente a denúncia por crime de responsabilidade: reconhecê-lo
afirmar a sua condição de órgão da jurisdição do impeachment, do que se
segue, por tudo quanto se expôs, a imunidade da decisão ao controle
judicial."

"O que eu disse foi o seguinte: os impetrantes, patrocinados por um dos
mais respeitáveis publicistas desse País, não negam que é ao Presidente da
Câmara que cabe o poder de receber ou rejeitar a denúncia. Apenas
sustentam que o âmbito do seu juizo deveria se limitar à matéria dos arts. 14,
15 e 16 da Lei no 1.079: enfim, o recebimento da denúncia seria um ato de
mera verificação sobre se o signatário é cidadão brasileiro, se o denunciado é
alguém sujeito ao impeachment, se a firma dos denunciantes está
reconhecida, se se juntam documentos ou indicam testemunhas.

Ter-se-ia, assim, Senhor Presidente, o Presidente da Câmara dos
Deputados reduzido ao papel de homologar uma informação sobre aspectos
formais, que esta, sim, deveria tocar a um diligente funcionário do protocolo;
a ele se negaria o que não se nega mais, nem os acórdãos da corrente mais
rigorosa, a um juiz de primeira instância na instauração de um processo, por
uma nonada qualquer: primeiro, a verificação da inépcia do 'stricto sensu' da
imputação - os fatos narrados hão de constituir crime - segundo, porque
alguns colocam no campo da inépcia, outros colocam na aferição da justa
causa do processo.

Nem se diga que tudo o mais ficou remetido ao momento posterior, quando
o Plenário da Câmara decidirá, a vista do parecer da comissão especial,
sobre se a denúncia será objeto de deliberação (artigo 20). Em questão
semelhante, como advogado, cheguei a sustentar que, nos processos penais
de competência originária dos Tribunais, o recebimento da denúncia, a que
alude o artigo 558 do CPP, era o recebimento burocrático, que, assim,
começava por não gerar - e esse era o tema - a interrupção da prescrição;
que o verdadeiro recebimento seria após a defesa preliminar do acusado. Fui
fragorosamente derrotado. Embora também no Código haja uma outra
oportunidade, após a resposta escrita, não para julgar do mérito, não para
exarar pronúncia, mas apenas para decidir se vai dar, ou não,
prosseguimento ao processo - o que, em bom português, é mais ou menos o
mesmo que decidir se a denúncia será, ou não, objeto de deliberação da
Câmara dos Deputados, entendeu o STF que aquele recebimento da
denúncia é, sim, recebimento de denúncia, com todo o conteúdo, toda a
carga decisória do recebimento da denúncia, do procedimento penal comum.

Se assim é no processo perante o juiz singular; se é assim também no
processo perante os Tribunais, seja quem for o acusado, seja qual for a
acusação, não posso admitir que, dando a Lei n° 1.079 ao Presidente da
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o

Câmara o poder de rejeitar a denúncia, contra o F
essa rejeição se haja de limitar à verificação burc
de firma ou para saber se Fulano ainda é Ministn
terá o 'status' de Ministro conferido ao Consultc
decreto e coisas assim.

Cuida-se de abrir um processo, de imensa grav
abertura, por si só, significa uma crise. Então i
Câmara saber se o fato, em tese, é crime d
denúncia, na linguagem do meu saudoso conterrâr
não uma criação mental de acusação? Se a docu
lei, deve comprovar a denúncia, pelo contrário, n
crime de responsabilidade? E lembro, sem querer!
que, no caso, uma das imputações ao Presidente
lei que, no entanto, foi aprovado pelo
consequentemente, tornou-se uma lei. Em casos
o Presidente da Câmara dos Deputados para.
leviandade?"

Em síntese. Entendo que cabe ao Presidente
receber ou rejeitar a denúncia. Com as vênias
impetrantes, meu caríssimo Mestre Faoro, est
recebimento burocrático, um ato de protocolo: é
que tem - e, ai, acolho as premissas da maioria, c
denúncia-, do recebimento de uma denúncia."

No mesmo diapasão, a manifestação do Ministro
"A semelhança do Juiz que pode rejeitar uma

Presidente da Câmara também pode. O Preside
autômato.

O Presidente da Câmara tem uma autoridade qi
investidura, tem o dever de cumprir a Constitui
Regimento, em particular que é lei especifica. Sé
de determinar o arquivamento...

Senhor Presidente, entendo que, tendo a lc
cidadão denunciar o Presidente da República, por1
perante a Câmara dos Deputados, nos termos di
não da Constituição, mas da lei), que neste pas
1982 - ele tem o direito de ver sua petição, a sul
que tiver, regularmente apreciada por quem de din

De mais a mais, a Constituição dá a qualquer p
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou c
de poder". A questão, para mim, está em saber s
ou determinou o arquivamento da petição, tinha pe

sidente da República
rática do reconhecimento
de Estado ou que efeitos
Geral da República, por

ade, é um processo cuja
ga-se ao Presidente da
responsabilidade? Se a
o Orozimbo Nonato, é ou
entação, que, segundo a

prova a inexistência do
itrar na análise de mérito,
ter baixado um decreto-

ongresso Nacional, e,
e tais, nada teria a fazer
de logo, pôr um fim à

Ia Câmara dos Deputados
ao eminente Patrono dos

recebimento não é um
recebimento, na extensão
e entende que isto é uma

Paulo Brossard:
incia, ou uma inicial, o
da Câmara não é um

e é inerente à sua própria
o, as leis em geral, e o

bem ou mal entendeu ele

i assegurado a qualquer
crime de responsabilidade,
) art. 14 da Lei n° 1.079
o repete o Decreto 30, de
a denúncia, tenha o nome

essoa "o direito de petição
ontra ilegalidade ou abuso
a autoridade que indeferiu,
der para fazê-lo.
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"Não examino o acerto ou desacerto dessa decisão do Presidente da
Câmara que, como o Ministro Sepúlveda Pertence salientou, tem atribuições
que não são meramente burocráticas. Ele exerce singular magistratura".

São as palavras do preclaro Ministro Célio Borja:
"Há outra circunstância, Sr. Presidente, e eu apenas superficialmente, no

voto que trouxe escrito, a ela aludi. Tendo sido eu responsável por uma das
Câmaras sei que o Presidente de qualquer delas é também garante das
instituições. Ele não é um batedor de carimbos, ele não é um verificador da
mera regularidade formal dos processos, ele tem sobre seus ombros o dever
de velar por que não se abata nenhuma desgraça política sobre a República:
a atividade política é 'sui generis', as aproximações que fazemos do processo
de 'impeachment' com o processo penal, com a ação penal, ajudam, por
certo, a compreendê-lo e dar-lhe ordem e disciplina, mas não nos podem
levar a identificá-los de forma absoluta."

O Ministro Carlos Madeira disse:
"Senhor Presidente, a meu ver, carecem os impetrantes do direito líqüido e

certo quanto ao desarquivamento do processo, porque foi um ato
discricionário do Presidente da Câmara, dentro do exercício dos seus
poderes".

O Ministro Sidney Sanches assim enfrentou a questão:
"Eu admitiria até que a Presidência da Câmara examinasse a falta de justa

causa para a ação penal".
Deram razão, pois, ao pronunciamento do então Presidente da Câmara dos

Deputados, Inocêncio Oliveira, que, em resposta a questão de ordem
formulada sobre a matéria, assim manifestou-se:

"Ora, o ato de recebimento em termos processuais não significa
simplesmente um protocolo de entrega de um determinado documento à
Câmara dos Deputados. Ele implica uma análise prévia para se verificar se o
referido documento preenche as condições básicas para tramitar.

Assim se procede com todas as proposições que dão entrada na Casa,
conforme se verifica no art. 144, § 30, do Regimento Interno. Este dispositivo
determina ao Presidente que, antes de distribuir as matérias, as analise, e
imperativamente dispõe que ele devolva ao autor aquelas que não
preenchem certos requisitos.

Este procedimento não se restringe à Casa. Ele está presente, por
exemplo, no Código de Processo Civil, que dá ao juiz poder para indeferir
uma petição preliminarmente, se não atender a certos requisitos. Trata-se do
art. 295 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, em se tratando de matéria criminal, podemos também
recorrer à processualistica penal, e outra não será a orientação. Com  efeito,
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de acordo com o art. 50, § 21, do Código de Processo Penal, a autoridade
policial poderá indeferir a abertura de inquérito. Isto significa, nas palavras do
eminente Professor Magalhães de Noronha, o seguinte: pode, contudo, a
autoridade policial achar que não deve abrir inquérit, seja por não ser o fato
crime, seja porque não há elementos suficientes apontados pelo requerente
ou por motivo justo, indeferindo, então, o pedido;. Foi exatamente dentro
desta orientação legal que se procedeu na espécie. A Mesa anterior, antes
de declarar recebida a denúncia, houve por bem melhor examiná-la, para
verificar se preenchia os requisitos legais para ser recebida. Exaustivamente
examinada pela assessoria técnica da Câmara, concluiu-se que os fatos
narrados na denúncia não configuram crime dei responsabilidade, como
assim está tipificado na Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950. Diante desta
conclusão e em face das atribuições da Presidência, constituiria leviandade
de nossa parte e grande desapreço aos nobres pares se fizéssemos tramitar
um processo que legalmente deveria ser indeferido. Leviandade porque
estaria detonando um processo indevidamente, portanto, prejudicial à Nação,
dadas as suas implicações institucionais conhecidas. Desapreço aos Srs.
Deputados por estar transferindo-lhes um encardo desta Presidência em
detrimento do seu já tão escasso e precioso tempo.

Assim, mantenho minha decisão e dou por decididas todas as questões de
ordem sobre esse assunto, com exceção da do ilustre Deputado Egidio
Ferreira Lima, pois são faremos com a presença dé S. Exa.".

E confortável para este órgão técnico-jurídico saber que sua posição
originária, rechaçada, numa primeira oportunidade, pelo Tribunal de Justiça
de nosso Estado, foi reconhecida como o melhor' norte a ser adotado em
casos de "inipeachment". E, por isso mesmo, confortados pela linha
imprimida pelo excelso pretório em casos similares) não vejo por que ficar na
posição mais conservadora e, com a devida vênia, a menos consentânea

a com os interesses da sociedade. De fato, seria possível divisar um
Presidente exercendo funções meramente burocráticas, como se fosse um
agente de protocolo, só verificando o reconhecimento de firma, a juntada de
cópia do título de eleitor e dos documentos qu, a juizo do autor, dão
sustentáculo à denúncia, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-

; los, mais o rol de testemunhas, se houver?
O processo de "impeachment" iniciado contra o Presidente da República,

contra o Governador do Estado é sempre traumático, traduz letargia para o
Executivo, e o Legislativo dificilmente encontra espaço para ocupar-se de
suas outras importantes funções. Por isso Rui Barbosa dizia que "muitas
vezes, reconhecendo mesmo a existência de faltas ] de erros e de violação de
leis, o Congresso terá de recuar ante as conseüências graves de fazer
sentar o Chefe do Estado no banco dos réus". Todia uma nação ou todo um
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ex-Presidente Fernando Coilor de Mello? A democracia brasileira triunfou,
pois em um pais em que, infelizmente, a tradição democrática ainda não
atingiu a maturidade de outros povos, conseguiu-se ir do inicio ao fim do
processo; a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Supremo Tribunal
Federal desempenharam seu papel à altura, e a decisão final não sofreu
nenhum revés. Porém, sem dúvida alguma, o episódio ocupou o Pais durante
alguns meses, fazendo com que assuntos importantes fossem protraídos
para oportunidade futura nas casas legislativas federais. Não cabe ai
nenhuma crítica, pois, se a denúncia é recebida e se o julgamento é do
Presidente da República, é evidente que a análise dos fatos e o processo
devem ser prioridade do Legislativo.

Desenhada tal situação, que não é hipotética - o exemplo existiu
concretamente -, não se pode pensar estar o Presidente da Câmara ou da
Assembléia obrigado a dar impulso a uma denúncia sem o menor
fundamento, constituindo comissão especial e tomando outras providências.

Tome-se emprestado inusitado caso proposto como reforço de
argumentação pelo Ministro Sepúlveda Pertence no mandado de segurança
noticiado: o Presidente do STF, no exercício da Presidência da República,
assina um decreto que, posteriormente, é o móvel de uma denúncia
formulada contra o Chefe do Executivo Federal. Ora, na própria instrução da
denúncia, já se encontra prova cabal - o decreto contendo a assinatura de
terceiro - da ausência de suporte jurídico ensejador da responsabilidade; o
ato impugnado não foi praticado pelo sujeito indicado, ensejando a situação
do brocardo latino 'nemo punitur pro aliena delicto". No entanto, se adotar-se
a idéia da ala mais conservadora, o Presidente da Câmara, instado a agir,
deverá determinar a criação de uma Comissão Especial a ser votada pelo
Plenário para analisar e concluir o que "ab origine" já estava cristalino. Por
que envolver toda a corporação legislativa para dizer que não há justa causa,
a denúncia é inepta, se tal constatação brotava, sem maiores
questiona mentos, do mero exame perfunctório das provas?

Há denúncias sérias que devem ser objeto de apuração, e, então, cabe ao
Presidente levar a questão ao Plenário, para escolha da Comissão Especial.
Há outras, porém, sem maior sustentação, que relatam condutas não
tipificadas ou sequer descrevem inteligivelmente o fato mencionado como
suporte da responsabilidade política. Se o Presidente não puder
desempenhar, em tais casos, as atribuições de um verdadeiro magistrado,
expungindo as denúncias sem cabimento jurídico, corre-se o risco de o
Legislativo funcionar só para apreciar pedidos de "impeachment" em
seqüência, alguns formulados com duvidosos intuitos. Estar-se-ia aberto o
espaço para aqueles que, sem responsabilidade, buscam os chamados 15
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minutos de fama.

Creio, pois, estarem bem definidos os motivos básicos de nossa posição
em prol da possibilidade de a autoridade legisla$'a, investida de poderes
jurisdicionais, abarcar, em seu exame, não só os aspectos formais,
indagando, também, da justa causa, verificando posível inépcia da proernial
do processo de responsabilização.

5 - Do exame das formalidades
Em meu sentir ao examinar a condição de procedibilidade - estar o

denunciado em exercício - e os pressupostos formbis, o Presidente não fica
adstrito somente ao disposto no art. 76 da Lei n° 1.079, de 1950. De fato, o
art. 79 do referido diploma normativo dispõe que "no processo e julgamento
do Governador serão subsidiários desta lei naquilo em que lhe forem
aplicáveis, assim o regimento interno da Assembléi Legislativa e do Tribunal
de Justiça, como o Código de Processo Penal".

Não se pode, "data venia", tirar a ilação, fulcrada bm interpretação literal do
dispositivo, que a subsidiariedade restringe-se ao processo e ao julgamento,
considerados estes como partes da tramitação ba denúncia após o seu
recebimento.

A interpretação a ser conferida ao termo "processo" deve obedecer a
elasticidade maior, abarcando todos os passos do rito a ser seguido, desde o
momento da dedução do pleito inicial, consubstanciado na apresentação da
denúncia no protocolo. Desde este momento impõe-se a aplicação
subsidiária do Código de Processo Penal e dos Regimentos Internos de que
trata a Lei n° 1.079. Por isso mesmo é que, como magistrado, investido de
poderes jurisdicionais, em face da soberana vontade constitucional, o
Presidente, em um primeiro exame, observa se a denúncia não padece de
nenhum dos vícios arrolados no art. 43 do Código de Processo Penal. Se
manifesta a inépcia, se ausente justa causa, arquiv-se a peça denunciatória.
Por idênticas razões, aplica-se o Regimento Interno da Casa.

Nesta lógica, indispensável se afigura, igualmente, examinar o conjunto
probatório oferecido, a fim de verificar se os documentos juntados encontram-
se formalmente perfeitos e se constituem prova 81 pta a ser examinada em
etapa posterior pela Comissão Especial e pelo Plenário.

E, como diz Mirabete:
"E realmente necessário que a inicial venha acompanhada de um minimo

de prova para que a ação penal tenha condições de viabilidade, caso
contrário não há justa causa para o processo." ("Código de Processo Penal
Interpretado". 3a ed. Atlas, São Paulo, 1995, pág. 9?.)

Destarte, os defeitos de forma a serem exminados nos casos de
aviamento de denúncia por crime de responsabilidade obedecerão aos
preceptivos insertos na Lei n° 1.079, de 1950,	no Código de Processo
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corpo, não há mandamento legal incidente na espécie.
No caso "sub examinen", a análise atenciosa das formalidades a serem

obedecidas revela a existência de defeitos suficientes, por si sós, para
espancar a possibilidade de avançar-se no rito processual próprio.

Cuidou o denunciante, é verdade, de reconhecer sua firma aposta na peça
inaugural. Todavia, nenhum documento incorporado ao pedido encontra-se
devidamente autenticado, o que deixa de emprestar-lhes o mesmo valor do
original, bastando, para tal conclusão, a leitura do parágrafo único do art. 232
do Estatuto Processual Penal:

"Art. 232 - Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou
papéis, públicos ou particulares.

Parágrafo único - A fotografia do documento, devidamente autenticada, se
dará o mesmo valor do originar." (Grifo nosso.)

Interpretando, "contrariu senso", tem-se que, se a cópia não está
devidamente autenticada, não tem o valor do original. De "jure constituto",
verifica-se não haver como dar por despicienda a autenticação. Não se trata,
alerte-se, de manter o ranço de tradição cartorária. A autenticação é de rigor,
principalmente em se tratando de um processo de responsabilidade, com
graves conseqüências. A lei já seria o bastante. Mas, além disso, não há de
se pensar, nas situações de "impeachment", em juiz liberal no exame das
provas, dispensando as formalidades da prova. O atendimento a todos os
requisitos legais e' "conditio sine qua non" á ultrapassagem do exame
preliminar.

De se ressaltar também o comprometimento de alguns documentos, por
ausência de cuidados em sua reprodução xerográfica. Compulsando os
documentos juntados pelo parlamentar denunciante, encontramos escritos
ilegíveis (fis. 113, 114 e 152), outro incompleto e com a margem direita não
reproduzida (decisão do MM. Juiz da 6a Vara de Uberlândia, a fís. 139).

Registra-se, no requerimento de juntada, que está se procedendo a
anexação de cópia de inteiro teor do Processo n° 024.00.024.747-8, em
trâmite na 18a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. Não é o que se vê,
no entanto. A dita cópia integral inicia-se com um pedido de intervenção
federal, passa por papeletas de informações processuais de outros feitos,
decisão liminar em interdito proibitório expedida, ao que parece, pelo MM.
Juiz da V Vara Cível desta Capital, por mandado judicial, por outra papeleta
de informações processuais relativa a processo em curso perante a 28 Vara
Cível, decisão liminar também em interdito proibitório, exarada pelo MM. Juiz
da ? Vara Cível, comunicação da Administração Regional de Venda Nova à
Construtora Almeida Ltda., dando conta de invasão de área pública contígua
à da referida empresa, informativo de processo da 188 Vara Cível, por
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mandado judicial, por informativos de processo da
ofício da MW Juíza da 42 Vara Municipal ao Con
Militar, por decisão liminar do Dr. Matheus Cha
Reintegração de Posse, por relatório da Polic
Comandante do 130 Batalhão, ou seja, não há cópi
curso na 182 Vara Cível.

Noticia-se, também, no requerimento formulado
de cópia integral da carta da sentença expedid
Uberlândia. Não obstante, ausente encontra-se
liminar proferida pelo MM. Juiz, apenas a primeirz
denúncia e, assim mesmo, comprometida no aspec

Instrui os autos, à fl. 17, documento produzido
(inglês), o que reclama seja vertido para o portuguÉ
do Código de Processo Penal, "in verbis":

"Art. 236 - Os documentos em língua estrange
juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos
falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade".

Ao colocar-se frente à questão concreta, o col
Criminal de São Paulo enunciou em ementa:

"Réu menor - Comprovação da menoridade
nascimento firmada em língua estrangeira - ausên
de legalização no pais de origem pelo cônsul brasil
daquela - "habeas corpus" denegado - inteligência
Processo Penal".

"Faz parte da tradição jurídica brasileira que o
estrangeira só devem ser admitidos no processo
respectiva tradução, bem como de sua legalização
reconhecidas as firmas destes pela Secretaria dc
Exteriores." (HC 74218, 42C. Rei. Silva Franco. RT

O Juiz Relator, ao fundamentar seu voto, pontificc
"A ordem não pode, realmente, ser concedida.

com uma certidão de nascimento do Registro Civi
portanto, com documento em língua estrangeira,
traduzido.

Faz parte da tradição jurídica brasileira que o:
estrangeira só devam ser admitidos no processo c
respectiva tradução. Fiel a essa linha de entendi
Processo Civil estabeleceu que 'só poderá ser jui
redigido em língua estrangeira, quando acom
vernáculo, firmada por tradutor juramentado' (art. 1

E exato, no entanto, que o art. 236 do CPP prop

Vara Municipal, por
ndante-Geral da Policia
s Jardim em Ação de
Militar assinado pelo

integral do processo em

elo Deputado, a juntada
pela 62 Vara Cível de
seqüência de decisão

folha está nos autos da
formal(fl. 139).

rn vernáculo estrangeiro
nos termos do art. 236

sem prejuízo de sua
tradutor público, ou, na

Tribunal de Alçada

,aves de certidão de
de tradução e também
- não reconhecimento
art. 236 do Código do

documentos em língua
dando acompanhada da
3los cônsules brasileiros,
Ministério das Relações

impetração foi instruída
de Zamora, Espanha, e,
ue não foi devidamente

documentos em língua
ando acompanhados de
nto, o novo Código de

aos autos documento
nhado de versão em

a imediata juntada do
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expressão 'se necessário', empregada no texto legal, não significa que a
tradução seja prescindível mas como afirmou com propriedade Magalhães
Noronha, só será dispensável 'se visível e patentemente o documento for
inócuo, ocioso, nada significando para o desfecho da demanda' (In: 'Curso de
Direito Processual Penal', Ed. Saraiva, 1976, pág. 120.) E, evidentemente, o
documento apresentado é ponto fundamental da impetração.

Mas ainda que se removesse o obstáculo representado pela ausência da
tradução de documento em língua estrangeira, restaria ainda no caso a falta
de uma legalização. 'Para a autenticação de atos passados em países
estrangeiros, ainda há necessidade de sua legalização pelos cônsules
brasileiros, reconhecidas as firmas destes pela Secretaria do Ministério das
Relações Exteriores'. (José Frederico Marques, in: "Manual de Direito
Processual Civil", Ed. Saraiva, 1974, pág. 222.)

Na mesma ordem de idéias, o entendimento de Mirabete (op. cit., pág.
284).

Ora, nem a tradução, nem a autenticação citadas no julgado foram
providenciadas pelo autor. Nem se venha alegar que caberia ao Presidente
"sponte propria" diligenciar para obter a tradução e autenticação, tomadas,
ainda, outras providências para esclarecer detalhadamente a transação
imobiliária noticiada pelo denunciante. Um, porque o Presidente deve agir no
exame preliminar da denúncia como se fosse membro do Poder Judiciário,
com a isenção e os limites colocados a este: assim, não cabe a ele substituir
a parte na coleta e no aperfeiçoamento das provas. Dois, porque, em
nenhum momento, o denunciante declarou a impossibilidade de apresentar
documento comprobatório da negociação do imóvel, com a indicação de
onde possa ser ele encontrado, conforme exigido pelo art. 76 da Lei n°1.079,
de 1950. Três, porque não se informou onde o documento comprobatório da
alienação do imóvel pode ser encontrado. E na 'Agent Synopos Report"? Ela
expede documento comprobatório, para os fins legais, de transação
imobiliária, segundo a legislação norte-americana? Qual o seu endereço?

Passando à análise do rol de testemunhas, nota-se ter o denunciante
oferecido número superior ao exigido pelo art. 76 da Lei n° 1.079, de 1950.
Todavia, olvidou-se de qualificá-las de maneira completa, trazendo, em
especial, o endereço onde possam ser encontradas. Não se discute tratar-se
de pessoas conhecidas: porém a exigência da declinação do local onde
possam ser encontradas para as devidas intimações é de sede legal.

Pelo exposto, vislumbra-se a ocorrência de defeitos formais impedientes à
continuação da marcha processual aplicável. A denúncia pode ser indeferida
de plano, em face dos defeitos apontados, "permissa venia".

6 - Do exame das condições necessárias ao recebimento da denúncia - art.
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43 do Código de Processo Penal

Já se frisou que algumas questões de forma prc dicam o recebimento da
denúncia. No entanto, caso, neste comenos, nã se enfrentassem outros
aspectos também conducentes ao arquivamento a denúncia, poder-se-ia
pensar que bastaria regularizar os documentos e dicar a qualificação das
testemunhas, que a petição estaria pronta para ser

No caso em pauta, há outros pontos a serem f(	e que, igualmente,
levam ao não-recebimento do petitório.

O sempre lembrado Prof. José Tarcízio de Almei a Meio, com a autoridade
que lhe é própria, asseverou no já citado Parecer n 1.887/88:

"O conceituado Pontes de Miranda doutrina que )s princípios que regem a
responsabilização do Presidente da Repúblic (e dos Governadores
estaduais e dos Prefeitos) são princípios de direito constitucional e princípios
de direito processual. Ensina, ainda, que a nature; a da denúncia penal é de
pressuposto de admissibilidade da demanda p na!, como a caução às
custas, e entra na classe dos 'pressupostos jurid ;os da ação penal' de E.
Beling (Strafprozesserecht, F.V. Holtzendorff - J. K hler, Enzykopadie, 7 a ed.,
127.) ou dos 'pressupostos processuais de reito penal', de James
Goldschmidt (Materielles Justizrecht, 149), OL dos 'pressupostos de
perseguibilidade' de Wilhelm Sauer (Grundlanger des Prozessrechts 335,
621). Jarnes Goldschmidt (149) deu fórmula ara se distinguirem dos
pressupostos processuais de direito penal os essupostos processuais:
aqueles respondem se deve haver processo; ess s, como deve haver ('ob
Prozess sein sol]', 'wie prozess sein sol!'). A resolu :ão quanto à denúncia ou
queixa somente para responder se é admissível o inadmissível o processo.
Ainda não se entra em apreciação que importe coç iição, mesmo incompleta,
se bem que superficial ("Comentários à Constituiçã de 1967, com a Emenda
n° 1, de 1969", t. III, 22 ed., Editora Revista dos Tribunais Ltda., 1973, p.
357).0 consagrado jurista continua sua brilhante dc jtrina mencionando que a
sentença de pronúncia é a ocasião em que o jui manifesta sua cognição
sobre o processo.

O art. 43 do Código de Processo Penal detem	que a denúncia ou a
queixa será rejeitada quando: 1 - o fato narrado ev	:emente não constituir
crime; ii - já estiver extinta a punibilidade, pela pre	io ou outra causa; III -
for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar cond	exigida pela lei para o
exercício da ação penal.

Ao comentar mencionada disposição legal, assiri se expõe Hélio Tomnaghi:
"O primeiro caso de rejeição previsto no art. é aquele em que o fato
narrado na denúncia ou queixa não constitui crim em tese. Refere-se a lei
ao fato atipico, ao fato que não se conforma com nenhuma figura de crime
descrita em lei. De acordo com o art. 1 0 do Cód. E anal - "nulium crimen sine
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lege" - nenhum fato constitui crime se não está descrito na lei como tal."
(Comentários ao Código de Processo Penal v. 1, t. 2°, Edição Revista
Forense, Rio de Janeiro, 1956, p. 86)".

O eminente processualista, às págs 81 e 82 de sua citada obra, coloca a
necessidade da narração dos fatos com todas as circunstâncias, devendo ser
uma exposição minuciosa não apenas do fato infringente da lei como também
de todos os fatos que o cercaram, não somente de seus acidentes, mas
ainda das causas, dos efeitos, das condições, da ocasião, dos antecedentes
e dos conseqüentes.

O crime de responsabilidade pressupõe, em primeiro lugar, a denúncia do
ato, para permitir seu enquadramento, e, segundo a lei, a denúncia é ampla.
Poderá ser exercida por qualquer cidadão. Esta legitimidade processual para
o exercício da denúncia corresponde à iniciativa deflagradora do processo de
responsabilidade. Ao se falar de denúncia ampla não se justifica a acolhida
de nenhuma denúncia. Esta, no crime de responsabilidade, pressupõe o
atendimento de requisitos prévios, que a lei especifica, para evitar
manifestações caprichosas, emulativas ou estrepitoras. Os que querem
colher notoriedade através de denúncia não encontrarão aí seu campo
próprio. A denúncia deve ser instruída com documento e amparada pela
certeza do ato. Daí, a impossibilidade de denúncia simulada ou fantasiosa,
sem apoio nos fatos. Este é o primeiro ato do processo de responsabilidade.
O segundo momento é o do recebimento da denúncia, o qual não envolve
qualquer juízo sobre o mérito A denúncia, entretanto, somente será apta se
preencher os requisitos legais.

Em outra oportunidade, precisamente no Parecer n° 2245190, o Prof. José
Tarcizio firmou:

"Por falta do pressuposto formal do fato delituoso imputável, a denúncia
não existe ou tem sentido, devendo o Presidente da Assembléia Legislativa
denegar-lhe curso e mandá-la para o arquivo".

"Cumpre, preliminarmente, à Assembléia Legislativa, verificar o
preenchimento dos requisitos formais para a denúncia. A abrangência dessa
verificação tem sido objeto de sustentações diversas entre os membros do
nosso Tribunal de Justiça, porém, a maioria de sua Corte Superior é pelo
conceito rígido, no qual se defere ao Presidente da Assembléia Legislativa
examinar, na primeira fase, se o denunciante é eleitor, se tem sua firma
reconhecida pelo tabelião e se imputa ao Governador a autoria de ato
definido como crime de responsabilidade.

Torna-se necessário perceber se os atos imputados são os definidos pela
norma como crime de responsabilidade. A verificação dos pressupostos não
invade o setor de julgamento quando procura se há contrapartida aos fatos
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descritas nos incisos tomados como infringidos
Governador.

Na atual fase, não há ainda ajuizo de legitimic
dos fatos descritas nas cominações legais, cor
acusado como autor presumível e, em seguida, s

Estamos apenas na verificação de se, em te
considerados crime de responsabilidade, pois, se
Assembléia se tornaria um tribunal ordinário e o
de desafetos anônimos, dados os encantos que o

"Pela atual Constituição do Estado, compete, p
Legislativa autorizar, por dois terços de seus
processo contra o Governador do Estado, nos
assim como processá-lo e julgá-lo (art. 62, XIII
mesma Constituição Estadual, reitera-se que o
Governador, nos crimes de responsabilidade, s
Legislativa, se admitida a denúncia por dois tE
admissão da denúncia tem o mesmo sentido
processo, não constituindo mais a pronúncia ou
da acusação do constitucionalismo anterior.

Distingue-se, entretanto, a autorização do
denúncia, por dois terços dos membros da Ass
pressupostos formais da denúncia. A primeira cc
para afastar o processo dos casos em que a
delituoso não é de autoria do Governador ou esti'
de molestar o Governador. A segunda, verificz
implica legitimidade, porém, somente o cum
constitucionais e legais para a denúncia."

"Embora não legislativa, a competência da As
julgamento de crime de responsabilidade atribuí(
no contexto de suas funções institucionais, inck
uma vez que o Plenário é pelo Presidente coman
atribuições de coordenação dos trabalhos não d
proposições desprovidas dos requisitos formais
público e do trabalho parlamentar o cumpriment
não incide no setor público apenas a disposiçãc
principalmente, as prescrições normativas fe
perfeição.

Ao Presidente compete dirigir os trabalhos e
havendo necessidade de que sejam ativida

atos imputados ao

de para o enquadramento
D efeito de ser tomado o
absolvido ou condenado.
, os fatos descritos são

,'identemente não o são, a
;overnador, alvo predileto
eu cargo produz."

vativamente, à Assembléia
embros, a instauração de
•imes de responsabilidade,
XIV). No art. 91, § 3° da

ocesso e o julgamento do
rão perante a Assembléia
ços de seus membros. A
de prévia autorização do
leclaração da procedência

esso ou admissão da
)léia, da verificação dos
m juízo de legitimidade,
iva é insuficiente, o ato
claro o propósito apenas
D de pressupostos, não
ento dos pressupostos

mbléia para o processo e
ao Governador se insere

ive pelo atual Regimento,
3do e está no contexto das
seguimento a petições ou

É da essência do serviço
das formalidades, porque
da vontade, mas incidem,
as para garantir a sua

ar a ordem deles, não
do Plenário ou das
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presidencial pode ter lugar. Compete ao Presidente evitar o prosseguimento

sem fato delituoso imputável."

"À falta de pressuposto formal exigido, opinamos no sentido de que o
Presidente da Assembléia Legislativa indefira a denúncia e negue seu
andamento." (Grifo nosso.)

A denúncia ora sob enfoque encontra-se embasada, segundo o nela
argumentado, no ad, 89, parágrafo único, e 91, incisos III, IV e VII, da
Constituição Estadual, art. 7 0, 6,7 e 8, art. 80 , 4, 5 e 8 e ad. 12, 1, da Lei n°
1.079, de 1950, art. 22, 1, art. 23, 1 e II, da Lei n° 7.170, de 1983. Cabe
perscrutar se a narração dos fatos apresentados traça liame lógico com os
tipos definidos em lei.

Os dispositivos invocados pelo denunciante têm os seguintes dizeres:
Constituição Estadual:
"Art. 89-...
Parágrafo único - O Governador e o Vice-Governador do Estado, no ato da

posse e ao término do mandato, farão declaração pública de seus bens, em
cartório de títulos e documentos, sob pena de responsabilidade.

Art. 91 - São crimes de responsabilidade os atos do Governador do Estado
que atentem contra a Constituição da República, esta Constituição e,
especialmente, contra:

- a existência da União;
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério

Público, da União e do Estado;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais, coletivos e sociais;
IV - a segurança interna do País e do Estado;
V - a probidade na administração:
VI - a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais."
Lei n° 1.079, de 1950:
"Art. 70 - São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos

direitos políticos, individuais e sociais:
6 - subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e

social;
7 - incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina;
8 - provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou

delas contra as instituições civis.
Art. 80 - São crimes contra a segurança interna do país:
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4 - Praticar ou concorrer para que se perpeti
contra a segurança interna, definidos na legislaçãc

5 - Não dar as providências de sua competênch
execução desses crimes,

8 - Deixar de tornar, nos prazos fixados, as pro'
lei ou tratado federal e necessário a sua execução

Art. 12 - São crimes contra o cumprimento das d
- impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos,

Poder Judiciário."
Lei n°7.170, de 1983:
"Art. 22- Fazer em público, propaganda:

- de processos violentos ou ilegais para alter
social.
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qualquer dos crimes

para impedir ou frustrar a

ências determinadas por
cumprimento.
isões judiciárias:
andados ou decisões do

da ordem política ou

Art. 23 - Incitar:
- à subversão da ordem política ou social,

II - à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes
sociais ou as instituições civis."

Em seu arrazoado o autor descreve os últimos acontecimentos ocorridos
na fazenda dos filhos do Sr. Presidente da República, localizada no Município
de Buritis, por demais conhecidos de todos nós, já que acompanhado de
perto pela imprensa nacional com destaque, para concluir que a conduta do
Sr. Governador afronta o preconizado no art 144 da Constituição da
República, amoldando-se ao previsto no art. 91, III e IV, da Constituição
Estadual, art. 7 0, 7 e 8, art. 80, 4, 5 e 7, estes da L 3 n°1.079, de 1950, e art.
22, 1 e 23, 1 e II, da Lei n°7.170, de 1983.

Para ser o mais fiel possível aos argumentos do denunciante, procede-se a
transcrição do por ele alegado:

"0 denunciante compartilha do entendimento do ilustre Prof. José Rubens
Costa, publicado no jornal "0 Tempo", edição de 141912000, na pág. 5, Diz
ele: "A atitude do Presidente Fernando Henrique Cardoso de enviar tropas do
Exército para fazer a segurança da propriekiade de sua família é
constitucional. Ele disse que Fernando Henrique Cardoso poderia acionar as
Forças Armadas tanto como Presidente quanto cidadão. Cita os arts. 142 e
144 da Constituição Federal. O primeiro diz que o Exército, a Marinha e a
Aeronáutica estão sob autoridade do Presidente e se destinam à defesa da
Pátria e à garantia dos poderes constitucionais d art. 144 afirma que todos
os cidadãos têm direito à segurança pública pori meio das Policias militar,
civil, federal e rodoviária. 'A segurança do Presidente está afeta às polícias,
na qualidade de cidadão, e à do Exército, como !residente'. declarou. Para
ele, a primeira providência seria Fernando Henrique Cardoso pedir a
segurança da Polícia Militar de Minas, 0 Governo Federal, na última
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segunda-feira, enviou vários comunicados alertando para o risco de
invasão, pedindo uma providência. Mas o Estado avaliou que não havia risco
e, nesse caso, o presidente poderia pedir a ajuda do Exército, argumenta
Rubens Costa."

Ora, os fatos são por demais sabidos e, em resumo, podemos dizer que:
a) temendo uma invasão à propriedade de seus filhos, em Buritis, o

Presidente determinou o envio de tropas do Exército para a área;
b) entendeu o Presidente Fernando Henrique Cardoso que "o poder

constitucional do Presidente e a sua autoridade como legítimo mandatário do
povo brasileiro não podem submeter-se a ameaças e chantagens para
obtenção de decisões de governo, como é a intenção do MST. Fosse
admitido esse abuso, o Estado de direito pereceria no País.";

c) O Presidente Fernando Henrique Cardoso também esclarece na carta
que remeteu ao Governador Itamar Franco que "...houve insistentes pedidos
de medidas preventivas ao Governo de Minas Geris, tanto por parte do
Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, em ofícios dirigidos
ao Governador, como do Diretor da Polícia Federal, em oficio dirigido ao
Comandante da Polícia Militar, Que não foi sequer respondido" (grifos do
denunciante);

d) A garantia do exercício de autoridade do presidente é confirmada
quando, ao finalizar a mencionada correspondência, Fernando Henrique
Cardoso afirma 'tendo tomando conhecimento, entretanto, de que, por força
das gestões inspiradas nos mais elevados propósitos do Ministro Carlos
Velloso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, V. Exa. agora se dis põe a

presença ao batarnao da (juarda Presidencial" (grifos do denunciante);
e) Desta maneira, os procedimentos adotados pelo Governador do Estado,

a saber:- não atendimento do pedido de garantia ao direito de segurança
pública; - omissão criminosa ao deixar de ordenar que a Polícia Militar
cumprisse seu dever."

Espanque-se de pronto a fundamentação de crime de responsabilidade
centrada na Lei n°7.170, de 1983, posto que as figuras típicas nela descritas
possam configurar crime comum, não de responsabilidade. Sendo assim,
"concessa venia", a competência para o processamento da denúncia seria do
Superior Tribunal de Justiça, não da Assembléia Legislativa, a teor do art. 92
da Constituição Estadual e do art. 105, 1, "a", da Constituição Federal. Se o
denunciante entende ter o Chefe do Executivo Estadual praticado crime
comum, cabe levar a questão ao Ministério Público, que agirá se assentir
com a tese esposada.

Quanto aos demais dispositivos invocados, entendo não haver adequação
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jurídica entre os fatos arrolados e o que neles
Constituição Estadual, assim como o art. 85 da
genericamente acerca da responsabilização di
Federal e Estadual, deixando a cargo de lei espe
cada tipo. Tal diploma normativo já existia
recepcionado pela Constituição de 1988. Trata
parecer Lei n° 1.079, de 1950. E o que ela reza
pelo denunciante?

O art. 70 prevê os crimes de responsabilidade
direitos políticos, individuais e sociais, listando,
tentar subverter por meios violentos a ordem
militares à desobediência à lei ou infraçã
animosidade entre as classes armadas ou cont
instituições civis". Já o art. 80 arrola os crimes co
País, entre eles, "praticar ou concorrer para qui
crimes contra a segurança interna, definidos na 1€
providências de sua competência para impedir ou
crimes"; "permitir, de forma expressa ou tácita,
ordem pública".

Segundo foi dito na denúncia, o Presidente
invasão à propriedade de seus filhos e enviou
ação da Policia Militar. O Governador - isto está d
serviço de inteligência da PM o informe de que n
Verifica-se, portanto, que a decisão do Governad
ela levou em conta o informe do serviço de ïn
criticar o Governador, aliás, isso é da essência dc
se até dizer que houve uma avaliação incorretc
(não se está afirmando, frise-se, mas apenas av
para força de argumentação), mas dai a dizer qi
estaduais para evitar possível invasão, o Go'i
responsabilidade é perder o referencial da Lei
argumentação deduzida pelo denunciante vinga
ser responsabilizado por qualquer pessoa
determinadas regiões da Capital. E sabido e res
Belo Horizonte possuem alto índice de crimes a
No entanto, ainda assim, ilicitos penais graves li
quê? Porque é impossível prevenir todos os delit
há maior probabilidade de sua ocorrência.

Como se não bastasse, o único documento ju
caso de Buritis é um exemplar do "Assembléia na
matérias jornalísticas publicadas em 141912000, n
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prevê, O art. 91 da

a Republicana, dispõem
Chefes dos Executivos
a federal a definição de
foi, em grande parte,
da já tão falada neste

s dispositivos invocados

ontra o livre exercício dos
ntre outros, "subverter ou
política e social"; "incitar
à disciplina": "provocar
elas, ou delas contra as

Ira a segurança interna do
se perpetre qualquer dos
islação penal": "não dar as
rustrar a execução desses
infração de lei federal de

da República temia uma
omunicados postulando a

?clinado na fi. 8 - recebe do
o há iminência de invasão.
)r não foi sem fundamento:
eligência da PM. Pode-se
regime democrático, pode-
do serviço de inteligência

mtando uma possibilidade,
e, ao não enviar as tropas
rnador praticou crime de
° 1.079, de 1950. Caso a
se, o Governador poderia
vitima de violência em
abido que alguns locais de
ntra a vida e o patrimônio.
continuam ocorrendo. Por

s, ainda que se saiba onde

lado pelo autor relativo ao
Imprensa" que reproduz as
o havendo ali, "data venia",
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nenhuma prova da ocorrência dos fatos tipificados nos arts. 70 e 8 0 da Lein o 1.079, de 1950.

Ao que parece, da leitura dos acontecimentos o autor tirou como conclusão
terem ocorridos fatos definidos na Lei n° 1.079, de 1950. Não vislumbro a
hipótese da mesma forma, entretanto. O fato de o Governador não ter
determinado fossem as tropas estaduais mobilizadas para evitar uma
possível invasão de terras particulares, seguindo a opinião do serviço de
inteligência da corporação militar, não se configura fato típico previsto em lei.
Se o Governador não determinasse nenhuma providência após coletar a
opinião da Policia Militar, que entendesse ocorrente a iminência da invasão, a
responsabilização restaria clara, pois o dolo, a vontade livre e consciente de
deixar de praticar um ato obrigatório em face das regras constitucionais e
legais aplicáveis, constituiria, certamente, crime de responsabilidade. Se,
contudo, o que se reclama é da avaliação do serviço de inteligência da
Polícia Militar, cabe, se for o caso, eventualmente, a juízo da autoridade
competente, a instauração de inquérito visando apurar a responsabilidade do
autor do relatório, que apontava não haver risco de invasão.

Se houve - repise-se, mais uma vez, não se está afirmando, mas apenas
aventando-se uma possibilidade - falha do serviço de inteligência da PM, só
este pode responder pelo fato, a teor do art. 13 do Código Penal, que reza
que "o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável
a quem lhe deu causa".

O denunciante entende, também, ter se dado o crime de responsabilidade
tipificado no art. 80, 5, da Lei n° 1.079, de 1950, tendo como fundamento o
seguinte:

"a) não bastasse a ausência da ação governamental do Chefe do Executivo
de Minas, em nítida vingança política, o Governador do Estado anuncia, para
espanto de todos, que pretende desapropriar a Fazenda Córrego da Ponte;

b) não se discute, "in casu", a competência do Governador para
desapropriar imóveis rurais ou urbanos; o que causa espécie é o motivo
alegado para levar a efeito tal desapropriação;

c) sobre este ponto, o jornal "Estado de Minas", na edição de 14/9/2000,
página 4, publica depoimento do ilustre jurisconsulto Miguel Reali. Diz ele: "O
ato é nulo, já que a lei é de utilidade pública e não de 'revide político'. A lei
deve ser utilizada para a necessidade pública ou social e, neste caso, não
cabe nem uma coisa nem outra. Não acredito que haja consistência jurídica,
porque está muito claro que se trata de um conflito político";

d) na edição de 14/9/2000, o jornal "Hoje em Dia", pág. 3, apresenta
depoimento do ilustre ex-Presidente da OAB-MG, Aristóteles Ateniense, que
de maneira solar nos ensina: "Desapropriação não é um ato de vontade. Está
sujeita a requisitos previstos na Constituição Federal, levando-se em conta,
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principalmente,	o	interesse	público.	Insati
incompatibilidade política não podem motivar nenk

e) ao anunciar que a Procuradora Geral do Es
elaborar parecer que fundamente a decisão di
proceder a uma possível desapropriação, o Govc
Militar para, em regime de urgência, proteger o Pal

f) uma verdadeira operação de guerra foi m(
opinião pública da premente invasão do Palácio
federais, 'segundo informes sigilosos do serviço
Militar";

g) a estratégia adotada pelo Chefe do Poder E)
clara: não determina a proteção policial à Fazendc
argumento de que o serviço de inteligência da P
haver iminência de invasão, ao mesmo tempo
militantes do MST nos portões da referida fa;
operação de guerra, sob o argumento de qi
inteligência informa existirem sérios indícios de
Palácio da Liberdade;

h) não importa aqui duvidar da eficiência do
Policia Militar. Talvez devêssemos é duvidar da ir
do Estado. Afinal de contas, executar estratégia coi
premeditada animosidade entre as classes arma
responsabilidade pelo crime de atentar contra
políticos, individuais, coletivos e sociais, capituladc
Constituição do Estado e no art. 80 , número 5, dc
1950".

O art. 8°, 5, considera crime contra a segurança i
providências de sua competência para impedir ou
crimes". Ora, não se consegue concatenar idéias
exposição dos fatos à conclusão. O autor co
Governador anunciado o desejo de desapropria
Ponte, alvo dos acontecimentos em Buritis, cita a p
que condenam a iniciativa, anuncia ter sido a Prol
chamada para proceder aos estudos legais nec
realça o ocorrido no Palácio da Liberdade onde foi
operação de guerra", diz que a estratégia do Sr. Gc
a fazenda em Buritis e ocupar o Palácio da Liber
conselho do serviço de inteligência da Polic
premeditada animosidade entre as classes armadc
a ocorrência de crime de responsabilidade capitul
Lei 1.079, de 1950 cujo texto acima já se transcrevi

ão pessoal ou
desapropriação":
está encarregada de
Governo do Estado

dor convoca a Policia
da Liberdade:
da para convencer a
Liberdade por tropas

inteligência da Policia

cutivo de Minas é muito
Córrego da Ponte, sob o
lícia Militar informou não
je dez ónibus despejam
nda, e determina uma
o mesmo serviço de

intenção de invasão do

rviço de inteligência da
:eligência do Governador
i fundamento centrado na
as, é chamar para si a

exercício dos direitos
no inciso III do art. 91 da
Lei Federal n° 1-079, de

ema do País 'não dar as
istrar a execução desses
ue liguem logicamente a
ieça dizendo ter o Sr.
a Fazenda Córrego da
sição de juristas de escol
iradoria-Geral do Estado
ssários à expropriação,
nontada "uma verdadeira
amador, ao não proteger
ade, nos dois casos sob

Militar, centra-se em
concluindo de tudo isso

lo no n° 5 do art. 8°, da
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Questiona-se: qual a seqüência lógica pode levar os fatos narrados à

conclusão proposta? Dizer que o Sr. Governador não determinou as
providências necessárias para impedir ou frustrar a execução de crime contra
a segurança interna do País exige obviamente a exposição antecipada,
detalhada, circunstanciada do referido crime. "Data venia", a inépcia aqui se
impõe.

Afirma o denunciante que o Sr. Governador não vem cumprindo ordens
emanadas de autoridades judiciárias, nos seguintes termos:

"O Governador do Estado infringiu o inciso VII do art. 91 da Constituição do
Estado, cometendo uma vez mais crime de responsabilidade por promover
atos que atentam contra o cumprimento das decisões judiciais.

Com efeito, o Governador, no mínimo, conforme noticia o jornal "Estado de
Minas", edição de 101512000, já descumpriu, entre outros, cinco mandados
para reintegração de uma área de 1 milhão e 500 mil metros quadrados, na
região de Venda Nova, ao norte de Belo Horizonte, segundo provam os autos
que se encontram na 18a Vara Cível da Capital, movidos pela Construtora
Almeida, pedindo intervenção federal em Minas, por descumprimento de
ordem judicial.

A propósito, o próprio Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros,
- AMAGIS - o zeloso Juiz Elpidio Donizetti, já avaliou que "Minas Gerais está
próxima de entrar em total estado de desobediência civil, diante da negativa
da Polícia Militar, orientada pelo Governador Itamar Franco, em cumprir
decisões judiciais de reintegração de posse de terrenos particulares e
públicos". Essa negativa, segundo o Presidente da AMAGIS, se soma a uma
outra, ocorrida recentemente no Triângulo, quando o Governo o Estado não
cumpriu a decisão de reintegração de posse da Fazenda Tangará. em
Uberlãndia.

O agravamento dessa situação, enfatiza o presidente da AMAGIS,
'incentiva uma onda de invasões em todo o Estado'. Ela tem força de uma
cada-branca autorizando todas as pessoas a fazer justiça com as próprias
mãos. Da forma como está, declarou o Juiz Donizetti, não precisa haver
Judiciário no Estado. Basta que todas as demandas sejam encaminhadas ao
Palácio da Liberdade para o Governador Itamar Franco definir.

O jornal 'Hoje em Dia', de 14/9/2000, pág. 03, traz matéria com o
Presidente da OAB-MG, Marcelo Leonardo e lhe credita a informação de que
'ao longo dos quase dois últimos anos, recebeu várias reclamações de
advogados, de diversas comarcas, que não estão conseguindo o apoio da
Policia Militar para cumprimento de mandados de emissão de posse
deferidos pela justiça estadual'.

Continuando a mesma matéria, diz o jornal que, segundo Marcelo
Leonardo, as emissões de posse foram deferidas pela justiça em imóveis
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invadidos por militantes do MST. É preocu
democrático o não-cumprimento de decisões judici

O descumprimento de ordem judicial é ato de
pode ser admitido, pois, constituindo a Repúblic
Estado democrático de direito (art. 1 0 da Constit
que o acatamento das decisões judiciais é providÉ
pelas autoridades.

Perquire-se então se das provas colacionadas
indício do não-cumprimento de decisão judicial pc
Governador. As págs. 22 (verso), 23 (frente),
(frente e verso) tratam da matéria, e todos os do
da fi. 102, inclusive, pertencem a ações de reinteç
proibitório relacionados com a ocupação de ar'
Uberlãndia.

Li com extrema atenção todos as peças citad
ressaía conduta ensejadora de crime de respon
Governador.

Em nenhuma delas encontrei impressa a ordE
descumprimento de ordem emitida pelo Poder Ju
inexistir tal comando é que a Cia. de Integra
representação junto ao Ministério Público Federa
responsabilidade do Sr. Governador pelo não
judicial favorável a empresa. O próprio advogado c

reintegração" (grifo nosso). Ou seja, desconhe
Governador no caso. Por outro lado, o Sup€
Deputado Marcos Helênio afirma: "O Governad
Quem fala que ele não cumpriu com a justiça é rr
legislação" (fl. 24). Já o Comandante do Policia
Severo, "informou que já recebeu recomendação
para cumprir a determinação da Justiça de retirar
esclareceu que está fazendo, primeiro, o planejam
não ser protagonista de uma tragédia" (fl. 48).

No verso da fi. 114 consta a seguinte observaçã
"Certifico sob a fé de meu oficio que, em c

mandado, diligenciei-me á RD. MG 010, sendo ai
imóvel já havia sido invadido. Diante do númel
solicitei força pública, junto ao 130 Batalhão da
Assim, comparecemos em companhia da parte ai.
Policia Militar, onde fomos informados pelo Major
poderá intervir sem ordem expressa do Coronel Pu

para o regime

extrema gravidade e não
Federativa do Brasil um

lição Federal), é evidente
icia a ser sempre seguida

guma comprova ou traz
parte diretamente do Sr.
(frente), 38 (verso), 48

mentos juntados a partir
ação de posse e interdito
s em Belo Horizonte e

para verificar se delas
idade por parte do Sr.

i do Sr. Governador de
iário. Provavelmente por
o Florestal teria aviado
a fim de apurar eventual
umprimento da decisão
empresa diz: "Queremos

se a interveniência do
endente do ITER, ex-
quis evitar a violência.
;ioso ou não entende de
nto da Capital, Coronel
Comando-Geral da PM
invasores da área, mas
o da desocupação 'para

do Oficial de Justiça:
mprimento ao respeitável
às 8:30h. Constatei que o

de invasores no imóvel
'MMG, que não atendeu.
ora ao Comando Geral da
ábio Xavier que a PM não
3uro Lúcio Gontijo que por
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sua vez obedece a ordens do Governador do Estado.

Devolvo o presente mandado por falta de apoio da Policia Militar no
cumprimento da diligência.

Para constar lavrou-se esta."
Do verso da fI. 120, embora o texto não esteja legível em sua integralidade,

retira-se a seguinte observação lançada pelo Meirinho:	 -
"O Major Fábio Xavier informou na presença dos representantes legais dos

autores, que a PM não poderia intervir, sem ordem expressa do Coronel
Mauro Lúcio Gontijo que por sua vez obedece a ordens do Governador do
Estado; deixei cópia do mandado junto ao 13 0 Batalhão da PM. Devolvo o
mandado por falta de apoio da PM".

O oficio de fl. 122 (o de fi. 124 é cópia idêntica) foi encaminhado ao Sr.
Comandante-Geral da Polícia Militar. O relatório de fis. 1281130 é assinado
pelo Comandante do 13 0 Batalhão de Policia Militar e não se encontra
dirigido a quem quer que seja. Os ofícios de fis. 1531155 têm como
destinatário o Comandante-Geral do 9° Comando Regional da Policia Militar,
e o de fl. 156, o Comandante do 32 0 Batalhão de Policia Militar, o mesmo
ocorrendo com o de fl. 158. Na fi. 159 consta ofício dirigido ao Juiz da 6a Vara
Cível da Comarca de Uberlândia comunicando a data do cumprimento da
reintegração de posse. Nas fis. 161 e 163 consta certidão circunstanciada
dos Oficiais de Justiça informando a gravidade da situação da Fazenda
Tangará e os riscos que correram no desempenho de seu mister. A ti. 165,
despacho do Juiz de Direito solicitando do Sr. Presidente da República tropas
federais para o cumprimento da ordem judicial, relatando, também,
brevemente, conflito positivo de competência em face de entendimento da
Justiça Federal.

Em nenhum desses documentos verifica-se ordem emanada do Sr.
Governador com vistas ao não-cumprimento das ordens judiciais. Encontram-
se certamente dificuldades operacionais para efetivá-las. Em alguns casos,
como o do Bairro Serra Verde, nesta Capital, a desocupação determinada
exigiu da Policia Militar um planejamento minucioso, envolvendo vários
homens e estratégia, o que acabou sendo bem-sucedido, pode-se lembrar
quem acompanhou os acontecimentos.

E necessário ter em mente que uma liminar reintegratória de posse,
envolvendo o desalojamento de centenas, às vezes milhares de pessoas,
não é tarefa simples, que pode ser cumprida de um dia para o outro. E
natural que a Polícia planeje a operação, podendo levar dias ou até semanas
para desincumbir-se do trabalho com sucesso, evitando situações como a de
"Eldorado dos Carajás".

Os fatos relacionados com a Fazenda Tangará são extremamente graves.
Entrementes, não há em nenhum lugar nas cópias do feito, ou mesmo nas
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matérias jornalísticas, afirmações do Sr. Governa
ensejar a responsabilização. Se o sr. Governad
assim procedeu, assim determinou, nos autos nãc
Ademais, não há nenhuma informação acerca
competência citado pelo MM. Juiz. O mesmo já si
instância superior ter designado Juiz federal ou r
resolver, em caráter provisório, as medidas urgent'
Processo Civil)

Por derradeiro, sustenta o denunciante que
apresentar sua relação de bens, conforme de
parágrafo único do art. 89 da Constituição Estac
imóvel de sua propriedade, localizado em Washin
adquirido em 27111198, cerca de dais meses antes
de bens em cartório, por U$300.000,00.

Como supedâneo do arrazoado existiria uma n
de S. Paulo" (fi. 18) e um documento do "Agent Sy'
"Folha", o sr. Governador teria comprado o imõve
data com precisão). Já no documento 17, em
português, o que lhe deixa de conferir força prol
anunciado, existem duas datas: 27111198 e
observação mais importante que fazer é que em
Synopsis" é citado o nome do sr. Governador Itan
se possa atribuir-lhe o domínio de um imóvel é es
conste seu nome, fato não percebido na hipótese.

7 - Conclusão
A meu juízo, não cabe ao Sr. Presidente recel

rejeição se impõe. O recebimento da denúncia não
juízo de conveniência e oportunidade; ao revés, é ',
Superior Tribunal de Justiça:

"Penal. Processual. Trancamento de inquérito pol
Certidão de Oficial de Justiça atestando a ausên'
justa causa.

1. Totalmente evidenciada a atipicidade do fato, E
produzidos, impõe-se o trancamento do inquérito.

2. Recurso Ordinário provido." (RHC 9607/PA. F
T. DJ 251912000. pág. 113)

"Ex positis", conclui-se que a peça de denúncia u
alguns pressupostos básicos para o seu recebimer

o estipulado na Lei n° 1.079 e no Código de Process
sentir, deve a peça de denúncia ser rejeitada
fundamentos acima alinhavados.

or que pudessem lhe
'r, "ad argumentandum",
há a menor prova disso.
do conflito positivo de
poderia ter findado ou a

esmo Juiz estadual para
s. (art. 120 do Código de

o Sr. Governador, ao
rminação estatuída no
ai, deixou de relacionar
n, nos Estados Unidos,

a entrega da declaração

iria publicada na "Folha
ipsis Report". Segundo a
em 1998 (não se fala a
wa não vertido para o
tória conforme já acima
311199. No entanto, a
ienhum lugar da "Agent

Franco. Ora, para que
ncial que no documento

a denúncia quando a
encontra no espaço do
ulado, como sustenta o

il. Falsidade ideológica.
de Promotor. Falta de

razão dos elementos já

Mm. Édson Vidigal. 5a

sente-se da ausência de
), levando-se em conta o
Penal. Portanto, em meu
e arquivada, forte nos



Ê o parecer.	
362

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2000.
Luís Antônio Prazeres Lopes, Procurador-Geral".

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Consoante o Parecer n° 4.00112000, da Procuradoria-Gerar da Casa que

aprovo, a denúncia por crime de responsabilidade apresentada pelo Exmo.
Sr. Deputado Amilcar Martins contra S. Exa. o Sr. Governador do Estado não
se apresenta revestida das formalidades essenciais requerentes para o seu
recebimento. Não se vislumbra ademais a existência de justa causa, em face
da atipicidade de algumas das condutas imputadas ao Chefe do Executivo,
bem como da inexistência de provas de autoria de outras tantas.

A possibilidade de que esta Presidência proceda a esse juízo preliminar,
ultrapassando a apreciação dos aspectos meramente extrinsecos, é hoje
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decisão transcrita no
aludido parecer.

Assim, adotando os fundamentos daquela manifestação técnico-jurídica,
deixo de receber a denúncia formulada, determinando seu arquivamento.

Mesa da Assembléia, 17 de outubro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.
- A Decisão da Presidência foi referendada pelos Deputados José Braga,

1 0-Vice-Presidente, e Gil Pereira, 20-Secretário, sendo que o Deputado
Durval Angelo, 20-Vice-Presidente, votou contrariamente.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Colégio de Lideres em que solicita a

realização de reunião especial em comemoração aos 50 anos de atividade do
Grupo Samarino. A Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso
XXI do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Requerimento do Deputado
Anderson Adauto em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de
Lei n° 99712000. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com
o inciso Vil do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer sobre as indicações, feitas pelo Governador do

Estado, dos nomes dos Srs. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Maria Dolores da
Cunha Pinto, Hermirio Gomes da Silva, Marlene Machado Porto e Marlene
Teresinha de Muno Colesanti para integrarem o Conselho Estadual de
Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação dos nomes. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, 1, c/c o art. 255, do
Regimento interno. Os Deputados que desejarem aprovar a indicação
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deverão registrar "sim", e os que desejarem rejeit2
matéria será aprovada por maioria simples. A fim
processo eletrônico, a Presidência solicita aos
registraram sua presença no painel que o fz
Presidência solicita a atenção dos Deputa
procedimentos: ao toque da campainha e dentro c
segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar a
registrar o voto "sim", ou "não", ou "branco", obse
posto de votação se o voto foi computado. A Presk
cada posto registra somente um voto. A Pres
processo de votação e, para tanto, solicita que
seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do pain
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -

Vilela - Alvaro Antônio - Antônio Andrade - Antônic
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pi
Pimenta - Chico Rafael - Dilzon Meio - Dimas R
Doutor Viana - Elaine Matozinhos - Elbe Brandãc
Rezende - Glycon Terra Pinto - lvair Nogueira - lvc
Eduardo de Oliveira - José Braga - Luiz Tadeu
Maria José Haueisen - Miguel Martini - Nivaldo ft
Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Vieira - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados
houve 4 votos em branco, totalizando 39 votos. l
indicação dos Srs. Tomaz Aroldo da Mota Santos
Pinto, Hermirio Gomes da Silva, Marlene Mz
Teresinha de Muno Colesanti para integrarerT
Conselho Estadual de Educação. Oficie-se ao Gov'

Votação de Requerimentc
O Sr. Presidente - Requerimento n° 1.454

Fiscalização Financeira e Orçamentária, pedindo
da Educação sobre os benefícios proporcionadc
712199, bem como sobre o Substitutivo n° 1, a ei!
gratificação por trabalho noturno para servidor dc
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação,
Deputados que o aprovam permaneçam como
Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimer
do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

a registrarão "não". A
proceder à votação pelo
putados que ainda não
am neste momento. A
s para os seguintes
um prazo máximo de 15
ia senha e, em seguida,
ando no visor do próprio
tia esclarece ainda que
ncia vai dar inicio ao
Deputados ocupem os

eletrônico.

\gostinho Silveira - Ailton
Carlos Andrada - Antônio
ito - Cabo Morais - Carlos
drigues - Dinis Pinheiro -
- Fábio Avelar - Geraldo
José - João Paulo - Jorge
eite - Márcio Kangussu -
idrade - Olinto Godinho -
osta - Sebastião Navarro

votou "não" 1 Deputado;
tá, portanto, aprovada a
Maria Dolores da Cunha
hado Porto e Marlene
como Conselheiros, o

nador do Estado.

!000, da Comissão de
formações ao Secretário
pelo Projeto de Lei n°

apresentado, que institui
Quadro do Magistério. A
querimento na forma do
o Substitutivo n° 1. Os
e encontram. (- Pausa.)

n° 1.45412000 na forma
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2' Fase

Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência
Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria

O Sr. Presidente
passa à 21 Fase da
constante na pauta.

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

retirados da pauta desta reunião as Propostas de Emenda à Constituição nos
3, 13, 15,23 e 25199 e o Projeto de Lei Complementar n°29/2000.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 17 de outubro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.
O Sr. Presidente - Nos termos de decisão normativa da Presidência, solicito

ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para verificação de
"quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Andrada) - (- Faz a chamada)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Há, portanto,

"quorum" para votação.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar
n° 21199, do Governador do Estado, que dispõe sobre concessão de
benefício securitário aos policiais civis e militares do Corpo de Bombeiros e
aos agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou, ficando prejudicada a Emenda
n° 1. A Comissão de Direitos Humanos opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo n°
1 e da Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua
aprovação com as Emendas n o

s 2 e 3, que apresentou, e pela rejeição dos
Substitutivos n os 1 e 2 e da Emenda n° 1. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Administração Pública que opina pela rejeição das
Emendas n o

s 4 e 5. Nos termos do § 2° do art. 279, o Substitutivo n° 2 terá
preferência na votação. Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio
Andrade em que solicita, na forma regimental, a inversão da preferência na
apreciação do Projeto de Lei Complementar n°21/99, de modo que o projeto
original seja votado antes dos Substitutivos n o

s 1 e 2. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Antônio Andrade em que solicita a votação destacada do parágrafo único do
art. 1 0 do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei Complementar n° 21199. A
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Presidência defere o requerimento, de conformidac
art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa rc
Sebastião Navarro Vieira em que solicita, na for
destacada do "caput" do art. 1° do Substitutivo
Complementar n°21/99. A Presidência defere requ'
com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado an
• Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente,

Lideres, ficou acertado que hoje aprovaríamos o r
apenas o destaque do Deputado Sebastião Navam
do art. 1 0 do Substitutivo n° 1, ficaria livre para
decisão de cada Deputado. Ficou acordado ap
Emendas n

os 2 e 3, rejeitarmos as Emendas n°5
destaque, relativo ao parágrafo único do ad. lodo

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sá
• Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presider

totalidade, o encaminhamento do Líder da M
Andrade, e encaminhar também pela aprovação c
Emendas nos 2 e 3, pela rejeição das demai:
destaques, que mudam os limites dos valores.
Governo subscreve, na totalidade, a indicação do
no Colégio de Lideres.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piar

para votação e solicita ao Sr. Secretário que
Deputados, para recomposição de "quorum".

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro

chamada 46 Deputados. Há "quorum" para votaçãc
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a re
entendimentos entre as Lideranças sobre a apreci
na pauta.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -

trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputadc
em que solicita a votação destacada do ad
Complementar n° 21199. A Presidência defc
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do R
do Projeto de Lei Complementar n° 21199, salvo

com o inciso XVII do
luerimento do Deputado
a regimental, a votação
n° 1 ao Projeto de Lei
rimento, de conformidade

nio Andrade.
m reunião do Colégio de
Djeto na forma original, e
Vieira, relativo ao "caput"
)tação de acordo com a
)varmos o projeto e as

4 e 5 e aprovarmos o
ibstitutivo n° 1.

Souza Cruz.
quero subscrever, na

ria, Deputado Antônio
projeto original, com as
e pela aprovação dos
rtanto, a Liderança do
ler da Maioria acordada

que já não há "quorum"
ceda á chamada dos

- Responderam à

por 5 minutos, para
da matéria constante

stão reabertos os nossos
Sebastião Navarro Vieira
40 do Projeto de Lei

e o requerimento, de
3imento Interno. Votação
nendas e destaques. Os
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Deputados que desejarem aprová-lo deverão registrar "sim', e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, 1, c/c art.
255, do Regimento Interno. A Presidência solicita aos Deputados que
ocupem os seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônica
- Votam 'sim" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada
- Antônio Júlio - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canédo - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - l-leIy Tarqüínio - Ivair Nogueira - Ivo
José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Milton - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu -
Maria José Haueisen - Nivaldo Andrade - Ohnto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderiey Ávila.

- Vota "não' o seguinte Deputado:
Antônio Genaro.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados; votou "não" 1 Deputado,

totalizando 45 votos. Está aprovado o Projeto de Lei Complementar n°21/99,
salvo emendas e destaques. Com a aprovação do projeto, ficam prejudicados
os Substitutivos n°5 1 e 2, salvo destaques. Votação do art. 4 0, destacado.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sebastião Navarro
Vieira.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero alertar o Plenário: hoje, na reunião do Colégio de Líderes, ficou
acertado que os valores de indenização não seriam aqueles do projeto
original, que trata de quantia equivalente a 20 vezes o valor da remuneração
mensal e, em caso de morte, a 20 vezes a remuneração a que tiver direito o
servidor na data do acidente. Ficou acertado que os valores seriam de 25 mil
UFIRs para os casos de invalidez e de 50 mil UFIRs para os casos de morte.
O projeto original, no seu art. 40, diz que "o valor máximo da indenização
securitária prevista nesta lei será de R$25.000,00". Evidentemente, no caso
de morte, 50 mil UFIRs é muito mais do que o limite máximo fixado no projeto
original, que é de R$25.000,00. Por isso, destacamos o art. 40, solicitando
aos nobres pares que o rejeitem, para dar substância, validade à proposta de
50 mil UFIRs em caso de morte.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, novamente venho encaminhar o
destaque que diz respeito ao art. 1 0 do projeto original, que trata do seguinte:
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o

oc
o
o

"Os policiais civis e militares e os militares do Co
Agentes Penitenciários do Estado de Minas Gerai
acidente de serviço que ocasione aposentadoria pi
Lei Previdenciária, receberão do Estado a quantia
valor da remuneração mensal a que fizeram jus n
de indenização securitária".

Volto à justificativa anterior, que nos fez re
propondo, no Substitutivo n° 1, o seguinte: os
invalidez, 25 mil UFIR5. No parágrafo único, pn
morte, essa indenização seja de 50 mil UFIR5. E
queremos e foi acertado. Acresce-se a isso
estendendo essa indenização a todos os servidore
ser vítimas de acidente de trabalho ou venham
serviços prestados à sociedade. Não se justifli
isonomia que o Militar leve essa vantagem sobre
ou que os outros servidores civis não tenham a
essa lei, é dada aos servidores militares.

Cito apenas um exemplo, para tornar bem cia
carro conduzindo o Comandante da Policia Militar
receberá a indenização. Se um motorista da Secre
a sofrer um acidente, não receberá a indenizaçã
benefício a todos os servidores que forem vítima
Evidentemente, a mais alta incidência de indeni2
maior risco, ou seja, aos policiais militares e do
qualquer outro servidor que estiver prestando sen
venha a ser vitima de acidente também fará ju
votarmos "sim", estaremos atendendo a todos
elevando a quantia da indenização para 25 mil UR
50 mil UFIRs em caso de morte. Portanto, 1

encaminhamento para que votemos "sim".
O Sr. Presidente - Em votação-
-Procede-se à votação nominal por meio do pain
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
João Paulo - João Pinto Ribeiro-
- Votam "não" os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -

Vilela - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada
Júlio - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico R
Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Doutor Viana -
Brandão - Elaine Matozinhos - Ermano Batista
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio -

0 de Bombeiros e os
em atividade, vitimas de
invalidez, nos termos da

iuivalente a vinte vezes o
data do acidente, a titulo

itar o art. 4°. Estamos
ervidores receberão, por
omos que, em caso de

;sa é a essência do que
je, no art. l, estamos
do Estado que venham a
a falecer em razão dos
a e é uma questão de
is outros servidores civis,
esma vantagem que, por

i. Se o motorista de um
'ier a sofrer um acidente,
iria de Administração vier

Estamos estendendo o
de acidente de trabalho.
çães caberá àqueles de
rpo de Bombeiros. Mas

?o à sociedade mineira e
a essa indenização. Se
s servidores públicos e
:s em caso de invalidez e
inha solicitação e meu

eletrônico.

tgostinho Silveira - Ailton
Antônio Genaro - Antônio
el - Cristiano Canêdo -

dson Rezende - Eduardo
Fábio Avelar - Geraldo

'air Nogueira - Ivo José -
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Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Milton - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram "não" 41
Deputados, totalizando 43 votos. Está rejeitado o art. 4 0 do Projeto de Lei
Complementar n° 21199. Votação do "caput" do art. 1° do Substitutivo n° 1,
destacado. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Em votação.
- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votam "sim' os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Antônio Carlos

Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Doutor
Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqúinio -
Ivair Nogueira - lvo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderiey Ávila.

-Votam "não" os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Antônio Andrade - Elaine Matozinhos - Geraldo

Rezende - José Braga - José Milton - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Nivaldo Andrade - Pastor George - Ronaldo Canabrava - Sávio Souza Cruz.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados: votaram "não" 12
Deputados, totalizando 42 votos. Está rejeitado o "caput" do art. 1 0 do
Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei Complementar n°21/99.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarqümnio - Gostaria que fosse lido o parágrafo único.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura do parágrafo único do ad: 1 0 do Substitutivo n° 1,
destacado.

O Sr. Secretário - (- Lê:)
"Parágrafo único: Em caso de morte, será paga indenização securitária no

valor de 50 mil UFIRs ao beneficiário da pensão da vitima, conforme a lei
previdenciária."

O Sr. Presidente - Votação do parágrafo único do art. 1° do Substitutivo n°
1, destacado. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
nominal. A Presidência solicita aos Deputados que tomem os seus lugares.
Em votação.
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- Procede-se à votação nominal por meio do pain
- Votam 'sim os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelrno Carneiro Leão -

Vilela - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Júlio - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Ra
Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Doutor Viana -
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - G
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Ivo
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George
Piau - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigue
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wand

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados; r
nem voto "não". Está, portanto, aprovado o pará
Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei Complementar n
do dispositivo destacado, fica prejudicado o art. 2
Emendas n

os 2 e 3, que receberam parecer pela ap
- Procede-se à votação nominal por meio do pain
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Auto

- Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Ante
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêc
Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - El
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - GI
Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Paulo -
Eduardo de Oliveira - José Milton - Luiz Menezes -
Kangussu - Maria José Haueisen - Nivaldo Andrad
Pettersen - Paulo Piau - Ronaldo Canabrava - S2
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro

- Vota "não" o seguinte Deputado:
José Braga.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados

totalizando 42 votos. Estão aprovadas, portanto,
Projeto de Lei Complementar n° 21199. Com  a ap
ficam prejudicadas as Emendas n

o
s 1 eS.

Questão de Ordemo
o	• Deputado Hely Tarqüínio - Solicitaria que fosseo	• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência so

proceda à leitura da Emenda n°4.
0 Sr. Secretário - (- Lê:)

eletrônico.

ostinho Silveira - Aliton
\ntônio Genaro - Antônio
el - Cristiano Canêdo -
Juardo Brandão - Elaine
aldo Rezende - Glycon
osé - João Paulo - João
aga - José Milton - Luiz
Maria José Haueisen -
Paulo Pettersen - Paulo
- Sávio Souza Cruz -

iey Ávila.
io houve voto em branco
afo único do art. 1° do
21199. Com a aprovação
do projeto. Votação das
wação. Em votação.
eletrônio.

Vilela - Antônio Andrade
io Júlio - Cabo Morais -
- Dilzon Meio - Dimas

ie Matozinhos - Ermano
:on Terra Pinto - Hely
)ão Pinto Ribeiro - Jorge
uiz Tadeu Leite - Márcio
- Pastor George - Paulo
)ento Rodrigues -. Sávio
eira - Wanderley Ávila.

votou "não" 1 Deputado,
Emendas nos 2 e 3 ao

)vaçào da Emenda n° 3,

a Emenda n°4.
ao Sr. Secretário que
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'Emenda n°4: Acrescente-se onde convier: "O art. 2 0 da Lei n° 12.765,

de 21 de janeiro de 1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos, revogado o seu parágrafo único:

"Art. 20 -	 ............

§ 1° - O número de funções de que trata este artigo fica limitado a 174,
extinguindo-se cada função com a respectiva vacância.

§ 2° - O servidor estadual investido na função de Defensor Público junto às
penitenciárias do Estado passa a integrar o quadro suplementar a que se
refere o "caput".

§ 30 - O servidor de que trata o § 20 não fará jus ao pagamento do adicional
de local de trabalho, previsto na Lei n° 11.717, de 27 de dezembro de
1994.".'"

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 4, que recebeu parecer pela
rejeição.

- Procede-se à votação pelo processo nominal.
- Votam "sim" os seguintes Deputados:
Antônio Genaro - Elaine Matozinhos.
- Votam "não" os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Antônio Andrade

- Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Doutor
Viana - Eduardo Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende
- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Milton -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu -
Maria José Haueisen - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram "não" 41
Deputados, totalizando 43 votos. Está rejeitada a Emenda n°4 ao Projeto de
Lei Complementar n°21/99. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto
de Lei Complementar n° 21199 com o parágrafo único do art. 1 0 do
Substitutivo n° 1 e as Emendas n°5 2 e 3. A Comissão de Administração
Pública.

Declarações de Voto
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, mais uma vez este Plenário vive uma tarde importante, em que
vota um projeto que afeta a vida de muitos de seus servidores. Infelizmente,
não a todos; limita-se aos servidores policiais civis e militares, os do Corpo de
Bombeiros e os agentes penitenciários do Estado, excluindo os demais
servidores. Mas é importante que isso tenha sido votado hoje e que se
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assegure esse benefício a essa parcela da no
composta pelos que, na qualidade de militares,
sociedade.

Pretendíamos que fosse estendido a tod
infelizmente, acontecem certas coisas que se torr
este Deputado. O Sargento Rodrigues, que é u:
povo mineiro e que defende bravamente o intc
Casa, agiu, comandou no sentido de que ess
fazendo coro com alguns poucos governistas - a
não atingisse a todos os servidores. Acabamo
incoerência, que não faz justiça à grandeza desta
um projeto tão importante como este que ago
demais servidores, prejudicando os policiais
favorecendo os de mais altos vencimentos. O p
limitava, pelo art. 40, a R$25.000,00 o valor da mdc
esta Casa faria justiça a todos os servidores, e n
agendado na reunião de hoje: que a indenizaç;
25.000 UFIRs e aquela por morte fosse 50.000 UF
fez bem em enviar esse projeto, que representa
justiça para com seus servidores. O Estado paga
companhias seguradoras têm pago de indenizaçãc

Mas vejam a incoerência que nos levou à votaç
como foi: na certeza de que estávamos estabe
indenização para os servidores que sofresserr
serviço, e 50.000 em caso de morte, suprimimos o
R$25.000,00. O que acontece hoje, em caso de in'
como foi aprovada? O soldado que ganha men
receberá o equivalente a 20 vezes o valor da remu
jus na data do acidente. Ele tomou prejuízo. Preju
de mais baixa renda. Em compensação, premiari
os de salários mais altos. O Coronel que sofreu ac
40, agora, receberá a quantia equivalente a
remuneração mensal. O Delegado de Polícia tamb

Então, embora tenhamos votado um projeto
beneficiamos uma parcela dos servidores do Estac
e cometemos esta incoerência de dar uma inder
têm mais alto salários e de diminuir a proposta q
para aqueles de salários mais baixos, como Solda

Essa é a minha justificação de voto, chamando;
que votemos analisando melhor. Tentei esclareci
que estávamos fazendo, e acabamos fazendo jus
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população mineira,
;tam serviços à nossa

s os servidores, mas,
im incompreensíveis para

ilustre representante do
esse dos militares nesta
proposta se limitasse -
o-somente os policiais e
cometendo uma grande
asa nem à expressão de

votamos, excluindo os
e mais baixa renda e
)jeto original do Governo
uzação. Entendíamos que
;tabeleceriamos o que foi
o por invalidez fosse de
Rs. O Governo do Estado
conomia para o Estado e
a de prêmio mais que as

desse projeto da forma
cendo 25.000 UFIRs de
invalidez, em razão do
ii. 40, que limita o valor a
lidez, com a lei, da forma
;, no caso de invalidez,
ração mensal a que fizer
amos o soldado - aquele
s de maneira expressiva
ente, sem o limite do art.
vezes o valor da sua

xtremamente importante,
prejudicamos os demais

ração maior para os que
havia sido apresentada

)s e Detetives.
atenção desta Casa para

tentei mostrar a justiça
a em parte e cometendo
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uma grande injustiça em outra. Essa é a minha declaração de voto, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Esta Presidência, antes de passar a palavra ao Sargento
Rodrigues, para declaração de voto, deseja esclarecer ao Plenário que esse
projeto foi motivo de discussão e entendimento no Colégio de Líderes.

A Presidência, no presente momento, não está em condições, porque
votamos não os Substitutivos n o

s 1 e 2. Votamos o projeto original e, depois,
matérias destacadas nos substitutivos. A Presidência entende que votamos
hoje a matéria em 1° turno. Teremos, portanto, a condição de rever todo e
qualquer equívoco que porventura tenha sido praticado por este Plenário na
votação do 20 turno.

A Presidência concorda plenamente com as palavras do Deputado
Sebastião Navarro Vieira sobre a importância desse projeto.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria
de agradecer ao Plenário pela aprovação desse projeto.

Quero dizer que o Deputado Sebastião Navarro Vieira deve estar
equivocado: apresentamos o Substitutivo n° 1 na Comissão de Administração
Pública, e nasceu do nosso gabinete esse substitutivo que elevaria de 20
vezes o salário do servidor, apenas por morte, para 25.000 UFIRs por
invalidez e 50.000 UFIRs por morte.

Tivemos a discussão no Colégio de Lideres, mas, infelizmente, por uma
emenda apresentada pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira na própria
Comissão de Administração Pública, esse projeto seria inviabilizado, porque
o Governador não iria estendê-lo a todo o funcionalismo. Não foi apenas aos
militares, como disse o Deputado. Foram os policiais militares, os policiais
civis, os agentes penitenciários e os membros do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar. Todos esses foram amparados pelo projeto. O nosso intuito, o
Deputado sabe muito bem disso, é defender arduamente a igualdade,
principalmente dentro das duas policias.

Gostaria de deixar claro que o nosso Substitutivo n° 1, da Comissão de
Administração Pública, previa e foi discutido e acordado dentro do Colégio de
Líderes em duas discussões nesta Casa, 25.000 UFIRs por invalidez e
50.000 UFIRs em caso de morte.

Na última terça-feira tive a oportunidade de estar com o Governador Itamar
Franco, discutindo e solicitando-lhe que aprovasse o projeto dessa forma. Ou
seja, que o Governador sancionasse a lei dessa forma. A nossa preocupação
é grande com os setores policiais, mas não estamos aqui desprestigiando o
restante do funcionalismo. Tivemos, há poucos dias, a morte de um
companheiro nosso do 22 0 Batalhão, um sargento que morreu numa troca de
tiros. Sabemos que o risco dos agentes penitenciários, dos membros do
Corpo de Bombeiros, dos policiais civis e dos policiais militares é muito maior
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o
o

do que o dos demais funcionários públicos do E5
risco de um policial do que de uma professora que
não quero dizer que essa professora ou agente fi
esse risco. O Governo tinha como princípio aprovai
problemas na sanção desse projeto com o Governe

Como tínhamos feito um contato com o
conversado com o Líder do Governo, discutido e
Lideres, havia um acordo da prevalência do substit
na Comissão de Administração Pública. Infelizmer
Navarro Vieira, que faz oposição ao Governo ne
direito a todo o funcionalismo público. Da forma
projeto não seria aprovado e poderia ser inviabiliz;
fosse sancioná-lo.

Gostaria de deixar claro que não queremos prc
policiais, mas que o risco deles é muito maior no
embates. Temos registrado somente neste ano a
confronto com marginais, defendendo a sociedade.
penitenciários, os membros do Corpo de Bombeí:
policiais militares precisavam desse amparo. O
deverá sancionar o projeto. O montante não saiu &
me sinto atendido quase na totalidade: são 20 veze
invalidez e 50.000 UFIRs em caso de morte. Não lii

Acredito que esta Casa avançou. Em Plenário, 1
de parabéns. Muito obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presideni
Deputados, quero, em nome dos funcionários polici
dos agentes penitenciários e dos membros do Corp
servidores públicos que a cada dia que saem E

retornam à tarde, agradecer a aprovação em 1 0 turr
Ao longo dos meus 25 anos como Delegada dE

acompanhar inúmeros sepultamentos. Vi, depois, a
a família do policial falecido. Temos centenas de
na coluna ou no joelho, em decorrência das suas
em nome da Polícia Civil e dos demais servidore
projeto, agradecer aos Deputados desta Casa,
projeto será votado em 2 0 turno brevemente, por
importante para as pessoas que estão aí diariam
pública, colocando a sua vida e a sua integrida
obrigado.

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao
a Presidência deseja registrar o empenho da Depu

ado. E muito maior o
stá em sala de aula. Mas
:al não pode ter direito a
a idéia original. Teríamos

Governo anteriormente,
;e projeto no Colégio de
tivo apresentado por mim
e, o Deputado Sebastião
ta Casa, estendeu esse
)mo propôs, sabia que o
do quando o Governador

tigiar apenas os setores
enfrentamento diário dos
morte de 28 policiais em
É por isso que os agentes
)s, os policiais civis e os
Governo nos atendeu e
maneira que queria, mas
o salário do servidor por

hamos isso antes.
)dos os Deputados estão

Sras. Deputadas, Srs.
is civis, da Policia Militar,
de Bombeiros, enfim, de
a manhã não sabem se
desse projeto.

Polícia tive a tristeza de
lificuldade por que passa
)líciais inválidos com tiro
unções. Portanto, quero,
contemplados com esse
a certeza de que esse
ie é, sem dúvida, muito
ite fazendo a segurança
e física em risco. Muito

tado Antônio Genaro,
Elaine Matozinhos na
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aprovação da Emenda n° 4, que beneficiaria e faria justiça aos
Defensores Públicos que atuam nas penitenciárias e foram esquecidos num
determinado projeto encaminhado ainda na legislatura passada. A
Presidência não pôde fazer o encaminhamento pela aprovação por entender
que se tratava de uma emenda que não deveria ser analisada nesse projeto.
Desejamos tornar público o empenho da nobre Deputada na aprovação da
referida emenda.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, votei com a Policia Civil, com
a Policia Militar, com os nossos colegas, mas quero ainda deixar a minha
opinião sobre essa questão. Acho que o que as Policias Civil e Militar
conseguiram aqui, hoje, ainda deixa muito a desejar. Deve-se continuar
trabalhando para elevar bem mais essa premiação em caso de acidente de
trabalho ou coisa assim. Sabemos que as Polícias Civil e Militar formam
aquela classe que tem de sair às ruas e enfrentar bandidos e armas. Quanto
pior estiver a situação econômica, mais violenta torna-se a sociedade, como
vimos, na Av. Raja Gabaglia, uma faixa alertando para os assaltos ocorridos
nessa região. Como a nossa policia pode atender bem à sociedade? Quando
vamos a uma delegacia, não sabemos se é uma favela ou o que é, porque o
prédio está caindo aos pedaços. O Governo tem de gastar mais dinheiro com
a segurança, dando condições melhores aos nossos policiais, não apenas à
Policia Militar, mas, principalmente, à Policia Civil. Sentimos vergonha
quando alguém tem de entrar numa delegacia e ver a falta de condição da
policia. E as polícias, por serem vitimas da sociedade, devem continuar
batalhando para conquistas cada vez melhores.

Parabenizo essa pequena conquista, votando também com a Deputada
Elaine Matozinhos e outros colegas. As polícias são a nossa tranqüilidade,
são a nossa segurança, mas, quando ela está vivendo a insegurança e a
intranqüilidade econômica, ela transmite essa insegurança ao cidadão
comum. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em V turno, do Projeto de Lei n° 585199, da
Deputada Maria Tereza Lara, que dispõe sobre a política estadual dos
direitos da pessoa portadora de deficiência, cria o Conselho Estadual da
Pessoa Portadora de Deficiência e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de Saúde
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária perdeu prazo para
emitir parecer. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°585/99 na forma do Substitutivo n°
1. A Comissão de Saúde.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 741199, do Deputado José
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Milton, que cria a Área de Proteção Ambiental Fa
e dá outras providências. A Comissão
constitucional idade do projeto. A Comissão do Mi
apravação com as Emendas n°5 1 e 2, que E
Fiscalização Financeira opina pela aprovação dc
n°5 1 e 2, da Comissão de Meio Ambiente. Com
a votação do projeto, o Deputado José Milton.

O Deputado José Milton - Sr. Presidente,
Deputadas, faço encaminhamento favorável à ai
nossa autoria, que cria a Área de Proteção A
Eduardo, levando em conta as condições físicas
para a Capital.

Fui corretor de imóveis em Belo Horizonte, por
de 70, acompanhei o crescimento de algumas
Capitão Eduardo, temos grande preocupação aml
projeto, porque conhecemos suficientemente a
aprovação desse projeto, objetivando a preservaç;
de água e de nascentes ali existentes - particularr
as margens do rio das Velhas, que representam
Capital e toda a região metropolitana. Temos, a
região.

Milhares de pessoas ali residem. Aquela r
inúmeros equipamentos públicos, como creches,
Projeto Curumim e o Centro de Convivência Eco
Deputados e Deputadas à aprovação desse
importância para a preservação dessa área. Muito

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salv
que o aprovam permaneçam como se encontrarr
votação, as Emendas n

os 1 e 2, que receberam
Deputados que as aprovam permaneçam como
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno
com as Emendas n

os 1 e 2. A Comissão de Meio)
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 795

George, que dispõe sobre o Programa de Regular
Fluviais e Lacustres do Estado de Minas Gera
conclui pela constitucionalidade do projeto na forr
apresenta. As Comissões de Meio Ambiente e
opinam por sua aprovação na forma do SubstitL
Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°795/20
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enda Capitão Eduardo

Justiça conclui pela
o ambiente opina por sua
resenta. A Comissão de
projeto com as Emendas
palavra, para encaminhar

's Deputados e Sras.
vação desse projeto de
iental Fazenda Capitão
área e o que representa

iuitos anos, e, na década
reas. Quanto à Fazenda
ental. Apresentamos esse
área. Recomendamos a
dos diversos mananciais
nte, o córrego do Onça e

Tia grande reserva para a
ida, rica fauna e flora na

conta também com
s de 1 0 e 20 graus, o
Solicito o apoio dos

D, que é de muita

emendas. Os Deputados
(- Pausa.) Aprovado. Em

3recer pela aprovação. Os
se encontram. (- Pausa.)
o Projeto de Lei n°741/99

)00, do Deputado Pastor
ção e Controle das Ilhas
A Comissão de Justiça
do Substitutivo n° 1, que
Fiscalização Financeira

o n° 1, da Comissão de
utados que o aprovam

irovado. Está, portanto,
na forma do Substitutivo
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Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 89712000, do Deputado
Agostinho Silveira, que dispõe sobre higiene bucal nas escolas de ensino
fundamental e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A
Comissão de Saúde perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça. Nos termos do § 2 0 do art. 279 do Regimento Interno,
será submetido a votação, primeiramente, o Substitutivo n° 2. Em votação, o
Substitutivo n° 2. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a aprovação do Substitutivo n°2, ficam
prejudicados o Substitutivo n° 1 e o projeto original. Está, portanto, aprovado,
em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 89712000 na forma do Substitutivo n° 2. A
Comissão de Saúde.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 94512000, do Deputado Márcio
Cunha, que altera a Lei n° 13.464, de 121112000, que cria o Fundo Estadual
de Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico - FUNPAT.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. As
Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira opinam por sua
aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Educação.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 99812000, do Deputado Doutor
Viana, que obriga o Estado a devolver ao cidadão a taxa de inscrição em
concurso público que não foi realizado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão
de Administração Pública. Nos termos do § 2 1 do art. 279 do Regimento
Interno, será submetido a votação primeiramente o Substitutivo n° 2. Em
votação, o Substitutivo n° 2. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo
n° 2, fica prejudicado o Substitutivo n° 1. Está, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 99812000 na forma do Substitutivo n° 2. A Comissão
de Administração Pública.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 4199, do Deputado Sávio Souza
Cruz, que dispõe sobre a política estadual de coleta seletiva de lixo. A
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Apn
Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 2
Santiago. Vem à Mesa requerimento do autor do
adiamento de sua votação. Em votação, o requerirr
aprovam permaneçam como se encontram. (- Paus

Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 797/
Ribeiro Silva, que institui atendimento especia
instituições bancárias. A Comissão do Trabalho
projeto na forma do vencido em 1° turno. Err
Deputados que o aprovam permaneçam como
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° tur
79712000 na forma do vencido em 1° turno. A Comi

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 821
Paulo. Vem à Mesa requerimento do Deputado
solicita o adiamento da votação do projeto. Em vo
Deputados que o aprovam permaneçam como
Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - O Projeb

Governador do Estado, contém algumas em
relevantes, importantes, mas polêmicas. Lembro-
meses, fiz uma solicitação, aprovada pelo Plenári
audiência pública para debater a questão tributái
dívidas de empresas para com o Estado. Nesse
que vão alterar significativamente a metodologia
empresas, a qual se pode tornar de tal forma ai
limite de controle da Assembléia Legislativa. Senc
quero dirigir um requerimento ao Presidente e a to
vista das questões polêmicas referentes às emen
termos uma discussão esclarecedora com nela(
Executivo tem de se relacionar com as instituiçõ
dividas. Gostaria que, nesse pedido de adiamei
tempo suficiente para que, antes da votação, pudé:
de debater com todos os parlamentares a posição
e a ação do Executivo na anistia e no parcelameni
um apelo em forma de requerimento, para que c
suficiente. Por exemplo, apresentei requerimento
negociação estabelecida entre a Secretaria da F
Doce, cujo débito é superior a R$150.000.000,00.
venha a beneficiar a empresa, nem levar a negoc
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À Comissão de

(99, do Deputado Arlen
rojeto em que solicita o
Mo. Os Deputados que o

Aprovado. Cumpra-se.
00, do Deputado Dalmo
a deficiente visual em
ina pela aprovação do

votação, o projeto. Os
encontram. (- Pausa.)
o Projeto de Lei n°

ão de Redação.
000, do Deputado João
itõnio Andrade em que
ção, o requerimento. Os

encontram. (- Pausa.)

de Lei no 88012000, do
idas que me parecem
e que, há mais de dois
da Assembléia, de uma

a em relação a grandes
rojeto, existem emendas

negociação com essas
)itrária, que ultrapasse o

assim, neste momento,
os os parlamentares, em
as e da necessidade de
io à forma com que o
, no caso da anistia de

Lo, fosse estabelecido o
semos ter a oportunidade
a Assembléia na questão
de dividas. Faço, então,

adiamento nos dê prazo
ara que discutíssemos a
aenda e a Vale do Rio
ara que esse projeto não
ações sem o controle da
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Assembléia Legislativa, gostaria que o Presidente encaminhasse o
adiamento com a perspectiva de debatermos, de maneira transparente, todos
os processos de negociação, o nosso papel e o do Executivo, antes da
votação em 2 0 turno.

O Sr. Presidente - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 88012000, do
Governador do Estado. Vem à Mesa requerimento dos Deputados Antônio
Andrade e Adelmo Carneiro Leão solicitando o adiamento da votação do
Projeto de Lei n° 880/2000. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se.

A Presidência deseja esclarecer ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que
entende muito justas as suas ponderações, vai conceder o adiamento e
solicita que prepare o requerimento solicitando a vinda do Secretário da
Fazenda, para que o Plenário o vote amanhã. E importante haver a
discussão com os Deputados, a fim de que, após o debate, possamos
caminhar para o processo de votação do referido projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Se o Presidente considerar como

válido o requerimento, já aprovado pela Mesa, da convocação do Secretário
de Estado da Fazenda, para discutir a questão da negociação entre o
Governo de Minas Gerais e a Vale do Rio Doce, já estaria contemplado,
porque, nessa discussão, seguramente poderíamos tratar das emendas
apresentadas ao projeto do Governador.

O Sr. Presidente - A Presidência deseja informar ao Plenário e ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão que o Secretário da Fazenda estará na
Assembléia, no Salão Nobre da Presidência, amanhã, às 16 horas, para
discutir com o Presidente do Tribunal de Justiça o Projeto de Lei
Complementar n° 17199. Solicita, então, ao Deputado Adelmo Carneiro Leão
que compareça á reunião, para acertarmos os detalhes do encaminhamento
do requerimento de V. Exa.

Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 93712000, da CPI do IPSM, que
cria o Conselho de Beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares. Vem à Mesa requerimento do Deputado António Andrade
solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 94012000, do Deputado Antônio
Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de lnhapim o
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento do autor do projeto em que
solicita o adiamento de sua votação. Em votação, o requerimento. Os



379
Deputados que o aprovam permaneçam como
Aprovado Cumpra-se.

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emen
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dh
cargos e empregos públicos. Vem à Mesa requeri'
Andrade solicitando o adiamento da discussão
Constituição n° 27199. Em votação, o requerim
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pa

Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emend
do Deputado Sargento Rodrigues, que dá nov
Constituição do Estado, que subordina as E
Governador do Estado, sob a coordenação da
Pública. A Comissão Especial opina pela aprovaç
Substitutivo n o i, que apresenta Em discussão, a
inscritos-

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 À PROPOSTA DE EMENDA À C(
Acrescente-se ao art. 100 seguinte parágrafo:

- A coordenação de que trata o "caput" de
a partir de 1 0 de janeiro de 2003."

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000.
Anderson Adauto - Antônio Júlio - Ambrósio

Antônio Roberto - João Pinto Ribeiro - Agostinho
Santiago - José Henrique - Ivo José - Dilzon Me
Paulo - Márcio Cunha - Marco Regis - Luiz T
Rogério Correia; Bené Guedes - Márcio Kang
Pereira - Durval Angelo - Wanderley Ávila - Edson

Justificação: A Proposta de Emenda à Consti
objetivo possibilitar maior eficácia da integraçãc
pública. Entretanto, tal procedimento depende
ações que precisam ser implementadas e, p
oportuno que, se aprovado, o dispositivo consti
1°I1/2000.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Nc
apresentada à proposta uma emenda desta 1
recebeu o n° 1. Nos termos do art. 201, c/c § 21
Interno, a Presidência encaminha a proposta
Especial, para parecer.

Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emend
da Deputada Elaine Matozinhos, que acrescen
Constituição Estadual. Vem à Mesa requerime

encontram. (- Pausa)

a à Constituição n° 27199,
õe sobre investidura em
ento do Deputado Antônio
a Proposta de Emenda à
to. Os Deputados que o
a) Aprovado. Cumpra-se.
à Constituição n° 3312000,
redação ao art. 137 da

licias Militar e Civil ao
Secretaria da Segurança
) da proposta na forma do
)r000sta. Não há oradores

N° 33/2000

artigo passará a vigorar

into - Antônio Andrade -
ilveira - Elmo Braz - Arlen
- Antônio Genaro - João

leu Leite - José Milton -
;su - Luiz Menezes - Gil
ezende - Ohnto Godinho.

ução n° 3312000 tem por
das ações de segurança

um grande número de
esse motivo, julgamos

icional passe a viger em

:orrer da discussão, foi
idência e outros, que
art 188, do Regimento

emenda à Comissão

à Constituição n° 3712000,
a o 40 ao art. 140 da
to do Deputado Antônio
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Andrade solicitando o adiamento da discussão da Proposta de Emenda à
Constituição n° 37/2000. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°32/2000,
do Deputado Chico Rafael, que acrescenta parágrafo único ao art. 152 da
Constituição do Estado, que veda a apresentação de projeto de lei que tenha
por objeto a instituição de tributo ou a alteração da legislação tributária
vigente nos 90 dias que antecedem o término da sessão legislativa. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do vencido
em V turno. Em discussão, a proposta Não há oradores inscritos Encerra-
se a discussão. A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum"
especial para a votação de propostas de emenda ã Constituição e de projetos
de lei complementar, mas que há número regimental para a apreciação das
demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 23/2000, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que estabelece critérios operacionais
para o exercício da competência legal do Tribunal de Contas do Estado no
controle do pagamento de contratos administrativos. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 1 0 turno. Em discussão, o projeta Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°23/2000

"Art. 20 - O inciso X do art. 13 da Lei Complementar n° 33, de 28 de junho
de 1994,  passa a ter a seguinte redação:

Art. 13- ...............................................................
X - emitir parecer, no prazo máximo de noventa dias, sobre consulta que

lhe seja formulada por autoridade competente e entidade associativa de
municípios do Estado, na forma estabelecida no Regimento Interno, sobre a
matéria que tenha repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional
e patrimonial.".

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2000.
Sebastião Navarro Vieira
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi

apresentada ao projeto uma emenda de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que recebeu o n° 1. Nos termos do § 40 do art. 189 do
Regimento Interno, a emenda será votada independentemente de parecer.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 2412000, do
Governador do Estado. Vem á Mesa requerimento do Deputado Antônio
Andrade em que solicita o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
Elaine Matozinhos. Vem à Mesa requerimento do
em que solicita o adiamento da discussão do
requerimento. Os Deputados que o aprovam
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n
Alberto Bejani, que dispõe sobre a distribuição
produto da arrecadação do ICMS pertencente aos
inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constiti
providências. A Comissão de Justiça conclui PE
projeto com as Emendas n

os 1, 2 e 3, que aç
Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir p
do art. 188 do Regimento Interno, foram receb
Emendas n°5 4 a 11. Designado relator em Pk
Torres solicitou o prazo regimental para emitir pai
emendas. Na ausência do Deputado Mauri Torres,
do § 20 do art. 145 do Regimento Interno, design
Pastor George e indaga de S. Exa. se está em
parecer ou se fará uso do prazo regimental.

• Deputado Pastor George - Farei uso do prazo r
• Sr. Presidente - Discussão, em 20 turno, do Pi

Deputado Pastor George, que dispõe sobre associ
entidades civis sem fins lucrativos para conceder c
e dá outras providências. A Comissão de Fisca
prazo para emitir parecer. Designado novo relator
Marcelo Gonçalves solicitou prazo regimental
ausência do Deputado Marcelo Gonçalves, a Presi(
do art. 145 do Regimento Interno, designa novo
Tarqüínio e indaga de S. Exa. se está em condiçõe
se fará uso do prazo regimental.

• Deputado Hely Tarqüínio - Farei uso do prazo
• Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do p

do Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sob
desaparecidas. A Comissão de Direitos Humanos
parecer. Designado relator em Plenário, o Deput
prazo regimental para emitir parecer sobre o projeti
do relator, a Presidência, nos termos do § 2° d
Interno, designa novo relator o Deputado Doutor
se está em condições de emitir seu parecer c
regimental.

0 Deputado Doutor Viana - Farei uso do prazo re

590199, da Deputada
putado Antônio Andrade

projeto. Em votação, o
permaneçam como se

83012000, do Deputado
a parcela de receita do
lunicipios, de que trata o
ção Federal, e dá outras
a constitucional idade do
esenta. A Comissão de
ecer. Nos termos do § 40
Ias antecipadamente as
ário, o Deputado Mauri
cer sobre o projeto e as
Presidência, nos termos

novo relator o Deputado
)ndicões de emitir o seu

gimental, Sr. Presidente.
)jeto de Lei n° 365199, do
ção do Poder Executivo a
éditos a empreendedores
zação Financeira perdeu
em Plenário, o Deputado
ara emitir parecer. Na

ência, nos termos do § 2°
relator o Deputado HeIy
de emitir seu parecer ou

gimental, Sr. Presidente.
ojeto de Lei n° 54012000,
e a busca de pessoas
perdeu prazo para emitir
do Marco Régis solicitou
e emendas. Na ausência
art. 145 do Regimento

iana e indaga de S. Exa.
se fará uso do prazo

mental, Sr. Presidente.



382
3 Parte

O Sr. Presidente - Persistindo a inexistência de "quorum" especial para a
votação de propostas de emenda à Constituição e de projetos de lei
complementar, a Presidência passa à 3a Parte da reunião, destinada a
comunicações e a pronunciamentos de oradores inscritos.

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

apresentada pela Deputada Elaine Matozinhos - falecimento do Sr. Alberto
Libânio Rodrigues, ocorrido em 1311012000, nesta Capital (Ciente. Oficie-se.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (pela ordem)* - Muito obrigado, Sr.

Presidente. Encontrava-me ausente deste Plenário, tendo em vista a
Presidência da CPI das Licitações, que acabamos de encerrar. Quero
agradecer a esta Casa e aos colegas pela aprovação, em 20 turno, do meu
projeto que possibilita ao deficiente visual um mecanismo que outros bancos
do Estado de São Paulo já oferecem. Não poderia deixar de registrar o meu
agradecimento pela aprovação desse projeto tão importante e necessário
para os deficientes visuais. Temos certeza de que estamos prestando
relevante serviço à associação de deficientes visuais.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
encerra a reunião, desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às
20 horas, e convocando os Deputados para a reunião extraordinária de
amanhã, dia 18, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-
se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.095/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a utilização de programas de informática abertos e livres na
administração pública estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça, concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão, nos termos do art. 102, c/c o art. 188, do
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Regimento Interno, analisara matéria quanto ao rr

Fundamentação
A proposição em exame visa a estabelecer q

estadual dos três Poderes adquira, sempre qu
informática abertos e livres.

São programas de informática abertos e livres o
na sua fonte primária, para melhor adequarer
usuário, facultando a este o acesso ao seu código-

Esses programas vêm sendo desenvolvidos e
que discordam da reserva de mercado imposta p
Microsoft. Eles oferecem ao usuário avançado
programa às suas necessidades, alterando, assim,

O projeto em exame atende ao princípio da econ
administração pública estadual adquirir produto
preço inferior ao do concorrente. Ainda, atende ac
ao exigir compatibilidade de especificações técnic2

Vale ressaltar que a própria legislação federal
art. 11 da Lei Federal n. 9.609, de 1998, dispõe
tecnologia de programa de computador, o institut
Industrial fará o registro do respectivo contrato, 5€
por parte do fornecedor de tecnologia, da doc
especial do código-fonte comentado, memorial
funcionais internas, diagramas, fluxogramas
necessários à absorção da tecnologia.

Assim, não vemos nenhum óbice à aprovação d
contrário, salientamos a sua extrema relevãn
interesses do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Pr

na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Cor
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen

Viana - Sargento Rodrigues - Agostinho Patrús -
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO

Comissão de Defesa do Consi
Relatório

'o	De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o
obriga as distribuidoras de combustíveis a coloi

o tanques dos postos de gasolina.
Foi a matéria distribuída à Comissão de Cc

concluiu por sua juridicidade, constitucional idad

a administração pública
possível, programas de

que podem ser alterados
se às necessidades do

listribuídos por empresas
r megaempresas como a
a opção de adequar o
sua tecnologia.

'micidade, possibilitando à
Je mesma qualidade por
principio da padronização
e de desempenho.

aminha nesse sentido. O
ue, nas transferências de
Nacional de Propriedade

ido necessária a entrega,
imentação completa, em
lescritivo, especificações
outros dados técnicos

matéria nesta Casa; pelo
para a proteção dos

de Lei n° 1.09512000
ão e Justiça,

tiago, relator - Doutor
Rafael.
LEI N° 1.142/2000

?to de lei em epígrafe
lacres eletrônicos nos

tituiçáo e Justiça, que
e legalidade, e a esta
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Comissão, à qual cabe examinar a proposição nos aspectos atinentes ao
mérito nos termos dos art. 188, c/c o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame obriga as distribuidoras de combustíveis a colocar

lacres eletrônicos nos tanques dos postos de combustíveis. Dispõe, ainda,
que somente a distribuidora que colocou o lacre em um determinado tanque
do revendedor varejista poderá abri-lo.

O projeto visa a evitar a violação e a adulteração de combustível. Dessa
forma, se um combustível adulterado for alienado, poder-se-á identificar o
responsável pela falsificação. Afinal, com a colocação do lacre, fica o
revendedor varejista impedido de ter acesso e de alterar o combustível retido
no seu tanque.

Verifica-se que a proposição pretende proteger o consumidor, já que visa a
garantir que ele adquira combustível de qualidade, que atenda ás
especificações do Regulamento Técnico da Agência Nacional do Petróleo -
ANP. Por força do art. 24 da Constituição da República, o Estado membro
tem competência para legislar concorrentem ente com a União sobre essa
matéria.

O projeto de lei cria uma obrigação para o particular em benefício do
interesse público. Trata-se do exercício do poder de policia da administração
pública, conceituado por Caio Tácito, em "Poder de Policia e seus Limites",
RDA 27/1, como "o conjunto de atribuições concedidas à Administração para
disciplinar e restringir, em favor do interesse público adequado, direitos e
liberdades individuais". Na lição de Hely Lopes Meireiles, a policia
administrativa atua, preferencialmente, de maneira preventiva, agindo por
meio de ordens, proibições e normas limitadoras e sancionadoras da conduta
daqueles que exercem atividades que possam afetar a coletividade. Esse
poder é inerente a toda a administração e se reparte entre todas as esferas
administrativas da União, dos Estados e dos municípios. No caso em tela,
visando a garantir o fornecimento de um produto adequado ao consumidor, o
poder público cria obrigação para as distribuidoras de combustíveis.

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

1.142/2000.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2000.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.004/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.004/2000, do Deputado Márcio Kangussu, que institui
o Dia Estadual de Manifestações contra o Trabalho e a Exploração Infantis,
foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposiçã
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.004/
Institui o Dia de Manifestação contra a Exploraçã
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas GE

Art. 1 0 - Fica instituído o Dia de Manifestação coi
ser comemorado anualmente no dia quatro de outi.

Parágrafo único - Quando a data a que se rei
incidir no sábado ou no domingo, os eventos
realizados na primeira sexta-feira do mês.

Art. 20 - O Conselho Estadual de Educação e
das atividades a serem desenvolvidas em comei
por esta lei.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado d
envolvimento dos alunos da rede pública esl
conscientização voltadas para o repúdio pela explc

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua pi
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contráric
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, reI.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJET(
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.04312000, do Deputado DL
pensão de ex-Deputados cassados e concede ind
turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposiçã
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.0431
Altera o valor da pensão dos ex-Deputados quc

indenização.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas GE

Art. 1 0 - A pensão especial concedida a Clod
Pimenta e Sinval de Oliveira Bambirra pela Lei n°
de 1994, passa a equivaler ao subsídio mensal do

Art. 20 - A Assembléia Legislativa do Estado d

segundo a técnica
termos do § 1 1 do art.

a seguinte redação final,

Infantil.
ais decreta:
ra a Exploração Infantil, a
'ro.
re o "caput" deste artigo
alusivos ao tema serão

belecerá a programação
oração da data instituída

Educação promoverá o
dual nas atividades de
acão infantil.

ora - Marco Régis.
DE LEI N°1.043/2000

o, que atualiza a
foi aprovado nos

que, segundo a técnica
s termos do § 1 0 do art.

a seguinte redação final,

menciona e concede-lhes

ais decreta:
;midt Riani, José Gomes
1.732, de 30 de dezembro
Deputados Estaduais.
Minas Gerais concederá
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aos ex-Deputados a que se refere o art. 1 indenização em valor
correspondente ao do subsídio mensal de Deputado Estadual em vigor na
data da publicação desta lei multiplicado pelo número de meses
compreendidos entre a data da cassação do mandato desses titulares e o
término da legislatura em que ocorreu a cassação.

Art. 30 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta
de dotação orçamentária própria.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente ao de
sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Régis.
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LJBRO DE 2000

18/10/2000
Ângelo, Carlos Pimenta

a Fase (Expediente): Ata -
posições: Projetos de Lei
1.703 a 1.70512000 -

Júnior, Pastor George (2),
posição não Recebida:
Silva - Comunicações:
unicipais e de Direitos
dores Inscritos: Discursos
Silveira Júnior, Sargento
'arte (Ordem do Dia): V
3idência (2) - Leitura de
s: Requerimentos dos
stor George (2) e Márcio
Votação de Pareceres:
nos 1.004 e1.04312000;

Brimento n°1.517/2000;
jerimento n° 1.53212000;
luerimentos n

os 1.535 e
!tada Elaine Matozinhos;
nhos - Requerimento do
irso do Deputado Sávio
eu; deferimento; discurso
Presidente - Discussão e
utados Carlos Pimenta e
Jem; chamada para a
quorum" para discussão -
emissão do parecer pelo

- Ordem do Dia.

ATA DA 183a REUNIÃO ORDINÁRIA, E
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Dun

e Marcelo Gonçalves
Sumário: Comparecimento - Abertura - 13 Parte:

21 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Pr
nos 1.239 e 1.240/2000 - Requerimentos n°
Requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira
Ivo José e Márcio Kangussu e outros - Pr
Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Comunicações das Comissões de Assuntos
Humanos e do Deputado Wanderley Ávila (2) - On
dos Deputados Marcelo Gonçalves, Alencar da
Rodrigues, Doutor Viana e Carlos Pimenta -
Fase: Abertura de Inscrições - Decisões da Pr€
Comunicações - Despacho de Requeriment
Deputados Ivo José, Alencar da Silveira Júnior, P
Kangussu e outros; deferimento - Discussão E
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Le
aprovação - Votação de Requerimentos: Reqi
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Req
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Re
1.57112000; aprovação - Requerimento da Dep
deferimento; discurso da Deputada Elaine Mato2
Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; disc
Souza Cruz - Requerimento do Deputado Paulo F
do Deputado Paulo Piau - ? Fase: Palavras do Sr
Votação de Proposições: Requerimentos dos Dei
Pastor George; aprovação - Questão de oi
recomposição do número regimental; existência de
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 54019
relator; encerramento da discussão - Encerramentc

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silve
da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrásio
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antôn

Dilzon Meio - Adelino de
a - Aílton Vilela - Alencar
into - Amilcar Martins -
Genaro - Antônio Júlio -
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Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dimas Rodrigues - DjaIma Diniz - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen
- Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h14min, a lista de

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

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Glycon Terra Pinto, 2 0- Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - Não havendo
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.23912000

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede nesse
município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2000-
Sebastião Navarro Vieira
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Justificação: São inegáveis os serviços prestado

Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado
Os relevantes serviços prestados por essas ei

destaque, notadamente no interior, onde sobrevi
abnegação e sobretudo ao espírito de amor ao pró:

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevi
promoção de eventos rentáveis, de doações
caridosas.

A declaração da utilidade pública da APAE de 5
permitirá que a entidade se torne apta a implem
desenvolvimento de suas atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos me
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justi
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do ari
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.240/
Reajusta os vencimentos dos servidores ativos

Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge
Art. 1 0 - O índice básico da tabela de e

vencimentos dos servidores ativos e inativos d
instituída pela Resolução n° 5.090, de 17 de dez
pelo art. 18 da Resolução n° 5.134, de 10 dc
reajustada em 10% (dez por cento), a partir de 10
a ter o valor de R$233,90 (duzentos e trinta e três i

Art. 20 - Para atender às despesas decorrentes
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito si.
R$10.606.000,00 (dez milhões seiscentos e sei
disposto no art. 43, § 1 0 , da Lei Federal n°4.320, d

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua pL
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrárk
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, de OL.

Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Meio - DL

Justificação: O presente projeto de lei tem p
vencimentos e proventos dos servidores da Asseni
de Minas Gerais, conferindo-lhes o mesmo tratam'
as categorias do Poder Executivo. Projetos cor
apresentados pelo Tribunal de Justiça e pelo Mini
Minas Gerais, encontram-se em tramitação nesta (

0 índice de 10% decorre de proposta apre:

pelas Associações de
e Minas Gerais.
idades merecem grande
m graças ao esforço, à

mo de seus dirigentes.
m de subvenções, de
de gestos de pessoas

Gonçalo do Rio Abaixo,
:ar projetos maiores no

pares para a aprovação

para exame preliminar,
188, c/c o art. 103, inciso

inativos da Assembléia

lis decreta:
alonamento vertical de
Assembléia Legislativa,

ibro de 1990, e alterada
setembro de 1993, fica
julho de 2000, passando
is e noventa centavos).
execução desta lei, fica

ementar até o valor de
mil reais) observado o

17 de março de 1964.

rode 2000.
1 Angelo - Gil Pereira.
finalidade reajustar os
ia Legislativa do Estado

já dispensado a todas
do igual reivindicação,
o Público do Estado de

em conjunto por



390
representantes das áreas técnicas do Ministério Público, do Tribunal de
Contas, do Tribunal de Alçada, do Tribunal de Justiça Militar, do Tribunal de
Justiça e desta Assembléia Legislativa, que levaram em conta, entre outros
aspectos, o fato de estarem os servidores sem reajuste há mais de cinco
anos.

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça, à Mesa da Assembléia e à
Comissão de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.70312000, da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, solicitando

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a BELOTUR
pelo recebimento do Prêmio de Excelência Empresarial, concedido pelo
jornal 'Mercado Comum".

N° 1.70412000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Sra. Liliane
Carneiro Costa Hermeto pela conquista do Prêmio Mulher de Marketing de
Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

N° 1.70512000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Paulo
Cabral de Araújo por sua eleição para o cargo de Diretor da Sociedade
Interamericana de Imprensa. (- A Comissão de Transporte.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Alencar da Silveira Júnior, Pastor George (2), lvo José e Márcio Kangussu e
outros.

Proposição não Recebida
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do

Regimento Interno, a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado nos anais da
Casa voto de congratulações com o Conselho Regional de Medicina pelo
transcurso do dia do Médico. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Doutor Viana.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Assuntos Municipais e de Direitos Humanos e do Deputado Wanderley Ávila
(2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público

das galerias, agradecemos aos Líderes de todos os partidos da Casa a
prorrogação da CPI do Narcotráfico por 45 dias. Aos que estão ansiosos pelo
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relatório da CPI, informo que será entregue no pr;	de 45 dias. Alguns

	

casos já estão solucionados, como o do Deput
	Federal Varella. Não

houve comprovação do seu envolvimento com o n
Os documentos já foram entregues à Recc a Federal, que poderá

investigar se houve sonegação fiscal. Essa doi: mentaçâo também será
entregue ao Presidente da Câmara Federal, Deput Jo Michel Temer.

A CPI investigou o caso do "Fernandinho Beir mar", que somente será
solucionado com a prisão do traficante. Como foi n :iciado pela imprensa, ele
está comandando uma quadrilha na Colômbia, 1 3ficando drogas para os
Estados Unidos.

	

Estamos analisando um terceiro caso, pois 2	estão chegando os

	

documentos solicitados á Receita Federal e ao B2	Central. Enfim, a CPI
cumprirá o seu papél e não terminará em "pizza".

Hoje, participando de uma reunião na Comiss o de Direitos Humanos,
fiquei surpreendido e chocado diante das dei: arações feitas por uma
advogada que milita há mais de 26 anos nas dei( gacias, principalmente na
Delegacia de Tóxicos. Essa advogada disse que o Juizes estão condenando
à toa e que a Polícia Militar está prendendo o traficantes pelo art. 12,
quando poderia ser por outro artigo. Isso é um con ra-senso, porque lugar de
traficante é na cadeia. A Policia Militar está cumprii do o seu papel. Não acho
correto que os usuários sejam presos, porque precisam de tratamento
médico. Mas o traficante tem de ser preso. O id aI seria prisão perpétua,
porque o tráfico é o maior câncer existente em Osso Pais. Sou contra a
posição dessa advogada. A Polícia Militar e os Juí; es não têm como fugir da
responsabilidade, deve ser o art. 12. A pena é randa, deveria ser mais
severa. Essa é uma das propostas da CPI.

	

O Deputado Sargento Rodrigues (em apar	- Deputado Marcelo
Gonçalves, não poderíamos deixar de aparteá-lo, rque V. Exa. tem razão.
Essa advogada que fez tais observações está ei danada. Sabemos que o
tráfico de drogas está arrebentando com as faniilh do País. Os Juizes não
têm de amenizar a situação dos traficantes. O parelho policial enfrenta
muitas dificuldades para conseguir prender esses bandidos, em virtude do
envolvimento de agentes públicos e de outras pe: oas no narcotráfico. Por
isso, lugar de traficante é na cadeia. Não podem s deixar que fatos como
aquele havido na Av. Raja Gabáglia, com a morte e uma arquiteta, passem
despercebidos. Infelizmente, o tráfico de drogas es por trás de quase todas
as situações, como as disputas, as brigas de gang se a morte de policiais e
agentes públicos, que defendem a sociedade.

	

Portanto, V. Exa. está de parabéns. Essa advo	a deveria repensar as

	

suas palavras, porque lugar de traficantes é a cad
	Temos de retirá-los do

	

meio da sociedade, devido ao mal que causam às	'ilias, viciando crianças
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e adolescentes. Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria também de parabenizá-
lo, Deputado Marcelo Gonçalves, pelo seu pronunciamento. Tivemos
dificuldades nesta Casa de obter prorrogação do prazo de funcionamento da
Comissão do Narcotráfico, até para concluir o relatório, mas parece que
teremos tempo. Esse trabalho, que foi muito bem presidido por V. Exa., que
teve a participação do Deputado Sargento Rodrigues, de minha pessoa, do
Deputado Rogério Correia, que está aqui presente, e de vários outros, tem de
ser propositivo. Entendo que não podemos perder a oportunidade de propor
medidas. Não podemos prender os maus elementos porque não temos o
poder de polícia. Então, temos de ter uma proposta avançada para o Estado,
a qual venha, pelo menos, dificultar a ação dos traficantes e dos criminosos
no Estado. Entendo que essa proposta tem de ser bem-discutida e bem-
amadurecida, como vem sendo ao longo dos meses que estamos
trabalhando. Houve um verdadeiro pandemônio no Estado, e temos de tirar
disso uma proposta avançada para o Estado. Entendo que o Governo do
Estado tem de ter o compromisso de investir no combate ao narcotráfico.
Apesar de todo o trabalho que a Policia Civil e a Militar vêm fazendo, apesar
de toda a capacidade humana que têm, notamos que não estão devidamente
preparadas para combater o narcotráfico, que conta, hoje, com um "know
how" extremamente avançado, com armas moderníssimas, um trabalho
imenso de penetração na sociedade, gerando mortes e destruição de famílias
e de numerosas vidas, principalmente as de jovens. Entendo que essa
Comissão fará um trabalho histórico. Se conseguirmos, através do relatório,
apresentar propostas para sensibilizar os Governos, principalmente o
Governo do Estado, temos a certeza de que iremos avançar muito. Nossa
proposta será amadurecida e avançada. Peço a Deus, neste momento, que o
Governo do Estado dê respaldo a essa Comissão, porque, se não, todo o
trabalho que tivermos irá por água abaixo.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço as palavras do Deputado
Carlos Pimenta, O mais importante é o que o Deputado disse, ou seja, a
proposta. A melhor proposta tratará da prevenção. Enquanto houver
usuários, haverá traficantes. Nossa proposta tratará da prevenção ao
narcotráfico. Concedo aparte ao Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Marcelo Gonçalves,
gostaria também de saudar a presença de V. Exa. na tribuna e já adiantar um
pouco do assunto sobre o qual a CPI se debruça agora, que é a elaboração
do relatório final. Teremos aproximadamente 40 ou 45 dias para colocarmos
no papel toda a experiência vivida durante quase um ano de funcionamento
da CPI. Tivemos de prorrogá-la por diversas vezes, devido á complexidade
do assunto. Quando assumimos esse trabalho já sabíamos, de antemão, que
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esta CPI, como a CPI nacional e outras CPIs estad
resolver o problema do narcotráfico no Brasil
narcotráfico ganhou uma dimensão social e pc
necessário que nos debruçássemos sobre o ass
soluções políticas para esse grave problema sol
elaborar agora neste relatório final. Certamente, u
chegamos é que, hoje, o aparato de segurança pa
no Brasil como um todo é completamente insuficier

Certamente, pouco adiantará simplesmente aurr
policiais, porque isso não desmontará a ação do n.
mais profundas, algumas que dependerão de legi
creio que devemos encaminhá-las também ao Con
de cunho estadual que teremos de fazer. V. E
propostas importantes, que são a prevenção o
mudança na legislação e a maior atenção das div
para o combate ao narcotráfico. Temos a certeza d
CPI tem dado vai se concretizar no relatório a se
Deputados que a compõem, mas é preciso tambéi
Exa., que alguns casos ainda não estão encerr
deverá, ainda que por uma questão de trabalho inti
dito, se debruçar sobre assuntos não encerrados.
V. Exa. por ocupar a tribuna mais uma vez com e&

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço a pa
Correia. Para finalizar, Sr. Presidente, tambérr
sugestão à bancada dos Deputados Sargento Roc
razão do que ocorreu com o Capitão da Polícia Mi
uma padaria, conseguiu matar um assaltante, prei
preso. Faço um apelo a esses Deputados, a
intervenção no regimento interno da policia de moi
policial trabalhar, porque o que ocorreu com &
maiores injustiças que já vi.

Quero também prestar uma homenagem a todo
médica, porque hoje é o Dia do Médico, essa class•
com a vida. Presto esta homenagem a todos os m
quero destacar o trabalho dos médicos do Ho
realmente fazem um trabalho de amor, de dedicaç
vida. Se fosse por salário, médico nenhum trabali'
João XXIII. E mesmo um trabalho de amor. A mir
os profissionais do Hospital das Clínicas, des
municipal e estadual, enfim, a essa classe que me
respeito de toda a comunidade e de toda a socieda

ais, não iria, por si só,
O problema é que o

.ica tão grande que foi
ilo para propor também
l. É o que teremos de
a das conclusões a que
i combater o narcotráfico
e despreparado.

ntarmos os contingentes
cotráfico. São mudanças
ação federal especifica -
esso Nacional - e outras
. já ressaltou algumas
tra o uso da droga, a

•sas esferas do Governo
que a colaboração que a
endossado por todos os
anunciar, como disse V.
Jos. Certamente, a CPI
no e de sigilo, não temos
)ueria, pois, parabenizar
assunto.
ira do Deputado Rogério
gostaria de fazer uma
ues e Cabo Morais, em
r que reagiu a assalto a
er outro e ferir um, e foi
m de que façam uma
que dê incentivo para o

•e Capitão foi uma das

os profissionais da área
que luta 24 horas por dia
Jicos, sem exceção, mas
)ital João XXIII, porque
, de compromisso com a
ria no Pronto-Socorro do
a homenagem é a todos
es hospitais das áreas
ce ser valorizada e ter o
e mineira.
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Meu tempo já se esgotou, mas concedo aparte ao Deputado Sargento

Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Temos ainda 40 segundos,

e gostaria de dizer a V. Exa. que estive, na terça-feira da semana passada,
com o Governador do Estado. Tivemos, então, oportunidade de protocolar
ofício em mãos do Sr. Governador, solicitando envio imediato do estatuto dos
militares estaduais. Ali, nós, Deputados, poderemos fazer as nossas
alterações e propor a melhor legislação possível para que a policia tenha um
desembaraço maior, principalmente na área operacional, e dê a resposta que
a sociedade tanto precisa nos dias de hoje. Muito obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.
Para concluir, Sr. Presidente, é essa a homenagem que gostaria de fazer a
todos os médicos, em especial, como já disse, aos médicos do Hospital João
XXIII. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

pessoas presentes nas galerias que acompanham os nossos trabalhos,
telespectadores da TV Assembléia - TV essa que criamos para mostrar,
realmente, o trabalho desta Casa no seu dia-a-dia -, colegas da imprensa,
hoje, mais uma vez, venho lembrar o acontecimento do dia 1 0 de abril,
quando a Loteria do Estado de Minas Gerais acabava com a coordenação e
a fiscalização do mercado das famosas máquinas caça-níqueis, máquinas
off line", máquinas de entretenimento, segundo laudo técnico da

Criminalistica de Minas Gerais e de mais 16 Estados do nosso Pais.
Ontem, Srs. Deputados, o jornal "Estado de Minas", a que temos de

pararabenizar, publicou uma matéria assinada pelo jornalista José Clévis, o
qual fala que as máquinas continuam funcionando e rodando em Minas
Gerais a céu aberto.

Digo isso hoje porque, há seis meses, já previa essa situação, já discutia
isso desta tribuna. Há pessoas aqui que defendem transporte, agricultura,
este ou aquele segmento da sociedade. Mas todos sabem que, em minha
carreira política, venho, há anos, desde quando Vereador, defendendo a
legalização do jogo no Brasil e no Estado, principalmente do jogo do bicho,
que já existe há mais de 100 anos, mas que continua na clandestinidade e
sem arrecadação de impostos, apesar de estar presente no dia-a-dia do
brasileiro. O jogo paralelo - falo e repito - não atende a ninguém, ou melhor,
atende a poucos.

O que está havendo, hoje, com as máquinas caça-níqueis em Minas
Gerais? A Loteria do Estado de Minas Gerais parou de arrecadar
RS3.000.000,00 por mês. Pasmem, Srs. Deputados! Abril, maio, junho, julho,
agosto, setembro e outubro: são sete meses. Portanto, o Estado deixou de



395
arrecadar nada mais nada menos que R$21.0(
poderia estar sendo usado na segurança, em obi
outro trabalho social. Fico me perguntando e Iemt
"No Brasil, o errado é que é o certo".

A Loteria foi modelo para todo o Brasil. Seg'
Brasil", o Estado do Rio de Janeiro arrecada anua
por ano com os jogos caça-níqueis, raspadinhas
meses se passaram, e o prejuízo em nosso Estadi

Mas as máquinas continuam funcionando. Porta
autoridades: se a máquina é ilegal, por que aind
máquinas são ilegais, por que estão ao deus -
que empresários de outros Estados estão invad
Público aciona a policia, que vai e apreende 10 m
seguinte, aparecem mais 30. Empresários de
porque, em seus Estados, como existe uma regulE
trabalhar.

Quando o Ministério Público pediu a suspen
Heloisa (...) deu a condição dessa suspensão, r
por falta de licitação no contrato inicial? Aí, enU
Deputados que o Toto Bola, que funciona hoje dc
criado na mesma época do contrato com a lvi
licitação. Por que hoje funciona o Tolo Bola
ordenação, a fiscalização e a arrecadação dessas

Onde estão os R$500.000.000,00 que foram esi
"Estado de Minas", do prejuízo da Loteria, quand(
Presidente da Loteria naquela época, que dizia q
R$500.000.000,00? Como vai ficar isso? Foi prc
Barbosa, uma CRI, e, inicialmente, será formada
pode esperar, tem de tomar conhecimento e cor
aqui todos aqueles envolvidos no setor do jogo,
falaram a respeito dos jogos.

Estou aqui, de público, deixando claro que qt.
meu propósito, desde a primeira hora, é a le
situação hoje, Srs. Deputados? A Loteria do Esta
perdendo, quando sai do Estado um Poupa Ganh
2 mil empregos. Como fica a Ivisa, que gerava 4
emprego e o trabalho do povo mineiro? A Ivisa c
rua, e o Toto Bola colocou 2 mil empresários na
estão aí, segundo o Ministério Público, são de jo
laudos de criminalistica de Minas Gerais e de
dizendo que é jogo de entretenimento. E têm ra2

00,00, dinheiro que
sociais ou em qualquer
ire do falecido Kafunga:

ido fontes do "Jornal do
'ente R$1.000.000.000,00
bilhetes tradicionais. Sete
é de R321 .000.000,00.
to, gostaria de cobrar das
está funcionando? Se as
á em todo o Estado? Por
do a praça? O Ministério
quinas; no entanto, no dia
ra estão vindo para cá,
ientação, eles não podem

ão da Loteria e a Juíza
rguntei-me por quê. Será
. quero lembrar aos Srs.
tro da Loteria, realizado e
a, funciona até hoje sem
não podem funcionar a

náquinas?
impados na capa do jornal
esteve aqui o Sr. Patente,
e existia esse prejuízo de
osta, pelo Deputado Irani
ma comissão, que já não

?çar a analisar, chamando
odos aqueles que um dia

D participar, sim, porque
ização. Como fica essa
de Minas Gerais só vem
por exemplo, que gerava
empregos? Como fica o
cou 480 empresários na
a. Mas as máquinas que

de azar. Engraçado, os
Estados do Brasil estão

Essa comissão tem de
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analisar esses laudos. Como fica a situação e a perda que o Estado tem
hoje? Minas Gerais foi exemplo para todo o Brasil. Porto Alegre, Rio de
Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Pará já têm máquinas de
entretenimento como essas, que estão aí hoje, que não estão sendo
apreendidas, que estão na legalidade e funcionam nesses Estados até
mesmo em "shopping center". Apreendem 10? No dia seguinte, há 30.
Enquanto existir mercado, essas máquinas vão existir.

Faço um apelo a quem de direito para que possamos rever essa questão.
Faço um apelo a esta Casa. Estou elaborando um projeto para garantir os
empregos que aqui estavam, para garantir os 486 empresários cadastrados
na Loteria e que têm seu direito adquirido. Faço um apelo para que, se não
podem acabar, que prendam, mas não podemos deixar que essas máquinas
virem um futuro jogo de bicho. Um jogo ilegal, que atende a poucos, que não
serve a ninguém, nem à sociedade, nem ao Governo, que não arrecada
nada. E cretinice pensar que o jogo não existe neste Pais. E cretinice
imaginar que, no Brasil, não se joga. No Brasil, joga-se, sim, e mais do que
em qualquer outro país do mundo, a não ser aqueles da América. E sã
imaginar que hoje temos cassinos no Brasil e que o Governo brasileiro não
arrecada nada. Faço um apelo para que o Ministério Público, da mesma
forma como correu atrás dessas maquininhas que ai estão, prejudicou os 486
empresários, os quase 20 mil empregos, dando abertura para vir gente de
fora, segundo matéria do jornal "Estado de Minas", para vir gente de outros
Estados explorar aqui e não deixar nada em Belo Horizonte nem em Minas
Gerais, para que tome providências a respeito da matéria vinculada na
revista "Veja": "O jogo é livre".

Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos hoje cassinos com endereço virtual,
mas são cassinos. Cassinos em que o dinheiro vai para fora - Bermudas,
Porto Rico. E como fica? Vamos pensar sério. Vamos pensar que o Ministério
Público, que olhou o problema das máquinas, tem que olhar o problema dos
mineiros que jogam nos cassinos virtuais. E o endereço? Está estampado na
revista "Veja". Se o endereço está estampado e isso vem ocorrendo, por que
se faz vista grossa? Será que no Brasil o errado é que é o certo?

O Ministério Público plantou, regou e colheu a respeito das máquinas. O
que está acontecendo? Vamos falar aqui como o povo fala: será que tem
condição de a Policia Civil e a Militar pararem de correr atrás de bandido,
traficante, marginais, para correr atrás dessas máquinas? Será que o que
disse aqui há seis meses e está ocorrendo hoje, que as máquinas estão
funcionando e o Governo não está arrecadando, daqui a seis meses vou
voltar aqui e dizer, ou vamos regulamentar, ou tem de prender? Ou vamos
regulamentar ou tem de acabar. Será que a Juiza que deu essa condição
para o processo seguir em frente está sabendo que hoje em Minas Gerais as
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máquinas funcionam normalmente? Quem está
jogo? Eram R$330,00, eram 20 mil máquinas err
mais de 50 mil máquinas. E o que acontece? 5
porque lá está regulamentado, e vêm para Mim
criminalidade. Vêm pessoas de fora, os mineiros
Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, e e
fábricas de fundo de quintal, que não têm laudo, qi
a sociedade e a economia mineira.

Será que não vão tomar providência nenhuma sc
"Estado de Minas"?

Com um caixote, um "kit" clandestino e US$
fabrica uma máquina caça-níqueis. Não vão ti
pedindo essa providência. Estou pedindo hoje e IE
desta tribuna, já pedia providências. E nenhum
Continuam funcionando as máquinas, Minas Ger
pelo gargalo já foram R$21.000.000,00.

Terminando, Sr. Presidente, gostaria de agrade
fazer aqui um pedido, um pedido daquele que tem
Defendo, sim. Defendo o jogo e quero a sua legali
impostos que sejam aplicados no setor social, na
se não legalizarem, que apreendam essas mác
mensalmente providências das autoridades. Obriga

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

iniciar a nossa fala, passo a palavra ao nobre cor
Paulo.

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Obrigad
Sargento Rodrigues, que me permite formular err
queria fazer ao Deputado Alencar da Silveira Júnior

Concordo com o Deputado no que concerne à sc
dado em Minas Gerais. Essa matéria é proibida e
das hipóteses, limitada. Aqui não é. Estamos impor
Minas, apesar de já os termos em quantidade s
essa atividade, quer seja desenvolvida pela ati
desenvolvida pelo Estado. O Estado deve se imp
que possa não concorrer corri a contravençã
máquinas, para mim, caracteriza a contravenç
poderia estar se entregando a essa atividade. ls
maneira radical.

Com relação aos cassinos, tema abordado taml
Alencar da Silveira Júnior, por mais que digam quE

•recaciando com esse
Minas Gerais. Hoje, são
dram do Rio de Janeiro,
s Gerais, e junto ver a
todos conhecem, do Rio
tão invadindo até mesmo

prejudicam o apostador,

essa matéria do jornal

0,00, qualquer pessoa
ar providência? Estou

ibro que há seis meses,
providência foi tomada.

parou de arrecadar e

er a atenção de todos e
fama de defender o jogo.
ação, quero que ele gere
kegurança pública. Agora,
inas. Daoui vou cobrar

Rento Rodrigues.
Srs. Deputados, antes de
panheiro Deputado João

nobre colega Deputado
seu tempo o aparte que

Lividade e ao tratamento
outros Estados; na pior
ido contraventores para
;fatária. Questiono toda
ade privada, quer seja
uma condição ética tal,
A legalização dessas
penal. O Estado não

deveria ser proibido de

m pelo nobre Deputado
o Brasil seja um cassino,
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não deveríamos ter a legalização deles, porque, atrás dessa legalização,
há toda uma infelicitação de famílias e mais famílias. Vejamos a história
recente da época em que os cassinos eram liberados no Brasil. Quantas
famílias não foram prejudicadas?

Sobre o jogo do bicho, gostaria de lembrar a Juíza Denise Frossard, do Rio
de Janeiro, que, numa atitude corajosa, mandou prender Castor de Andrade
e outros. Não conheço muitas pessoas dessa área, mas esses nomes são
notórios e eram mencionados sempre pela imprensa. Havia o Anísio Abraão
Davi, etc.

O correto é o Estado se afastar dessa atividade. Recentemente, os
fabricantes de cigarros que patrocinam eventos esportivos no Brasil diziam
que iriam retirar-se dessas atividades, porque a propaganda de cigarro
estava sendo combatida no Congresso e seria proibida. Ora, os traficantes do
Rio de Janeiro também se entregam a uma campanha de assistência social
fantástica, mas nem por isso essa atividade pode ser considerada legal.

Agradeço o aparte de V. Exa. e consigno o meu entendimento a respeito
dessa atividade temerária do Estado, mais temerária ainda se for feita em
parceria com a iniciativa privada. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos a contribuição de V. Exa
Por causa do assunto que me traz à tribuna, podem pensar que estou

sendo cansativo. Mas não posso deixar de ser quando vidas estão em jogo.
Muitas vidas estão em jogo todos os dias quando abrimos os nossos jornais.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público presente, telespectadores que
nos vêem, venho hoje a esta tribuna para falar de um assunto que muito me
tem assustado e preocupado ultimamente: o aumento da violência em nossa
cidade. O medo tem tomado conta do cidadão belo-horizontino. O jornal "O
Tempo" de hoje traz o resultado de uma pesquisa que aponta a questão da
segurança como prioritária para a população, trazendo gráficos com índices
que nos permitem ter um perfil da criminalidade na capital. Ainda na mesma
matéria, é divulgado o resultado de outra pesquisa feita em dez grandes
cidades brasileiras pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de
São Paulo, pela Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo e pelo
Ministério da Justiça, no qual se revelou que mais da metade da população
de Belo Horizonte (55%) deixou de sair de casa à noite, em 1999, com medo
da violência.

Outro ponto citado na matéria é um estudo sobre o crescimento da
violência em Belo Horizonte feito pelo sociólogo Cláudio Beato, coordenador
do Centro de Estudos da Criminalidade e da Segurança Pública da UFMG

Em suas conclusões, ele afirma que, 'apesar de o crescimento da violência
na cidade ser menor do que o registrado em capitais como Rio de Janeiro,
São Paulo, Recife e Vitória, a situação tende a se complicar, caso não sejam
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adotadas políticas específicas em curto espaço de tempo".
O que muito me assusta diante de todos os resultados mostrados é que o

policial tem se tornado cada vez mais vulnerávl. Temos acompanhado
diariamente, nos jornais, o desespero dos policiais no Rio de Janeiro, que
têm sido presas fáceis dos bandidos, tendo queviver no anonimato, até
mesmo dentro de casa, pois, a qualquer indício da profissão exercida, sua
cabeça é posta a prêmio. Não queremos ver Minas viver a mesma situação.

Por várias vezes, ocupei esta tribuna para alertai o povo de Minas sobre o
risco de uma situação como essa. A semana passada, mais precisamente, na
noite do dia 12 de outubro, tivemos mais um policial morto em combate. O 3°-
Sarg. Jorge Ferreira, 29 anos, lotado na '123 a Companhia do 220 6PM,
patrulhava a Favela do Cafezal quando abcirdou três suspeitos de
envolvimento com o tráfico de drogas na região. Um dos suspeitos sacou
uma arma e atirou contra o militar A bala atingiu b Sargento logo acima do
colete á prova de bala, perto do pescoço. Jorgb caiu desacordado, e o
criminoso fugiu. Ele foi socorrido pelos companheiros de guarnição e faleceu
no bloco cirúrgico do HPS. O Sarg. Jorge estava há seis anos na PM, era
casado, pai de dois filhos, uma menina de 4 anos e um menino de 2 anos.

Segundo dados da Associação dos Oficiais da PM e do BM, publicados no
jornal "Estado de Minas", este foi o 280 assassinatb de militares em serviço,
em menos de dois anos. No período, quase 100 policiais saíram feridos em
confrontos. Vale ressaltar que não constam, nesses dados, os policiais que
morreram fazendo "bico", para complementar o salário.

Tenho alertado para a necessidade de se implantar uma política
habitacional que permita ao policial garantir sua segurança e a de sua família,
não tendo que ser, muitas vezes, vizinho do criminoso que ele mesmo
combate. Para tanto, já foi sancionada pelo Goverhador a Lei n° 13.608, de
2000, oriunda de projeto de lei de autoria deste Deputado e do Presidente
desta Casa, Deputado Anderson Adauto, o qual doa imóveis para a
construção de habitação para militares estaduais1, policiais civis e demais
servidores públicos nas cidades de Uberaba, 1 Montes Claros e Bom
Despacho. Já tramitam outros três projetos semelhantes, de minha autoria,
que visam conceder o mesmo beneficio para os Mjnicípios de Itabira, Patos
de Minas, Teófilo Otõni, Santa Luzia e Governador Valadares. A nova política
salarial também representou um grande avanço, uma vez que diminui a
necessidade de se fazer o famoso "bico".

Não podemos deixar de destacar, em tais atas, a vontade política e a
preocupação do Governador em preservar avida dos servidores da
segurança pública. Mas nós, parlamentares, também podemos ajudar e
muito! Está tramitando nesta Casa a Proposta de Emenda à Constituição n°
33, que visa à integração das Polícias Militar 4 Civil. Sua aprovação é



400
essencial para não só um melhor desempenho, como também maior
segurança do policial que trabalha na rua. Outro ponto é a reforma do
Estatuto dos Militares Estaduais, que passará, em breve, por esta Casa.
Muitos pontos precisam ser alterados para que o nosso PM tenha condições
mais humanas de exercer sua profissão. Por isso, peço o empenho dos
nobres pares para a aprovação desses projetos.

Infelizmente, outro crime chocou a população de BH: o assassinato da
arquiteta Flávia de Lima Cardoso, 27 anos, casada. Uma jovem no auge da
vitalidade foi morta de uma forma estúpida, com um tiro á queima-roupa, no
peito, sábado, à noite, na Avenida Raja Gabaglia, sem nem mesmo ter
reagido ao assalto anunciado por dois homens. Ela estava acompanhada do
marido e de um casal de amigos. Ninguém esboçou reação e ainda pediram
que "levassem tudo". Um crime bárbaro e digno de todo o repúdio da
sociedade.

Mas, felizmente, esse assassino já está preso. Numa operação cercada de
êxito, depois de um telefonema anónimo, a Polícia Militar prendeu ontem, à
noite, os acusados, que foram reconhecidos pelo marido e pelo amigo de
Flávia.

Esse é mais um caso no qual a Policia Militar agiu com rapidez e êxito,
merecendo destaque o trabalho dos policiais do 220 Batalhão, que, devido à
dedicação, ao empenho e ao alto grau de profissionalismo, conseguiram
solucionar esse crime tão bárbaro. Ironicamente, o Sargento assassinado na
quinta-feira pertencia a esse batalhão. São ocorrências como esta que nos
fazem ter certeza da importância e urgência da necessidade de se investir no
reaparelhamento das policias e na segurança pública.

E fato que as polícias mineiras precisam ter melhores condições humanas
e materiais para desempenhar com êxito sua função. Mas, graças a Deus,
nossas corporações são compostas, em sua maioria, de homens, eu disse
homens, competentes, esforçados, que amam o que fazem e, muitas vezes,
chegam a dar a vida no desempenho da função. Merecem todo o mérito, que,
quase nunca, lhes é concedido.

Senhores e senhoras, deixo o meu repúdio e a minha indignação com a
barbaridade dos crimes que vêm ocorrendo e com o descaso para com as
condições em que nossos policiais são obrigados a trabalhar.

Coloco-me à disposição das famílias do Sarg. Jorge e da Flávia e de toda a
sociedade para tentarmos coibir esse tipo de ocorrência, buscando
alternativas não só para que a polícia tenha condições de atuar, mas também
para que crimes como esses não mais ocorram. Fica, portanto, registrada
nossa solidariedade para com as famílias das vítimas. Que possamos
aperfeiçoar nosso sistema de segurança pública, garantindo a todas as
pessoas o respeito aos seus direitos fundamentais como seres humanos.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputad

de outubro diz, na pág. 24, o seguinte: "Vaidadc
Flávia. Prisão de marceneiro acusado de matar ar
Policias Civil e Militar". Gostaria de deixar claro
reafirmo que falta entrosamento e integração
podemos continuar permitindo que urna polícia mii
não o possa terminar porque a outra é que vai faze

Enquanto isso, os bandidos vão fugindo das c
continuam traficando. Até hoje, no Estado de Mm
nenhum dos 853 municípios, planejamento para
crime traçado conjuntamente entre as Polícias Civil

Quero deixar claro que o Delegado da
reconhecimento feito pela Policia Militar. E, no outr
afirma veementemente o reconhecimento legal, ta
diz que é inegável o reconhecimento feito.

Não quero tomar partido e dizer qual das Policiz
alertar a população: há necessidade de as duas
todas, passarem a combater o crime conjuntamE
serviço da outra e "puxar a sardinha para sua lat
Minas quer e aquilo de que o Estado precisa é qw
uma engrenagem. Precisamos repensar os moc
Militar.

Gostaríamos de deixar um recado ao Cel.
Secretário da Segurança Pública, Mauro Lop
Governador Itamar Franco, a quem compete
organização das Policias. Governador, como poli
anos, na rua, gostaria de fazer um apelo: não per
continuem trabalhando desencontradas.

Na Casa, está tramitando uma emenda à
integração desse aparelho. O tráfico vem crescen
do Narcotráfico, temos detectado isso em todo
Sargento e mais policiais estão sendo assassh
providências porque os crimes estão ocorrendo
pivetes estão assaltando e fazendo o que querem
podemos ficar inertes.

Faço um apelo, em nome do povo de Minas Ger
Franco: façamos com que as duas Polícias se ass
tivemos o exemplo do Estado do Pará, em que

v Criou-se uma academia única, um banco de dad
acesso comum às duas Polícias. Fazem o trabalh
pagas pelos mesmos cofres públicos e prestam ser

s, a matéria do dia 18
gera briga pelo caso de
uiteta abre crise entre as
ue não existe crise. Mas
) aparelho policial. Não
e parte de um trabalho e
a outra parte.
deias, sendo liberados e
s Gerais, não temos, em
)revenção e combate ao

Militar.
omicidios questiona o
jornal, o Sr. Lucas Prado
tém como outra pessoa

está certa. Queremos é
'olicias, de uma vez por
te, sem uma desfazer o

O que a população de
as duas funcionem como
los das Policias Civil e

ro Lúcio Gontijo, ao
e, em especial, ao

almente a divisão e
que trabalhou, por 15
que as duas Polícias

onstituição que visa à
o. Nós, membros da CPI
D Estado. A arquiteta, o
ados. Precisamos tomar
no anel rodoviário, e os
io Centro da cidade. Não

s, ao Governador Itamar
item à mesma mesa. Já
promoveu a integração.
e arquivos criminais de

em conjunto, já que são
co à mesma sociedade.
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Sr. Governador, fica o nosso apelo: a população não pode continuar

sofrendo, e V. Exa. é a pessoa que tem a competência legal para determinar,
baixar por decreto ou, até mesmo, através de um projeto de lei, desta Casa,
promover a reunião das duas Policias, a fim de que passem a trabalhar
conjuntamente, e não apenas atuem em determinada operação, quando a
população grita alarmada contra alguns tipos de crimes. O assunto pode ser
cansativo, mas merece a nossa atenção, já que vidas humanas estão em
jogo.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana-
0 Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

funcionários da Casa, dois assuntos me trazem a esta tribuna. O primeiro
deles já foi tratado pelo colega Deputado e, também, médico. Mas voltamos a
falar no grande dia de hoje, de São Lucas, 18 de outubro, que é dedicado aos
médicos. Não digo isso apenas por ser médico há 25 anos, mas em razão
dessa missão, muito mais que uma profissão, que exercemos. Parabenizo a
todos os colegas médicos desta Casa, de Belo Horizonte, do Estado e do
Pais. Trata-se de missão sublime, divina, junto ao semelhante, procurando
aliviar suas dores. Como seres humanos, procuramos consolar e confortar os
pacientes. porque o espírito que rege a Medicina é o da solidariedade, da
humanidade, o espírito cristão. Este, sim, tem de estar imbuído no sentimento
do verdadeiro médico. A todos os colegas, o meu aplauso, pedindo a Deus
que lhes dê saúde para continuar aliviando sofrimentos.

Em segundo lugar, quero me referir à necessidade de uma solução para o
reajuste salarial dos funcionários da Assembléia. Sabemos da dedicação, da
competência, do grande trabalho que nos prestam todos os funcionários da
Assembléia; sei que o Presidente e o Secretário da Casa já se encontram
empenhados no assunto, e, mais como lembrança, refiro-me à questão, que
seria definida pela Mesa após as eleições. Já passamos do dia 15 e
queríamos ouvir essa definição, por uma questão de justiça, já que o grupo
de funcionários é o único que ainda não foi beneficiado por aumento nos
últimos cinco anos.

Sr. Presidente e demais membros da Mesa, temos a certeza de que, em
breve, teremos essa definição, já que os funcionários estão ansiosos por uma
resposta, o que é uma questão de justiça.

Queria, também, parabenizar o pronunciamento do Deputado Sargento
Rodrigues, que mencionou a questão da necessidade de unificação das duas
Policias. Temos certeza de que é preciso terminar com essa briga, que
consideramos saudável, por eles estarem lutando por ciúme, sendo que cada
um quer se dedicar mais à sociedade. E preciso acabar com essas pequenas
desavenças, como as que acontecem entre irmãos, nas familias. Vamos unir
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as duas Policias, para que possam, unidas, dar o elhor de si, sem essa
ciumeira por questão de competência: quem dev flagrar ou investigar? As
duas devem dar segurança ao cidadão, e não vE essa manchete no mau
sentido.

Entretanto, para se evitar que, a partir de simp s ciúme, a situação tome
uma dimensão desagradável, comungamos com s colocações do Deputado
Sargento Rodrigues e reforçamos seu apelo ao C )vernador e ao Secretário,
o grande Deputado Mauro Lopes, que vem se de iicando e se preocupando
com o assunto e trabalha, há tanto tempo, na án a, a fim de que busque, o
mais rápido possível, a realização desse primem item, que é fundamental.
Eles estão querendo, também, a interdependênch e o assunto continuará a
ser estudado, até que se chegue ao melhor p ojeto, mas a questão da
unificação é urgente. Agradeço aos colegas e ao F 'esidente a oportunidade.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Antes de passar a palavra
ao próximo orador, a Presidência deseja esclai 3cer ao Deputado Doutor
Viana e aos outros que, exatamente hoje, a 1 lesa da Assembléia está
apresentando um projeto de aumento para c funcionalismo do Poder
Legislativo, para que possa caminhar com os o tros projetos que versam
sobre o mesmo assunto: o do Judiciário, o do Mi ustério Público e, em uma
situação especial, o do Tribunal de Contas. A Pr, sidência, então, esclarece
ao Deputado Doutor Viana que procuramos fazer m que o funcionalismo do
Poder Legislativo tenha as mesmas prerrogativas ue o dos outros Poderes.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado C irlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, O putado Anderson Adauto,

Srs. Deputados, imprensa de Minas, senhoras e senhores, queria também,
fazendo coro com as palavras do Deputado Do :tor Viana e do Deputado
Marcelo Gonçalves, render as minhas homenagc s a todos os médicos do
Estado de Minas Gerais. Hoje, 18 de outubro, con' mora-se o Dia do Médico.
Neste momento, deve estar havendo alguns r Dvimentos, principalmente
classistas, em todo o Estado, liderados pelo Sin licato dos Médicos e pela
Associação Médica de Minas Gerais, que pret' •ndem unir-se em um só
movimento, objetivo e forte, para chamar a atenção para o médico

o assalariado, o médico funcionário público, que em dado sua parcela de
e contribuição durante muitos anos, realizando a sa ide pública dos municípios
c e do Estado de Minas Gerais.
o	Hoje, reuni-me com uma representação sindical dos médicos.
1 Trabalharemos para desfraldar as bandeiras d sse movimento aqui, na

Assembléia. O Estado é o patrão de centenas de médicos. Há mais de dez
anos, não houve movimento, partindo de qualqi r Governo, em qualquer
época, com o objetivo de restaurar a dignida e do médico, dando-lhe
condições de trabalho, um salário justo e o respeit que merece pelo que tem
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feito, O salário de um médico que conseguiu ingressar no quadro de
carreira do Estado não chega a R$50000 por mês. Esse valor corresponde à
metade do que recebe um policial militar. Torna-se quase desnecessário falar
sobre o tempo e o dinheiro que se gasta para esse médico se formar e para
estar em um posto de saúde atendendo à nossa população. Esse movimento
está sendo iniciado muito tarde, mas não lhe faltará o apoio dos Srs.
Deputados, pois somos 14 médicos com mandato eletivo nesta Casa. Presto
as minhas homenagens á classe médica e chamo a atenção para que toda
essa classe de trabalhadores do Estado, que está empenhada em fazer as
políticas públicas de saúde, seja médico, seja dentista, seja auxiliar de saúde,
seja enfermeiro, inicie um movimento forte, cobrando do Governador um
plano de cargos e salários para os trabalhadores da área da saúde pública do
nosso Estado. Fiz uma análise a respeito da proposta orçamentária de 2001.
Como recebi os volumes do orçamento do Estado para 2001 ainda na tarde
de ontem, pude fazer uma rápida análise acerca dos investimentos na área
da saúde pública para o ano que vem. Fiquei surpreso e estarrecido ao
constatar que o Estado não investirá R$1,00 sequer na saúde pública em
2001. As únicas Secretarias que estarão investindo serão a da Educação,
com a construção de algumas escolas e a da Justiça e Direitos Humanos,
com a garantia da contrapartida para a construção de quatro centros de
recuperação do menor - quanto a isso aplaudirei a posição do Estado.
Anteriormente, falei sobre a construção dessas escolas de educação do
menor infrator, a Secretaria da Segurança Pública, que reformará sete
cadeias públicas; e a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas,
que está prevendo alguns recursos para a pavimentação de áreas, de ruas
urbanas e de estradas estaduais. Estou insatisfeito e inconformado por não
estarem previstos recursos para alguma estrada estadual do Norte de Minas.
No mais, estão previstos os investimentos da COPASA-MG e da CEMIG.

Estou preparando um documento, que passarei às mãos de todos os
Deputados da bancada do Norte de Minas, mostrando, por meio de dados e
númerps, o que a nossa região receberá de investimentos públicos. Está
aqui. E o mais fino dos sete volumes do orçamento do Estado para 2001 e
não prevê um centavo sequer de investimento na área da saúde pública em
Minas Gerais

No entanto, a obra de maior investimento no Estado de Minas Gerais para
2001 será de responsabilidade da Secretaria de Transportes e Obras
Públicas, que construirá um centro de convenções na cidade de Juiz de Fora,
no valor de R$20M00.000,00 Parabéns ao povo de Juiz de Fora, parabéns
ao Governador, que, mais uma vez, privilegia essa cidade? Infelizmente, sou
obrigado a fazer essa reparação pública de que não existe um centavo de
investimento na área da saúde pública do nosso Estado.



Sr. Presidente, cumprimento os médicos pela passagem do seu dia e 405
pelo trabalho humano, árduo e sacerdotal exercido em nosso Estado,
principalmente pelo médico que é funcionário público estadual ou municipal,
que vem segurando na unha a saúde pública de nosso Estado. Nos hospitais
da rede pública que atendem ao Sistema único ie Saúde, ocorrem cenas
semelhantes às de guerra entre países africanos: filas quilométricas, com as
pessoas esperando pelas consultas médicas; cidadãos chorando nas salas
de espera para internação, sem nenhuma asistência. Além disso, as
pessoas estão morrendo por falta de condições para a realização de
transplantes em Minas Gerais. Recentemente, uma jovem morreu, porque
faltou um avião para buscar um fígado no Paraná.O nosso Estado não tinha
uma aeronave à disposição. A população das periferias passa por grandes
dificuldades, porque não pode pagar um plano de s aúde, uma consulta, tendo
de bater às portas do SUS. Infelizmente, apenas a figura do médico está ali
para estender-lhe as mãos. Muitas vezes, é mal intbrpretado e mal entendido,
devido às falhas do sistema que lhe imputam a responsabilidade pela morte
das pessoas. No entanto, isso ocorre não por falta de atendimento médico,
mas por falta de estrutura dos hospitais. Enfim, a saúde pública do Estado é
essa confusão.

Estamos preocupados com o orçamento para 2001, que prevê recursos
apenas para o custeio da saúde pública. São recursos da ordem de
R$120.000.000,00 para Minas Gerais, durante o ano de 2001- O que dá
volume ao planejamento e aos recursos da Se&etaria da Saúde são os
recursos repassados pelo Ministério da Saúde, poque, de recursos próprios,
prevê apenas o repasse de R$120.000.000,00, e não existe um centavo
sequer para terminar as obras inacabadas. Não existe um só trabalho para
captar recursos em Brasília, como antigamente fizemos através do Projeto
Nordeste e do REFORSUS.

Vemos o Pronto-Socorro de Venda Nova, uma novela interminável, durante
tantos e tantos anos, sem que se enxergue unja luz no fim do túnel. O
Pronto-Socorro de Venda Nova poderia estar salvando centenas de milhares
de vidas de pessoas de Belo Horizonte. Vemos o'esqueleto do Cardiominas,
que é a presença da vergonha administrativa doi Estado de Minas Gerais,
para o qual não se dá um ponto final. Fizemos a doação dessa estrutura de
concreto e ferro para a Santa Casa de Belo Horizonte. A época, pedi a Deus
que não estivéssemos construindo um monstro, doando um elefante branco
para a Santa Casa. E o Cardiominas está aí, deshfiando a iniciativa privada,
a Santa Casa, o próprio Governo, os Deputados d a população. Só no Norte
de Minas temos 53 obras inacabadas, hospitais regionais importantes, como
o hospital de Janaúba, um hospital que poderia estar atendendo a milhares e
está lá, perdendo-se ao longo do tempo, desafiando todo o mundo. Enfim, é
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necessário que a saúde pública do Estado seja tratada com toda a
responsabilidade que merece.

Em nossa região, como eu já disse, há 53 hospitais a serem terminados, e
não existe expectativa de conseguirmos recursos para terminar essas abras.
Grandes centros, como Montes Claros, enfrentam problemas seriissimos. A
Santa Casa de Montes Claros, hoje, faz as vezes do Governo. O Hospital
Haroldo Tourinho, com toda dificuldade, assume as responsabilidades do
Governo. O que ocorre hoje em Montes Claros tenho a certeza de que ocorre
também em outros grandes centros do Estado.

Aos médicos, os meus cumprimentos, o meu respeito, o meu muito-
obrigado pelo trabalho que têm exercido no Estado. Aos médicos da saúde
pública, o reconhecimento do Poder Legislativo pelo que têm feito pela
população do Estado, ajudando a construir políticas públicas, mesmo sendo
aviltados no seu trabalho, não recebendo condições de exercer, com
dignidade, sua profissão. Muito obrigado.

r Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora destinada

a esta parte, a Presidência passa à 21 Pane da reunião, com a 1a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.211/2000, de autoria do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, ao Projeto de Lei n° 1.18512000, de
autoria do Deputado Chico Rafael, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 18 de outubro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.204/2000, de autoria do
Deputado Doutor Viana, ao Projeto de Lei n° 1.11212000, de autoria do
Deputado Amilcar Martins, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 18 de outubro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente,

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
aprovação, na 48 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.10812000, do
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Deputado Dilzon Meio: e de Direitos Numano	aprovação, na 58°

	

Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°5 1.(	a 1.68112000 (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimer

	

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputa	Ivo José solicitando a

	

anexação do Projeto de Lei n° 1.14512000, da D	ada Elaine Matozinhos,

	

ao Projeto de Lei n° 521199, do Deputado Antd
	Júlio, por se tratar de

	

matérias assemelhadas. A Presidência defE	o requerimento, de

	

conformidade com o inciso XIII do art. 232 do Reg	rito Interno, e determina
a anexação. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Alencar da Silveira. únior solicitando a retirada
de tramitação do Projeto de Lei n° 1.1481200( A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento
Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Pastor George solic ando que o Projeto de Lei
n° 1.17012000 seja enviado à Comissão de E ucação, uma vez que a
Comissão de Constituição e Justiça perdeu pr o para emitir parecer. A
Presidência defere o requerimento, de conformidz le com o inciso VII do art.
232, c/c o art. 140, do Regimento Interna Cumpra

Requerimento do Deputado Pastor George solic ido a inclusão na ordem

	

do dia do Projeto de Lei n° 90212000, uma	que a Comissão de

	

Fiscalização Financeira perdeu prazo para em	parecer. A Presidência

	

defere o requerimento, de conformidade com o i	o VII do art. 232, c/c o
art. 141, do Regimento Interna Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Márcio Kanguss e outros solicitando a
realização de reunião especial em comemoi çao dos 150 anos de
nascimento do Cel. Inácio Carlos Moreira Muda ex-Deputado Estadual. A
Presidência defere o requerimento, de conformid le com o inciso Xl do art.
232 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.

Discussão e Votação de Pan
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Fii ai do Projeto de Lei n°

1.00412000, do Deputado Márcio Kangussu, que institui o Dia Estadual de
Manifestação contra o Trabalho e a Exploração Infantis. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
parecer. Os Deputados que o aprovam permane am como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n 1.043/2000, do Deputado
Durval Angelo, que atualiza a pensão de ex-Dept dos cassados e concede
indenização. Em discussão, o parecer. Não há on ores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o parecer. Os D 'utad ps que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Apro ido. A sanção.
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Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento n o 1.517/2000, do Deputado Irani
Barbosa, em que solicita ao Diretor-Geral do DER-MG o envio de cópia dos
termos de transferências de linhas de ônibus efetuadas no Governo Itamar
Franco. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na
forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n° 151712000 na forma
do Substitutivo n°1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.53212000, do Deputado Miguel Martini, em que solicita
ao Presidente da CEMIG informações a respeito de possíveis irregularidades
no processo de contratação de pessoal no exercício de 1999. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 1.532/2000 na forma do Substitutivo n°
1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.53512000, da Comissão de Direitos Humanos, em que
solicita informações ao Secretário da Segurança Pública do Estado sobre a
abertura de inquérito para apurar a morte do Agente de Estação Robson José
Tavares, ocorrida em acidente na data que menciona, na Estação Ferroviária
de Sabará. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.57112000, do Deputado Sargento Rodrigues, em que
solicita informações ao Secretário da Administração do Estado e ao Diretor
de Pessoal da Policia Militar de Minas Gerais sobre a situação funcional dos
servidores denominados 'assemelhados" integrantes da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elaine Matozinhos solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa a oradora, o prazo de 15 minutos. Com  a palavra, a
Deputada Elaine Matozinhos.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores, ocupo hoje esta
tribuna, com muita tristeza, para registrar que Conselheiro Lafaiete, minha
terra natal, amanheceu de luto no último dia 13, com a morte de seu ilustre e
letrado filho, o meu fraterno amigo, professor e jornalista Alberto Libánio
Rodrigues.

Alberto Libánio nasceu em 2314153, no Município de Conselheiro Lafaiete.
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Filho de Adelino Libânio Rodrigues e Maria Etelviria Rodrigues, cursou o
primário nas Escolas Reunidas da Cachoeira, teydo, no segundo ano, se
transferido para o Grupo Escolar Pacifico Vieira. Cursou o ginasial no Colégio
Napoleão Reis, concluindo-o em 1970, tendo sido escolhido o orador da
turma.

No ano seguinte, ingressou no magistério, mas	põde terminar o curso,
uma vez que já começara a lecionar, primeirarr	como substituto, na
própria escola e, depois, a partir de 1972, no i	m-criado Ginásio São
Geraldo, na cidade de Casa Grande, e no Gi

	o Santo Antõnio, em
Cristiano Otõni.

O jovem professor, depois de seu casamento, en 1974, com nossa querida
amiga Cleonice, viu seu tempo escassear aind mais, sendo forçado a
terminar o segundo grau à custa de exames suplc • ivos, feitos às pressas no
Município de Barbacena. Naquele mesmo ano, co tra todas as expectativas,
prestou o vestibular da FUPAC para Pedagogia e, demonstrando todo o seu
gênio, foi aprovado em 10 lugar. Todavia, viu-se ir ipedido de iniciar o curso,
uma vez que passou a dirigir interinamente o Gi iásio São Geraldo (1975,
1976 e 1977).

Esta breve exposição de sua trajetória serve berr para demonstrar quem foi
Libânio. Um homem que, contra todas as adversi' ides, dedicou sua vida ao
aprendizado, à docência, às ciências e às letras Nesse campo, não resta
nenhuma dúvida, destacou-se entre os mais douto Dai porque as inúmeras
homenagens recebidas.

Na Câmara Federal, em 1984, recebeu voto dc louvor pelo seu inovador
trabalho na imprensa de ltaúna, proposto pelo Deç tado Dimas Perrin, e, em
1997, pela iniciativa de ter lançado as comem ações do centenário de
nascimento do poeta, advogado e jornalista Ran S Coelho, proposto pelo
Deputado Eliseu Resende.

Dentre os municípios mineiros, não foram pou os os que lhe renderam
homenagens. Recebeu, em 1997, Moção de C Dngratulação da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, por nossa mdi ação, por ocasião das
comemorações do seu Jubileu de Prata em Jorn. ilismo. Em 1986, recebeu
Voto de Louvor da Câmara Municipal de Carmo d Cajuru, pelo lançamento
da "Folha do Centro-Oeste". Em Conselheiro Lal mete, nossa cidade natal,
recebeu dezenas de homenagens por ocasião dE seu Jubileu de Prata em
Jornalismo, dentre as quais se destacam o Diplom i do Conselho Superior da
ACLCL, a Placa de Prata da União dos Varejistas de Minas Gerais, a Placa
Emoldurada dos Escritores Luizette Costa e Jónat is Costa Ferreira, além de
mensagens de autoridades, intelectuais e personal

Se não bastasse, recebeu inúmeros e variados c nos títulos. Foi agraciado
com os titulos de Sócio Honorário da Associaçã dos ex-Combatentes do
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Brasil, de Honra ao Mérito da União dos Lafaietenses e Amigos, de
Embaixador da Arte da Sociedade Musical de Santa Cecilia, além de muitos
e muitos outros.

Publicou várias obras, entre as quais estão o 'Guia Comercial de ltaúna"
(1988); o livro Subsídios Históricos, Econômicos, Geográficos e Estatísticos
de Conselheiro Lafaiete"; a "Tradução e Adaptação da Mensagem a Garcia",
do original norte-americano de H. Hubbard (1997); o livro de história "UVMG
65 Anos - Resumo da História da União dos Varejistas de Minas Gerais, de
1930 a 1994"; o livro "E.E. Monsenhor Horta desde 1936" e a "Biografia do
Médico Pedro Paulo de SaNes Dias" (1999).

De todas as profissões exercidas por Libãnio - professor, historiador,
escritor, poeta e editor -, foi sem dúvida a de jornalista a sua vocação inata.
Libânio vivia, sonhava, respirava o jornalismo. Em sua vida dedicada ao bem
comum, Libânio representou a vitória do esforço e da perseverança, da luta
de uma pessoa de origem humilde para alcançar o conhecimento e o
reconhecimento. De menino anônimo a cidadão de destaque, teve ele sua
heróica trajetória.

E assim viveu nosso querido Prof. Libânio, entre prêmios e
reconhecimentos, pelo seu conhecimento.

Como bem já escreveu seu amigo e companheiro Gilberto: "Ser Libânio é
ser sonhador, mas prático. Poderoso e modesto". E ser dotado de uma
determinação que não hesita em desafiar os grandes. Homem de fala mansa
e tranqüila, era firme ao desarmar seus contendores rumo aos louros da
vitória.

Quero registrar com muito carinho ter sido o nosso querido Prof. Libânio a
locomotiva que fez com que Conselheiro Lafaiete, minha terra natal, pudesse
ter a sua Academia de Ciências e Letras. Libânio era o nosso grande mestre
na Academia. Era ele a grande locomotiva que fazia com que a nossa terra
natal e sobretudo a nossa Academia tivesse uma vida tão brilhante.

Agora, falando ao grande jornalista Carlos Menezes, também nosso
conterrâneo e pertencente à nossa Academia, reafirmo que cabe a nós neste
momento a coragem e a sabedoria, como discípulos de Libânio, para levar
não somente à nossa Academia, mas à cidade de Conselheiro Lafaiete o
grande trabalho desse professor. Foi ele quem colaborou de forma decisiva
para a criação das Academias de Ciências e Letras das cidades de Piranga e
Congonhas do Campo.

E o que mais dizer sobre o nosso querido professor? Homenageá-lo?
Precisa? Ou devemos entender que foi um privilegiado pela vida, um
homenageado pela sua própria inteligência? O que nos resta agora é a
saudade, e esta não deixaremos morrer, pois, se relembrar é viver,
viveremos e nos deliciaremos com a sua inteligência, cultura e amizade.
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Quero deixar registrado o nosso sentimento de pesar à minha amiga
Cleonice, grande esposa e guerreira em toda a vida de nosso amigo
professor e jornalista Alberto Libânio, estendenc o nosso pesar a seus
filhos, pessoas inteligentes e que engrandecem a r 'ssa terra.

Libânio, com certeza, deixará saudades e fará Ita. Mas cedo como são
poucas coisas neste mundo é que em algum dia sc á chegado o momento de
partirmos para a próxima jornada. Libânio foi levac para mais esse desafio.
Mas acredito que para ele, tão dedicado às letra e ao conhecimento, as
coisas que deve estar aprendendo, com certeza servirão para diminuir o
sentimento de perda de todos nós que aqui ficar )s. Adeus, nosso querido
amigo. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - em à Mesa requerimento
do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno. A Presidência defere o requei mento e fixa ao orador o
prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado  vio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de
entrar especificamente no tema que me traz à tribuna, quero fazer um
agradecimento e apresentar as minhas congratL ações com a equipe da
Assembléia Legislativa que produziu a revist "Tempo de Mudança:
Alternativas para o Brasil", que apresenta um cont údo dos mais importantes
e atuais no quadro da vida pública atual. Quero registrar, muito
particularmente, a participação da saudosa Edméia Passos, funcionária desta
Casa falecida tão precocemente, filiada ao PSE que trabalhou na linha
editorial dessa revista. Aproveito também para nder as homenagens à
Edméia, que deixou um pouco do seu talento, nteligência e capacidade
nessa revista.

Srs. Deputados, o tema que me traz à tribur relaciona-se com uma
matéria publicada pelo "Estado de Minas", com cft Lada de primeira página.
Diz a matéria da primeira página: "Minas deixa o 1

	de Janeiro em terceiro
lugar". O Estado de Minas Gerais alcançou, em 19	pela primeira vez, o 20
lugar no "ranking" dos Estados em competitivida Para aferir a evolução
econômica de um Estado, quando usamos um mdi dor objetivo e numérico,
não meramente subjetivo, que pode estar contami do por paixões políticas
e pela mídia que se volta em sentido contrário,	coisas vêm à tona, e a
verdade aparece.

No caderno "Economia", há as seguintes manc	s: "Minas, agora, é o
segundo em competitividade", "Estado ultrapas	o Rio de Janeiro e
consolida a vice-liderança na atração de novos i	;timentos". Na mesma
matéria há uma chamada que diz: "Conflito político	prejudica". Ora, o que
ouvimos nesta Casa é em sentido contrário: a c	ana das aves de mau
agouro de que o Estado estaria sendo prejudicado	a existência do conflito
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político entre o Governador do Estado e o Presidente da República não foi
fácil suportar. E apenas ficava uma discussão diante do subjetivo: está
prejudicado, não está prejudicado. Agora, temos, de fato, um indicador
numérico objetivo, que demonstra claramente que Minas Gerais evoluiu muito
em 1999 na atratividade de novos investimentos.

Isso demonstra que, ao contrário do que previam as aves de mau agouro,
até para amolação e decepção de quem tanto torceu por que o Estado não
tivesse um bom desempenho, o Estado se consolida como o segundo em
atratividade de investimentos, de acordo com matéria muito bem-desenhada
no jornal 'Estado de Minas", de autoria do jornalista Herbert Xavier.

Isso mostra que muito mais do que o grau de sabujice do governante, muito
mais do que o alinhamento político do Governador com o Presidente da
República, muito mais do que a disposição de um Governador de participar
de cerimônias de beija-mão, o que faz o desenvolvimento de um Estado é o
que o Governador tem feito em Minas Gerais. Em primeiro lugar, um Governo
absolutamente honesto, transparente, correto, que não rouba e que não
deixa roubar, que apura as irregularidades que são levantadas. Saber que
não será achacado, não será vilipendiado, não pagará pedágios traz
tranqüilidade ao investidor. Outro aspecto que é levado, objetivamente, em
consideração na hora em que o empresário decide o seu investimento é o
compromisso que um Estado, uma população e o seu governante têm com o
cumprimento da lei. Esses são os pilares do regime democrático. E o
Governo Itamar Franco tem absoluto compromisso com o cumprimento
rigoroso da legislação em vigor, tanto da legislação federal quanto da
legislação estadual e, ainda, um cumprimento célere, rápido e sem
questionamento de nenhuma decisão judicial.

Portanto, essa obediência à lei, essa obediência ao Judiciário, essa
transparência, essa correção, essa honestidade, a reputação do Governador
Itamar Franco, até como ex-Presidente da República, ao contrário do que se
procurou, insistentemente, alardear, fizeram com que o Estado crescesse em
atratividade de investimento e se projeta hoje como apto a receber cerca de
12.5% de todos os investimentos a serem realizados no Pais, atrás apenas
de São Paulo. Lembro que em 1998 Minas Gerais aparecia empatado com o
Rio de Janeiro. Agora, em 1999, já no Governo Itamar Franco, Minas Gerais
deixa para trás o Rio de Janeiro, que, apesar de ser de oposição, aderiu logo
de imediato ao Governo Federal. Isso não resultou em nada de objetivamente
positivo para o Rio de Janeiro. Quando se utilizam indicadores numéricos,
objetivos, e não apenas a subjetividade, a argumentação de natureza política,
tão reforçada por pelo menos boa parte da mídia nacional, que fez coro com
a cantilena de tentar desacreditar o Governo de Minas Gerais, não é
verdadeira.



Portanto, é com muita satisfação que peço a tra
jornal "Estado de Minas" nos anais, para que
contrário de tudo que ouvimos neste período do (
Minas Gerais não teve nenhum prejuízo na sua
de investimentos. Não é o Líder de Governo que
estar contaminado pela paixão política, mas s
objetivos, que são trazidos hoje ao conhecimento
muito importante do jornalista Herbert Xavier, no c

Portanto, é com grande alegria que trago essa m
Assembléia Legislativa e da população de Mina
aqueles que ficam intranqüilos de tanto ouvirem
Voltaire: "Mentir, mentir, mentir, alguma coisa há d
com que se quis vender à opinião pública que 1
agora desmascarada de maneira objetiva, com ur
apenas de São Paulo, que tem 181%. Estamos qi
de Janeiro. Comemoro com a Casa, com meus p
Situação e da Oposição esse brilhante desempen
de 1999. Mas, sobretudo, quero compartilhar corr
que tem estado ao lado do Governo Itamar Franco
que se faz hoje em Minas Gerais em termos de e
tem de pessoal. Há, sim, a vocação de Minas Gera
defesa das verdadeiras causas do povo brasileiro.

Temos a absoluta convicção de que a história w
no Estado de Minas Gerais foi mais um tempo à a
e que Minas Gerais se colocou na vanguarda,
nacionais tão negligenciados no Governo Fernan
que se promove um verdadeiro desmonte do p
Trata-se de um tema que merece uma fala compi
discuti-lo à exaustão. Mas acho que hoje já é de in
o que se promove em nível federal.

Portanto, o respeito à lei, às decisões judiciais
lisura, com a ética e com a honestidade do Gov
ajudou o Estado de Minas Gerais, além, é claro, do
sua potencialidade e da qualidade da mão-de-obn
de segurança que o Estado tem como diferencial c
outros Estados do Sudeste.

E inegável nisso a participação do Governc
investimento maciço que faz na área da segurança
segurança pública, a Polícia Militar e a Policia Cr
Gerais as condições para estar quase assumindo
investimentos.
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Termino a minha faia deixando as minhas ponderações e essa

comemoração que quero compartilhar com os Deputados da Situação, da
Oposição e, principalmente, com o povo de Minas Gerais. Minhas
congratulações e meus parabéns também ao jornal 'Estado de Minas" pela
matéria, que veio em muito boa hora-

* - Sem revisão do orador.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau solicitando a palavra

pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa
ao orâdor o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas
presentes na Casa e senhores telespectadores, ocupo a tribuna com um
sentimento de muita consternação pela morte do Prefeito eleito da cidade de
Capinópolis e também de sua esposa, no Triângulo, num acidente ocorrido
no Estado de Goiás. O fardo de algumas pessoas é mais pesado que o de
outros. O Prefeito Cândido já teve uma filha pequena moda por queimadura e
também um filho de 18 anos modo em acidente automobilístico. Nesta última
eleição, obteve uma votação extraordinária de seus conterrâneos de
Capinópolis. Mas quis o destino que não tomasse posse nessa cidade.

Aqui estamos para lamentar a perda de uma liderança não só de
Capinópólis, mas do Triângulo.

Procederei à leitura de requerimento sobre o qual gostaríamos que esta
Casa se manifestasse. De uma família de cinco membros, agora, só resta
uma filha, Geruza, que estuda em Ouro Preto. Gostaríamos de dizer a ela
que aqui estamos, de mãos dadas, para auxiliá-la no que for necessário.

- Lê requerimento em que solicita voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Cândido Antônio Vaz, o "Candão", e de sua esposa, Vanda Pereira de Paula
Vaz. A justificação do requerimento é a seguinte:

"Cândido Antônio Vaz, popularmente conhecido como "Candão", nascido
em 1950, em Planura, e sua esposa, Vanda Pereira de Paula Vaz, nascida
em 1950, em Capinópolis, faleceram, no último sábado, a 100 quilômetros de
Goiânia, GO.

Produtor rural, contabilista e sócio-proprietário da Rádio de Capinópolis,
"Candão" foi Vereador no município por dois mandatos (1983-1988 e 1989-
1992). Candidato a Deputado Estadual no pleito eleitoral de 1994, obteve
15.870 votos em 81 municípios, e, em 1991, foi Presidente da Associação
dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba - AMVAP. Ainda, na
vida pública, foi Presidente da União Estudantil e Presidente Municipal do
PPB, Membro da Loja Maçônica de Capinópolis e do Rotary Clube, além de
ter sido Presidente do Capinópolis Clube.

Na última eleição, "Candão" foi eleito Prefeito Municipal, pelo PPB,
juntamente com seu candidato a Vice-Prefeito, o médico José Neto Santana
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(PL), com 6.162 votos, o que corresponde a
município e derrotou o atual Prefeito, candidato
Belquior (PMDB).

Também bastante engajada nas atividades 5
esposa Vanda, Escrevente Cartorária, foi Preside
membro atuante da Fraternidade Feminina Cruzeii

Gostaríamos, neste momento, de nos solidari;
Capinópolis, que se entristece com a perda de se
a responsabilidade do Vice-Prefeito, José Neto,
conduzindo os destinos do município. Gostari
colocasse à disposição para que a situação se
expectativa de uma vida administrativa normal,
teriam com o "Candão".

O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte) -
Paulo Piau pela homenagem póstuma que o
liderança representada pelo Candão. Nós, que tiv
grupo político que o sustentou nas eleições, sabe
da cidade de Capinópolis, mas também de toda
homem bondoso, fraterno, exemplo de político e
ao trabalho social. Trata-se de perda irreparáve
dessa liderança. Assumirá o cargo o Vice-Preteit
coração, como no dos filhos de Ca pinópolis, reina

Solicito que esta Casa registre, realmente, a
público, que, durante todos os anos, teve a suprer
acima de todas as questões políticas. Parabéns.
o registro desse aparte merecido a essa grand€
Muito obrigado.

O Deputado Paulo Piau - Muito obrigado, Depi
Tenho certeza de que V. Exa. irá colaborar nes
passa o povo de Capinópolis.

Sr. Presidente, gostaria, também, de ratificar a
relação ao Dia do Médico. Gostaríamos de parab
Estado. Este mês de outubro é muito interess
criança, de Nossa Senhora, do médico, do prc
nossas homenagens, e do engenheiro agrõn
engenheiro agrónomo são profissionais comproi
salvando vidas; outro, ensinando a viver, e o outr
alimentos. Sendo assim, gostaríamos de reforçE
profissionais que constroem a sociedade bra
obrigado.

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

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

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

reunião os Projetos de Lei n°5 365199 e 82112000, em virtude de sua
apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Marcelo Gonçalves) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Carlos Pimenta solicitando a inversão da pauta
desta reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 540199 seja apreciado em
primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem á Mesa requerimento do Deputado Pastor George solicitando a
inversão de pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 83012000
seja apreciado em segundo lugar entre as matérias em fase de discussão.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar,

não há número regimental para a reunião prosseguir. Portanto, peço
encerramento de plano da reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a existência de matérias importantes em
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para a recomposição de "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Fábio Avelar) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. Com  a

presença de 8 Deputados nas Comissões, temos o total de 31 Deputados.
Portanto, não existe "quorum" para votação, mas o há para a discussão da
matéria.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 540199, do Deputado Carlos
Pimenta, que dispõe sobre a busca de pessoas desaparecidas. A Comissão
de Direitos Humanos perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em
Plenário, o Deputado Doutor Viana solicitou o prazo regimental para emitir
parecer. Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°540/99

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em exame dispõe

sobre a busca de pessoas desaparecidas.
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Examinada preliminarmente na Comissão de Coi
não encontrou óbice à sua tramitação, foi a matéri
forma original.

Perdido o prazo regimental para exame do proje
Humanos, no 2° turno, cabe a este relator emitir r
matéria em Plenário, em cumprimento do dispo
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei, em seu art. 1 0 , determina que

órgãos da segurança pública sejam obrigados a
de menores desaparecidos, de até 16 anos de ida
de qualquer idade que forem portadoras de de
sensorial.

E preocupante o crescimento do número de de
despertando a atenção da sociedade para a nec
medidas mais eficientes e mais rápidas de busc
probabilidades da localização dessas pessoas.
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;tituição e Justiça, que
aprovada, no 1° turno, na

na Comissão de Direitos
acer para apreciação da
no § 20 do art.145 do

autoridade policial e os
ceder à busca imediata
bem como de pessoas

5ncia física, mental ou

parecidos, fato que vem
;sidade de se adotarem
aumentando, assim, as

Evidentemente, sendo o desaparecido menor ou portador de qualquer tipo
de deficiência, maior é a preocupação com seul destino, e, quanto mais
rapidamente forem iniciadas as buscas, maiores serão as chances de que
sejam bem-sucedidas.

Considero, portanto, que iniciativa parlameni
público um instrumento legal que obrigue os ager
segurança pública a agir com a máxima rapidez
oportuna e meritória.

Conclusão
Em face do exposto, opino pela aprovação do

20 turno, na forma originalmente proposta.
Este é o meu parecer.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto.

Encerra-se a discussão.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

de oferecer ao poder
policiais e os órgãos da
;ses casos é altamente

de Lei n° 540199, no

há oradores inscritos.

"quorum" para a continuação dos trabalhos e ence
os Deputados para a reunião ordinária de amanhã
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia an'
edição anterior.). Levanta-se a reunião.
ATA DA 1 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CO
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EM

N° 30/99
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e

a a reunião, convocando
dia 19, às 14 horas, com
iciada é a publicada na

) ESPECIAL PARA
À CONSTITUIÇÃO

de abril de dois mil,
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comparecem na Sala das Comissões os Deputados Pastor George,
Amilcar Martins e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental ! o Presidente, Deputado Pastor George, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar, no ? turno, o parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 30/99, do Deputado Márcio
Cunha e outros, que altera a composição do Conselho de Defesa Social.
Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com a palavra, o
relator, Deputado Amilcar Martins, emite seu parecer sobre a referida
proposição, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com a
Emenda n° 1, que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Luiz Tadeu
Leite tece considerações acerca da referida proposta. Colocado em votação,
é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Pastor George, Presidente - Amilcar Martins - Alencar da Silveira Júnior.

ATA DA 438 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às dez horas do dia vinte e três de agosto de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Eduardo Brandão e
Ermano Batista (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Andrada, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Ermano Batista. dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. O Deputado Eduardo Brandão lê a seguinte
correspondência: oficio da Sra. Leda Maria Seifrin, Coordenadora-Geral de
Educação de Jovens e Adultos do MEC, acusando o recebimento do
documento do Fórum Técnico Educação de Jovens e Adultos e
parabenizando a Assembléia Legislativa e a equipe responsável pela sua
realização: e ofício de Sr. Eloy Alves Filho, Supertintenderite Regional do
Incra-MG, encaminhando cópia dos aditivos aos convênios firmados entre o
INCRA, a UFMG e a UNIMONTES, para a aplicação de recursos do
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. O Presidente designa
relator do Projeto de Lei Complementar n° 3012000 o Deputado Eduardo
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parecer. Sendo, ainda, o
)jeto de Lei n° 640199, o
rmano Batista, que emite
?ndas de nos 1 a 5, que
ovado o parecer. Ausente,
Deputado José Milton, o

.uardo Brandão, que emite
o Substitutivo n° 2, que
aprovado o parecer. Na
o Presidente, Deputado

do projeto, na forma do
e Justiça. Submetido a

ada a matéria destinada à
do Dia, compreendendo a
liberação conclusiva da

rovado o Projeto de Lei n°
osseguindo, o Presidente
.533, 1.548, 1.559, 1.568,
O Presidente passa à 3
cussão e a votação de
.jerimentos, sendo dois do
análise da Comissão de
ca Amélia Cãndida Borba
signados aprovados em
)eputado Edson Rezende
para debater o Projeto de
colar na rede estadual de

:s dos Projetos de Lei nos
Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 12512000

Comissão Especial para Indicação de Titular da FHEMIG
Relatório

Por meio da Mensagem n° 12512000, que obedece à Emenda n° 26, de
1997, que modificou o art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado, o
Governador do Estado enviou a esta Casa, para exame, o nome do Sr.
Fausto Ferrer Froes para ocupar o cargo de Superintendente-Geral da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.

Instituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, 1, "c", c/c o 10
do art. 146 do Regimento Interno, cabe-nos emitir parecer a respeito da
referida indicação.

Fundamentação
Esta Comissão examinou o cumprimento de todos os critérios exigidos para

a ocupação do cargo. O indicado foi também submetido a argüição pública,
na qual demonstrou os conhecimentos necessários.

Trata-se de pessoa capaz, comprometida com os princípios definidos pela
Fundação e disposta a exercer com retidão e transparência um profícuo
trabalho em prol dessa Instituição e do Estado de Minas Gerais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do indicado para ocupar o

cargo de direção da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
Aílton Vilela, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Cristiano Canêdo.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.133/2000
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n° 1133/2000 visa

autorizar o DER-MG a assumir a estrada que menciona.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,

obedecido ao disposto no art. 188, c/c o art. 102, XII, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
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Objetiva o Projeto de Lei n°1.133/2000 autorizar

controle e a manutenção da estrada de rodagem
120.

Segundo levantamentos feitos por esta Comis
Município de Angelândia dista aproximadamente
situando-se entre os Municípios de Capelinha
Nordeste do Estado. Tem como acesso â BR-120:
encontra sob jurisdição do poder público local e q
Rodoviário Estadual - PRE - e na rede conservada

De fato, cabe aos municípios a gestão e a man
Casos como este em tela levam as Prefe
conservação a um enorme dispêndio de seus par
as; merecem, pois, uma análise mais acurada

Não obstante a alegação do DER-MG, e cons
financeira dos municípios daquela longínqua re!
tratar a matéria à luz da Lei n° 11.403, de 211
conclui-se que, além de as ações que são o
enquadrarem nas finalidades institucionais do re
assegurar soluções adequadas de transporte rodc
no âmbito do território mineiro.

Dessa forma, entendemos que o Estado deve
propiciar àqueles municípios melhores condições
social, mesmo porque é o ente que se encontra
estruturado para tal fim.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Pr

no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Ivair Nogueira, relaU

PARECER PARA 020 TURNO DO PROJE1
Comissão de Direitos Humz

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Sarg

criação de banco de dados contendo o registro e a
violência e criminalidade no Estado de Minas Gera

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo
Comissão para, nos termos regimentais, receber
redação do vencido, parte deste parecer, segue ar

Fundamentação
A proposta de criação de banco de dados, cc

atualizado, tem como objetivo subsidiar a formuk
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DER-MG a assumir o
ie liga Angelândia à BR

io junto ao DER-MG, o
O km da Capital mineira,
Malacacheta, na região
mente um trecho, que se
não foi incluído no Plano
r aquele órgão.

enção de suas estradas.
iras responsáveis pela
is recursos, sacrificando-

ndo a difícil situação
do Estado, cabe-nos
Da análise dessa lei
'o da proposição se

órgão, cabe a este
D de pessoas e bens,

assumir tal encargo para
de investimento na área
levidamente preparado e

de Lei n°1.133/2000,

Arlen Santiago.
DE LEI N° 553199

Rodrigues, objetiva a
cidade dos índices de

1, vem o projeto a esta
ecer para o 20 turno. A

emente alimentado
de políticas, ações
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programas de segurança pública, constituindo os indicadores valioso
instrumento para esse fim.

A segurança pública é um direito do cidadão, e, como tal, deve constituir
um sistema abrangente de ações e, não, um trabalho pontual e isolado. O
banco de dados fornecerá os indicativos para formulação dessas políticas.

O Plano Nacional de Segurança Pública prevê, no Capitulo IV, entre as
medidas de natureza institucional, a criação do Programa de Integração
Nacional de Informações de Justiça e Segurança Pública - INFOSEG - (ação
119), cadastro criminal unificado, e também a construção de base de dados
para o acompanhamento das polícias (ação 123), ações essas que o projeto
em exame inclui.

O substitutivo apresentado resultou de audiências e reuniões com
entidades governamentais e da sociedade civil.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 553199

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
Elbe Brandão, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Glycon Terra Pinto.

Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N°553/99

Dispõe sobre o registro e a publicidade dos índices de violência e
criminalidade no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O poder público manterá, corri a finalidade de integrar o registro e

dar publicidade aos índices de violência e criminalidade no Estado, banco de
dados relativo ao sistema criminal.

Parágrafo único - As políticas de segurança pública do Estado serão
formuladas com base no banco de dados de que trata esta lei.

Art. 20 Serão publicados, anualmente, os seguintes dados:
- número de ocorrências relativas a violência e criminalidade registradas

pelas Polícias Militar e Civil, por tipo de delito;
II - número de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil, por tipo de

delito;
III - número de policiais civis e militares e de agentes penitenciários mortos

em serviço;
IV - número de policiais civis e militares e de agentes penitenciários feridos

em serviço;
V - número do efetivo da Policia Militar, segundo as áreas administrativa e

operacional;
VI - número do efetivo da Policia Civil, dividido pelas áreas administrativa e

operacional;
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VII - número de prisões em flagrante efetuadas p a Policia Militar;
VIII - número de autos de prisões em flagrante ei tuados pela Policia Civil;
IX - número de mandados de prisão cumpridos p las Polícias Civil e Militar:
X - número de mandados de prisão emitidos;
XI - número de armas apreendidas pelas Polícias Civil e Militar;
XII - volume de entorpecentes apreendidos pelas Polícias Civil e Militar,

dividido por grupos:
XIII - número de ingressos no sistema penitenciá io;
XIV - número de alvarás de soltura cumpridos pe D sistema penitenciário:
XV - número de prisões em flagrante por ato infn :ional;
XVI - número de presos, provisórios e sentenciac s, mantidos sob a guarda

da Secretaria da Segurança Pública:
XVII - número de presos mantidos sob a guarda a Secretaria da Justiça e

de Direitos Humanos:
XVIII - número de adolescentes sob a guarda da ecretaria da Justiça e de

Direitos Humanos;
XIX - número de ocorrências de desaparecimenti de pessoas;
XX - número de Promotores por comarca:
XXI - número de denúncias apresentadas pelo M nistério Público;
XXII - número de Juizes por comarca:
XXIII - número de sentenças e acórdãos proferid sem 1 3 e? instância.
Parágrafo único - A publicação mencionada nest artigo apresentará os

dados globais, regionalizados e municipalizados, c nforme definição
estabelecida em decreto.

Art. 3°-Os dados originados e produzidos pela E jlicia Militar, Secretaria de
Estado da Segurança Pública, Secretaria de Estad 'da Justiça e de Direitos
Humanos, Ministério Público e Tribunal de Justiça erão sistematizados e
publicados pela Fundação João Pinheiro.

Parágrafo único - Fica assegurado aos órgãos ci 3dos no "caput" o acesso
ao banco de dados de que trata esta lei.

Art. 4°-O Poder Executivo regulamentará esta IE no prazo de noventa
dias, contados da data de sua publicação.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua p Dlicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrárk

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PEU SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

	

- O Sr. Presidente despachou, em 1811012000,	seguintes comunicações:
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o Iecimento da Sra. Maria

Cândida Carvalho, ocorrido em 1311012000, em rzea da Palma. (- Ciente.
Oficie-se.)
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Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra.

Lourdes Rezende Fonseca, ocorrido em 10/1012000, em Várzea da Palma. (-
Ciente. Oficie-se.)

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com os Srs. Vítor Rodrigues e Ricardo Rodrigues,

proprietários do Restaurante Maria das Tranças, pelos 50 anos de
funcionamento deste (Requerimento n° 1.58112000, do Deputado José
Milton);

de congratulações com o Sr. Lúcio Urbano, Desembargador, pela decisão
de restabelecer as atividades relacionadas com as máquinas caça-níqueis
em Minas Gerais (Requerimento n° 1.58612000, do Deputado Alencar da
Silveira Júnior);

de congratulações com o Sr. Claúdio Costa, Desembargador, pela decisão
de restabelecer as atividades relacionadas com as máquinas caça-níqueis
em Minas Gerais (Requerimento n° 1.58712000, do Deputado Alencar da
Silveira Júnior);

de congratulações com o Sr. Orlando Carvalho, Desembargador, pela
decisão de restabelecer as atividades relacionadas com as máquinas caça-
níqueis em Minas Gerais (Requerimento n° 1.58812000, do Deputado Alencar
da Silveira Júnior);

de congratulações com a Fiat do Brasil por sua eleição como melhor
empresa para se trabalhar no Pais (Requerimento n° 1.59112000, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Reynaido Ximenes Carneiro, Desembargador,
pela comenda que lhe foi concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(Requerimento n°1.592/2000, do Deputado Ambrósio Pinto);

de pesar pelo falecimento da Sra. Márcia Kubitschek, ocorrido em 51812000
(Requerimento n° 1.59312000, da Deputada Elbe Brandão);

de congratulações com o jornal "Estado de Minas" pela promoção da
MULTIMINAS (Requerimento n° 1.62112000, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o jornal "O Estado de S. Paulo" pela publicação do
editorial "Proposta Indecente" em 291812000 (Requerimento n° 1 .624/2000, do
Deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com o jornal "MG Turismo" por seus 15 anos de
fundação (Requerimento n° 1.63012000, do Deputado Fábio Avelar);

de congratulações com o Sr. Afonso Borges, promotor do evento "Sempre
um Papo", e a Sra. Beatriz Vargas Ramos Gonçalves de Rezende, viúva do



ex-Ouvidor da Policia José Roberto Gonçalve
lançamento do livro "Ousar Lutar - Memórias d
citado ex-Ouvidor (Requerimento n° 1.64212000,
Humanos);

de congratulações com a Alcoa Alumínio Si
atividades no Brasil (Requerimento n° 1.647120
Ribeiro Silva);

de congratulações com a União dos Varejistas c
por seus 70 anos de fundação (Requerimento n°
Doutor Viana);

de congratulações com o Banco de Desenvolv
BDMG - por seus 38 anos de fundação (Requer
Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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de Rezende, pelo

Guerrilha Que Vivi", do
a Comissão de Direitos

por seus 35 anos de
do Deputado Dalmo

Minas Gerais - UVMG -
.65012000, do Deputado

de Minas Gerais -
n° 1.65112000, do
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ATAS

ATA DA 184 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19110/2000
Presidência dos Deputados José Braga e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões - 2 a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n° 1.241/2000 -
Requerimentos n°s 1.706 a 1.71412900 - Requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Durval Angelo e outros - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Transporte (2), de Meio Ambiente, de
Administração Pública, de Educação e de Política Agropecuária e dos
Deputados Bené Guedes e Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Miguei Martini, Dalmo Ribeiro Silva, Dimas Rodrigues, Doutor
Viana e Adelmo Carneiro Leão - 2a Parte (Ordem do Dia): ? Fase: Abertura
de Inscrições - Questões de ordem - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Durval
Angelo e outros; deferimento - Requerimento da Deputada Elaine
Matozinhos; deferimento; discurso da Deputada Elaine Matozinhos -
Requerimento do Deputado Hely Tarqüinio; deferimento; discurso do
Deputado Hely Tarqüínio - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adeimo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aíiton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrásio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor
Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio
Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Ivo José - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel
Martini - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
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para proceder ànossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secri

leitura da ata da reunião anterior.
l a Parte

1  Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad ho
da reunião anterior, que é aprovada sem restriçãe

Correspondência
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, l°-Secretái

correspondência:
OFICIOS

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Ti
Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública
convite para a reunião especial em comemoração
do Colégio Santo Antônio.

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Tu
Gaia, Delegado Regional do Trabalho em Mim
convite para o Debate Público Habilitação de Esta
Produção e à Manipulação de Alimentos Artes
Saúde.)

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Ti-
Cícero de Vasconcellos, Secretário de Meio
Procurador-Chefe da Defensoria Pública do
Presidente do Diretório Regional do PMDB er
Sanábio, da TV Metrópole Ltda., agradecendo
especial em comemoração do centenário de nasc
Afonso Teixeira Lages.

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Secretária de
Guimarães de Andrade, Juiz Presidente do Tribu
33 Região; do Desembargador Ayrton Maia, Aui
Srs. Celso Castilho de Souza, Diretor-Geral
Procurador-Chefe da Defensoria Pública do E
Presidente do Diretório Regional do PMDB, agrE
lançamento dos volumes 3 e 4 da coleção "Memór

Do Desembargador Ayrton Maia, Auditor-Geral
envio de exemplar da "Revista do Legislativo".

Do Sr. Tarcisio de Campos Ribeiro, Superintenc
encaminhando, em resposta a pedido feito pele
relação de processos licitatórios, dispensa e
exercício de 1998, da Dispensa de Licitação n° 3)
1212000. (- A CPI da Saúde.)

procede à leitura da ata

"ad hoc", lê a seguinte

alho, e do Sr. Armando
Estado, agradecendo o
s 50 anos de atividades

lho, e do Sr. Wellington
Gerais, agradecendo o
ecimentps Destinados à
ais. (- A Comissão de

alho, e dos Srs. Paulino
)biente, Armando Dias,
;tado, Armando Costa,
Minas Gerais, e Flávio
convite para a reunião

' ento do Desembargador

Trabalho; do Sr. Dárcio
ai Regional do Trabalho -
tor-Geral do Estado; dos

IGAM; Armando Dias,
ado, e Armando Costa,
ecendo o convite para o
i Política de Minas".
o Estado, agradecendo o

nte-Geral da FUNED, (2),
CPI da Saúde, cópia da
exigibilidade relativa ao

DOO e da Concorrência n°



Do Sr. Tuilio Marques, Presidente da Executiva do PV, informando as 428
deliberações tomadas pelo partido durante sua convenção.

TELEGRAMAS
• Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, agradecendo o convite para
o debate público sobre habilitação de estabelecimentos destinados à
produção e manipulação de alimentos artesanais. (- A Comissão de Saúde.)

Dos Srs. Arlindo Porto, Senador, e Flávio Menicucci, Diretor-Geral do DER-
MG: e da Sra. Angelina VilIe Marcos, agradecendo o convite para o
lançamento dos vols. 3 e 4 da Coleção 'Memória Política de Minas".

Dos Srs. Sérgio LeIlis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado: Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG, e Humberto Mota,
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração do
centenário de nascimento do Desembargador Afonso Teixeira Lages.

Do Sr. Roberto Queiroz do Nascimento. Prefeito Municipal de Patrocínio,
agradecendo o convite para debate público. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. João Márcio Rezende Queiroga, Superintendente da Cia. Paraibuna
de Metais, agradecendo o convite para evento realizado nesta Casa.

CARTOES
Do Gen. Bda, Américo Salvador de Oliveira, Comandante da 4 8 Bda. lnf.

Mtz.; do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde; da Sra.
Mariza Rezende Afonso, Secretária Municipal de Cultura, agradecendo o
convite para o lançamento dos volumes 3 e 4 da coleção "Memória Política
de Minas".

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde,
cumprimentando a Casa pela homenagem prestada ao Colégio Santo
Antônio.

Dos Srs. Luís Márcio Vianna, Sergio Bruno Zech Coelho e Carlos Patrício
Freitas Pereira, respectivamente, Secretários de Minas e Energia, de
Esportes e da Saúde; Axel Sørensen, Secretário Adjunto de Transportes, e
do Cel.-Av. Francisco José da Silva Lobo, Comandante do CIAAR,
agradecendo o convite para participar da reunião especial em comemoração
ao centenário de nascimento do Desembargador Afonso Teixeira Lages.

Dos Srs. Antônio Carlos Mesquita, Prefeito Municipal de Três Pontas;
Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde, e Sergio Bruno Zech
Coelho, Secretário de Esportes, agradecendo o convite para o debate público
sobre o tema "Habilitação de Estabelecimentos Destinados à Produção e
Manipulação de Alimentos Artesanais". (- A Comissão de Saúde.)

2a 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.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.2411

	

Declara de utilidade pública o Lar Cristo Rei cc	sede no Município de
Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gei is decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública c Lar Cristo Rei de Belo

Horizonte, com sede no Município de Belo Horizont
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pu
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, de de 2000.
Alvaro Antônio
Justificação: O Lar Cristo Rei de Belo Horizonte 1 fundado em 9/3/74, e é

uma entidade civil sem fins lucrativos que tem poi finalidade proporcionar a
prática da assistência social, mantendo estabel cimentos destinados ao
abrigo de pessoas idosas de ambos os sexos, acir a de 60 anos de idade e
ao atendimento ás famílias e às pessoas neces Ladas, principalmente na
área da assistência médica. A entidade está em lena atividade, conforme
atesta o Juiz de Direito de Minas Gerais e vem pre ando excelentes serviços
à comunidade por ela assistida, constituindo impor nte reforço na prestação
de serviços em favor do bem estar social da cor unidade carente de Belo
Horizonte.

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

REQUERIMENTOS

	

N° 1.706/2000, do Deputado Carlos Pimenta, soli
	lo seja enviado oficio

	

ao DER-MG, solicitando esclarecimentos ace	da paralisação do

	

asfaltamento da BR-135, no trecho ltacambira-M	viontalvánia e outras
informações. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.70712000, do Deputado Paulo Piau, solicitar o manifestação de pesar
pelo falecimento do Sr. Cândido Antônio Vaz. (- Comissão de Assuntos
Municipais.)

N°1.708/2000, da Comissão de Direitos Humane solicitando seja enviado
ofício ao Comandante-Geral da PMMG, pedindc providências relativas à
denúncia feita pelo Sr. Carlos Alberto Cipriano.

N° 1.70912000, da Comissão de Direitos H' nanos, solicitando seja
encaminhado à Ouvidoria da Polícia oficio pedinc providências relativas à
denúncia feita pelo Sr. Carlos Alberto Cipriano. (- E tribuidos à Comissão de
Direitos Humanos.)

N° 1.71012000, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
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Públicas, solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Transporte e
Obras Públicas com vistas á execução de acostamento no trecho da BR-367
que vai do aeroporto até a ponte sobre o rio Araçuai, no Município de
Araçuai.

N° 1.71112000, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Transporte e
Obras Públicas com vistas ao asfaltamento da estrada que liga os Municípios
de Berilo e Francisco Badará.

N° 1.71212000, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Transporte e
Obras Públicas com vistas ao asfaltamento da estrada que liga os Municípios
de Araçuaí e Francisco Badaró. (- Distribuídos á Comissão de Transporte.)

N° 1.71312000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Universidade
de Pouso Alegre pela promoção da exposição Exodus, do fotógrafo
Sebastião Salgado. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.71412000, do Deputado Ronaldo Canabrava, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. Luciano
França da Silveira, ex-Prefeito de Paraopeba. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Durval Angelo e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Transporte (2), de Meio Ambiente, de Administração Pública, de Educação e
de Política Agropecuária e dos Deputados Bené Guedes e Maria Olivia.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada

Maria José Haueisen, imprensa, senhores e senhoras, estamos contentes em
poder comunicar a este Plenário e a Minas Gerais que, finalmente, houve um
entendimento entre o Tribunal de Justiça e o Executivo, por meio do
Secretário da Fazenda, para a regulamentação do selo de fiscalização dos
cartórios. Isso significará um aumento de receita para o Estado na ordem de
mais de R$70.000.000,00. Significará maior segurança para todos os
usuários, para todos aqueles que precisam de documentos firmados ou
reconhecidos por cartórios, que, por meio do selo de fiscalização, terão maior
confiabilidade. No Rio de Janeiro, o Poder Judiciário, em qualquer documento
solicitado, exige o selo de fiscalização. Ocorreu um fato engraçado. Em uma
ação de Minas Gerais, o Juiz, do Rio de Janeiro, determinou que a
documentação somente seria válida se tivesse o selo de fiscalização. Como
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o
o,o
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ainda não estava regulamentado, o advogado teve
Estamos colocando nas mãos do Poder

Corregedoria, órgão encarregado da fiscalização,
eficaz, permitindo o controle de todos os atos
Estado. Durante a conversa realizada ontem à tar
havia má-vontade por parte somente do JL
demonstrou que, desde o mês de abril, tentava ur
da Fazenda, que resistia. Havia, então, uma di
embora lícitos, configuravam disputa. Ontem, cheg

Estamos contentes, porque uma lei sancionada
regulamentação. Provavelmente, devido a inforn
Judiciário, dentro de no máximo 60 dias, poderem
fiscalização, que terá custo zero para o usuário.

Além disso, teremos outro beneficio. Os cartóri
primos pobres dos outros cartórios. Estão passand
emprestado, na expectativa da regulamentação dc
gratuidade nas certidões de nascimento e de ób
demagógica do Governo Federal, quando implantc
pobres dessem, mas não determinou quem paga
criado um fundo - cujos recursos serão colhidos d
dos primos ricos -, que irá subsidiar aqueles que d

Estamos muito satisfeitos. Tenho a certeza de
os cofres públicos agradecem, a sociedade agn
também deve estar muito feliz, porque agora
fiscalização. Os sonegadores e falsificadores ficai
ficaram tristes é bom para a sociedade.

Outro assunto que me traz a esta tribuna é diz
segundo turno das eleições de Belo Horizonte,
mesmos mecanismos do primeiro, por meio da fale
massfficação feita pela imprensa, induzindo o povc
se publica é verdadeiro. O Senador Roberto Re
grosseiros cometidos pelo Instituto Data Folha, qu
dando resultados extremamente desfavoráveis par
turno, não deixaram que o Deputado João LeitE
estratégia era fazer todos pensarem que o jogo e
turno. Se já estava decidido, não adiantaria nem s
jornais estampavam manchetes, dizendo que no
decidido. No dia anterior, a Rede Globo de Televi
Brasil que as eleições de Belo Horizonte seriam de

No dia seguinte, terminada a votação, a própria
que não tinha nada organizado para entrevistar Jo

e comprovar isso.
idiciário, por meio da
ii instrumento eficiente e
)tariais e de cartório no
, ficou evidente que não
ciário, cujo Presidente
acordo com a Secretaria
)uta de interesses, que,
i-se a um acordo.
m março terá agora sua
.ções de assessores do
contar com esse selo de

s de registro civil são os
fome e tomando dinheiro

selo. Tais cartórios dão a
, obedecendo àquela lei

i o selo, obrigando que os
a a conta. Portanto, será
todos os outros cartórios,
gratuidade.

ue Minas Gerais ganhou,
Jece. O Poder Judiciário
tem um instrumento de
im tristes. No entanto, se

que, nesta reta final do
stão sendo utilizados os
icação das pesquisas, da

acreditar que aquilo que
uião denunciou os erros
em alguns Estados, está
o próprio PT. No primeiro
saísse dos 22%, pois a
ava decidido no primeiro
tar. No dia da eleição, os
imeiro turno estava tudo
b anunciava para todo o
didas no primeiro turno.
ede Globo de Televisão,
D Leite, em cima da hora,
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montou um esquema porque percebeu, na pesquisa de boca-de-urna, que
o resultado era outro, bem diferente daquilo que fizeram a sociedade
belorizontina supor.

O que estamos verificando agora é que começa novamente esse
movimento. O povo de Belo Horizonte sabe. Está difícil andar pelas ruas com
João Leite, tal é o assédio das pessoas. No Barreiro, tiveram que fechar o
comércio. Quando andamos pelas ruas, vemos uma pesquisa e, quando
lemos os jornais, vemos outra, completamente diferente. O erro quanto ao 1
turno foi de 10 pontos. A própria pesquisa dava: margem de erro, 3.5. Não há
outra justificativa senão uma orquestração de manipulação da informação,
tentando induzir. Aliás, acho vergonhoso que este Pais admita a publicação
de pesquisa da forma como é feita, sem nenhuma responsabilidade. No
Congresso Nacional, será feita essa discussão, e, certamente, será feita essa
correção e essa proibição.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Miguel Martini. Também considero que as pesquisas, quando manipuladas,
realmente, podem alterar, modificar e até influenciar resultados eleitorais.
Considero, também, que a pesquisa, quando não é bem feita, pode expressar
um resultado que não é o correto.

No entanto, a pesquisa é uma análise de cada um dos momentos de um
processo. Uma pesquisa feita hoje pode não valer para amanhã nem para o
dia seguinte, e assim sucessivamente. O que me estranha, Deputado Miguel
Martini, é que, diante da crítica que V. Exa. faz, parece que seu candidato
não está aproveitando esta reflexão. O que vejo na televisão é que a
campanha do Deputado João Leite utilizou intensiva. sistematicamente, uma
pesquisa feita seis dias depois do processo do 1° turno e os dias seguintes
sucessivos. Mas o que estranho é que depois passou a usar outra pesquisa,
fundamentada em outro referencial, não usando a mesma referência do Data
Tempo. Quando o Data Tempo apresentou determinado resultado que
sinalizava favorecimento do Deputado João Leite, foi largamente utilizado, O
Data Tempo já produziu outra pesquisa, com outro resultado, mostrando que
o Dr. Célio de Castro estava crescendo mais do que o João Leite.

O que é grave, Deputado Miguel Martini, mais do que eventualmente as
pesquisas manipularem resultados, é o fato de os candidatos utilizarem o
resultado das pesquisas para manipular os seus resultados. Então, gostaria
que V. Exa. levasse esse mesmo recado ao conjunto daqueles que apoiam o
Deputado João Leite.

O Deputado Miguel Martini - 0k. O que não podemos é ficar em
desigualdade de condições. Não temos a máquina nas mãos, como tem o
Prefeito Célio de Castro, para acertar com os meios de comunicação. Usa
essa máquina para publicar suas pesquisas segundo seus interesses. Não
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podemos deixar de mostrar isso, uma vez que está cometendo esse ato
acintosamente. Usa não só o programa gratuito de televisão, como também a
n,idia. Aquilo que foi publicado no dia da eleição e vergonhoso em qualquer
pais sério do mundo.

O que queremos ressaltar é a nossa segurança nas ruas. As ruas estão
mostrando dados completamente diferentes. A análise que temos feito não
poderia ser outra. Quando analisamos um e outk candidato, percebemos
que esse Prefeito e seus correligionários não conseguem uma vírgula de
contestação sobre a vida política, pessoal e famili 1ar do candidato Deputado
João Leite. A única estratégia que têm é fazer pensar que vai presidir o
Brasil, porque joga tudo sempre para o Governo Federal, em vez de discutir
as questões municipais, esse Prefeito nunca é culpado de nada. Se há
problema, é o Governo Federal, é o Governo Estadual. A Prefeitura não tem
problema. Se acertou, foi o Prefeito, mas é tão llouco o que acertou, que
prefere dizer que é o Governo Federal. Como àquele absurdo de tentar
vincular a imagem de João Leite aos paulistas, alo Juiz Lalau, fatos que a
sociedade de Belo Horizonte não aceita.

Tenho andado pelas ruas e pessoas têm me dito: Ia votar no Célio, mas
não vou mais, pelas ofensas violentas, agressivasi até à honra do Deputado
João Leite, que, como disse muito bem o Prof. Elis Murad, é geneticamente
correto. Ainda que quisesse, não conseguiria' agir errado, porque é
constituído dessa maneira geneticamente.

Se analisarmos a vida familiar do Deputado João Leite, quer com seus
pais, quer com sua esposa e filhos, vamos ver qu há uma grande distância
entre ele e o outro candidato. Se analisarmos pelà aspecto moral, espiritual,
religioso, há uma imensa distância. O outro tem princípios completamente
desligados dos valores cristãos, éticos e morais. Se analisarmos
administrativamente, só neste último ano R$16.000.000,00 foram aplicados
sem licitação. Isso significa dizer que escolhe a qbem vai dar uma obra. Se
olharmos pelo aspecto da competência, da liderança, percebemos que esse

1 Governo Federal. Criou uma ilha, ao passo que o Deputado João Leite tem
Prefeito está absolutamente isolado da Grande BH, do Governo Estadual, do

abertura: 25 Prefeitos da Grande 6H vierannj hipotecar-lhe apoio, o
Governador do Estado está aberto a conversar também. O Deputado João
Leite tem absoluta abertura e a alma muito gradde para conversar com o
Governador, com o Governo Federal, com os Depdtados Federais, para pedir
recursos. E para isso que temos o Deputado Federal: para defender a sua
região, o seu Estado.

Então, as comparações têm uma distância muto grande. E o que faz o
Prefeito? Usa a máquina. Acintosamente. Usa os uncionários da Prefeitura,
usa a máquina municipal. Para quê? Porque está bem claro que tem um
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pensamento comunista. Até respeitamos, cada um tem a ideologia com
que se sente mais à vontade. Como comunista de cadeirinha que sempre foi,
nem ele se identifica assim, quer dizer, os fins justificam os meios. Então, não
importam os 12 direitos de resposta que o Deputado João Leite teve, de
respostas a agressões à sua moral, nem o processo criminal contra o
Prefeito.

Tudo isso a sociedade de Belo Horizonte está vendo, e vemos, cada dia
mais, as pessoas aderindo à candidatura do Deputado João Leite. Já
estamos vendo espalhados pela cidade os dizeres: "Agora sou João Leite".
São pessoas que refletiram melhor e perceberam que João Leite significa a
renovação, a verdadeira mudança. Significa Belo Horizonte voltar a crescer,
voltar a se desenvolver, sair desse isolamento imposto por esse Prefeito.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, imprensa, amigos das galerias, senhoras e senhores, antes de
iniciar o nosso pronunciamento, gostaríamos de dizer para esta Casa que a
Comissão Especial que discute o Micro Geraes esteve na cidade de Pouso
Alegre ontem, sob a Presidência do Deputado Chico Rafael, e realizamos
uma importante reunião na ACIPA, com a presença de inúmeros
empresários.

Colhemos todas as sugestões, como estamos fazendo. Essa foi a última
viagem da Comissão. Já percorremos Uberaba, Uberlândia e, ontem, Pouso
Alegre. Temos certeza absoluta de que a Comissão, no prazo legal, previsto
para o dia 31, de acordo com o Regimento, entregará ao Sr. Presidente todas
as sugestões.

Gostaria, ainda, de parabenizar o povo pouso-alegrense, por meio do
dinâmico Deputado Chico Rafael, que aqui se encontra, pois Pouso Alegre é
exemplo e orgulho do povo sul-mineiro. Hoje, essa cidade está completando
152 anos de emancipação política. Para nós, povo sul-mineiro, Pouso Alegre
representa um pólo de desenvolvimento, de cultura e de comércio. Tanto isso
é verdade, que conseguiu classificar-se em primeiro lugar.

Portanto, quero parabenizar o Deputado Chico Rafael, o Prefeito Jair
Siqueira e o Prefeito eleito Enéas Chiarini e estender os cumprimentos ao Dr.
Mesquita e a todos os Vereadores que compõem a Câmara Municipal. Este é
um momento muito importante para o Sul de Minas e para Minas Gerais.

'Minas deixa o Rio de Janeiro em 3° lugar". "Minas agora é o 2 0 em
competitividade". São essas as manchetes do jornal "Estado de Minas",
edição de ontem, que traz a alvissareira notícia de que o Estado de Minas
Gerais passa a ocupar o 2 1 lugar em competitividade no Brasil. Esse é o
resultado apontado em pesquisa realizada pela empresa de consultoria
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Simonsen Associados.

A auspiciosa noticia, sem sombra de dúvid
reflexão, em razão dos seus múltiplos desdobram
produz. A primeira delas permite-nos refutar, coi
pesquisa, os ataques sofridos pelo nosso Goverm
tentaram imputar a responsabilidade pela suposta
em Minas Gerais, a partir do inicio de sua adm:
contestar, com veemência, a política neoliberal,
praticada pelo Governo Federal.

Ora, estão mais do que evidenciados os pervei
essa política econômica do Governo Fernando
pagamento de juros das elevadas dívidas intern.
das políticas sociais, necessárias á promo
sustentado, única opção eficiente para geraç
distribuição. E contra essas mazelas que se bate
voz ao sentimento de Minas, alicerçado nas mai!
povo, insurgindo-se contra essa nova rnodalidad
nós sacrifica.

Por outro lado, um dos fatores apontados coi
crescimento é exatamente a diversificação da ea
hoje, que o Estado de Minas Gerais já não depem
da siderurgia. Outros ramos de atividade registr.
como é o caso do setor têxtil, da indústria de alir
da agroindústria, dos setores automotivo e de ai
turismo.

Cumpre salientar que um dos principais agentc
realidade de nossa economia é o Banco de 1
Gerais, cuja atuação firme e determinada tem pe
sólidas para uma economia dinâmica, diversi
incorporando modernos valores, entre eles a inov2

Na verdade, o BDMG revela-se consciente de.
de vanguarda, em que a preocupação com a
permanente.

E com a decisiva participação do BDMG que
de 1999, importantes investimentos realizados
batuta de nosso Governador, notadamente na reg
honra de representar nesta Casa, junto com outro

E o caso da Bauducco, instalada no Município
Itapeva, da fábrica da CMV, que produzirá eqt
Careaçu, da Walitta, com moderna unidade em \
funcionamento.

merece uma profunda
os e das conclusões que
os números exibidos na
w Itamar Franco, a quem
dução nos investimentos
;tração, pelo fato de ele
resultados desastrosos,

os efeitos produzidos por
lenrique, que privilegia o
e externa em detrimento
o do desenvolvimento
de renda e sua justa

nosso Governador, dando
caras tradições de nosso
de derrama, que a todos

responsáveis por esse
)mia mineira. Verifica-se,
somente da mineração e
m considerável avanço,

ritos, do setor moveleiro,
peças, de cimento e de

ensejadores dessa nova
esenvolvimento de Minas
mitido a criação de bases
cada e auto-sustentável,
ão e a qualidade.
ua condição de instituição
atualização tecnológica é

demos enumerar, a partir
m nosso Estado, sob a
o sul-mineira, que tenho a
companheiros.
? Extrema, da Dubbar, em
pamentos rodoviários em
rginha, já instalada e em
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Vale lembrar, ainda, o promissor pólo moveleiro de Uberaba, onde se

destacam os investimentos realizados pela Satipel para a produção de
aglomerados de madeira, também incentivados pela redução na alíquota de
ICMS, conforme projeto de lei de nossa autoria, sancionado pelo nosso
Governador.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo por trazer esse
pronunciamento à tribuna, com essa noticia alvissareira do novo surto de
crescimento em Minas, que esperamos possa ser, daqui para frente, uma
constante. Quero parabenizá-lo, também, porque assisti, pela Rede Minas, à
inauguração do aeroporto no Sul de Minas, feito pelo Governador Itamar
Franco, na qual V. Exa. teve um papel fundamental.

Concordo com V. Exa. que o crescimento econômico é fruto de uma
vontade do Governo. Não se cresce economicamente a bel-prazer do
mercado. E uma baleia neoliberal, que é preciso ser repudiada, esperar que o
crescimento venha apenas com a vontade do mercado e que o Estado não
tenha papei de interferência no crescimento do Pais, do Estado ou do
município. E exatamente essa baleia neoliberal que fez com que o povo
brasileiro desse um recado nas urnas e continue dando um recado muito
claro aos neoliberais: é hora de uma mudança global no Brasil. O que se
estranha é que, em Belo Horizonte, o candidato dos tucanos, neoliberal, o
Deputado João Leite, queira desvencilhar os problemas que existem nos
municípios e em Belo Horizonte dos problemas nacionais, como se isso fosse
um tema absolutamente inoportuno, como se nas eleições não estivesse em
jogo, também, a política neoliberal do Governo Federal, que tanto
desemprego, miséria e sofrimento tem trazido a todo o povo brasileiro. Acho
que é exatamente o repúdio por essa política que tem feito com que os
candidatos neoliberais percam as eleições no Pais inteiro e vemos isso se
repetindo em Belo Horizonte. Trata-se de uma disputa política, em que o
povo de Belo Horizonte quer continuar no rumo das mudanças, assim como
todo o povo brasileiro. A candidatura tucana em Belo Horizonte seria - é claro
que o candidato não será eleito - o significado do retrocesso político, da volta
dos neoliberais, da volta dos tucanos e de sua política de desemprego, de
desmonte do serviço público e de arrocho salarial. Por isso é que a
candidatura de Célio vem crescendo, apesar de toda a máquina do Governo
Federal, de toda a equipe de Ministros e de todos os poderosos do Brasil
inteiro. Em Belo Horizonte, os tucanos queriam ter o sabor da vitória, mas
não terão, pois esse repúdio é nacional, e, além disso, há a bem- sucedida
administração do Prefeito Célio de Castro. Esse crescimento a que estamos
assistindo agora em Minas e em que, V. Exa. está mostrando, houve o dedo"
de Itamar Franco, em Belo Horizonte teve, também, o "dedo" do Prefeito
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Célio de Castro. Obrigado. Quero ressaltar, aind
assinatura de protocolo de intenções para a imp
Ouro Fino, da empresa CSC Comércio e Importaç
cidade de Ouro Fino US$800.000,00 para a fabri'
inox. Essa assinatura ocorreu, exatamente, na últ
o Governador Itamar Franco inaugurou o aeroportc

Merece registro, pelo empenho com que se te
dessa missão, o trabalho realizado pelo PresidentE
Rodrigues de Oliveira, no atendimento das demar
recorrem ao BDMG, bem como do Senador M
atende ás solicitações da região sul-mineira, vi
Minas Gerais.

Certamente, a notícia que aqui registramos
sobretudo, porque serve de estimulo à realizaçã
Demonstra também que Minas Gerais está r
persistirá, colhendo resultados positivos par
desenvolvimento, em beneficio de nossa populaçã

Portanto, Sr. Presidente, desejo congratular-me
Franco e com toda a sua equipe, destacando aq
pela Secretaria da Indústria e Comércio, por me
José de Oliveira, e pelas empresas a ela vinci
parceiro do empresário em Minas Gerais, por
Machado Filho, e a CDI, presidida pelo Dr. Ped
também, o importante trabalho desenvolvido à fre
nosso distinto colega Deputado Geraldo Rezende.

Cumprimento, também, os nossos empresári
nessa empreitada pelo crescimento de Minas Ger,
envidarmos todos os esforços para que esse
contínua realidade, para o bem de Minas e do Bra

São essas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as c
nesta tarde, convictos de que Minas Gerais n
esteve paralisada durante o Governo Itamar Fra:
Estado cresce e muito, avança com passos firmes
tudo, pela dignidade do Governador, pelo exem
demonstrado a Minas e ao Brasil. Sem dúvida ai!
lugar em competitividade, é graças a essa politic
equipe, que se contrapõe à política de Fernando
trazido conseqüências graves. Mas nada nos aba
Itamar Franco contribui para a grandeza de Mina
Estado o primeiro em tudo: na cidadania, na cultu
gente hospitaleira e amiga. Muito obrigado.

com muita alegria, a
3ntação, no Município de

Ltda., que vai investir na
ação de artefatos em aço
na segunda-feira, quando
municipal de Ouro Fino.
i dedicado ao bom êxito
do BDMG, Dr. José Pedro
ias de todos aqueles que
ruo Badará, que sempre
ando ao crescimento de

erece ser comemorada,
de outros investimentos.
caminho certo e nele
o seu progresso e

)m o Governador Itamar
o trabalho desenvolvido
do Secretário Francisco
das: o INDI, verdadeiro

Presidente, Guilherme
Magalhães, lembrando,
daquela Secretaria por

;, importantes parceiros
;. Sem dúvida, é hora de
momento torne-se uma

rnsiderações que fazemos
está paralisada, jamais

co, ao contrário, o nosso
e determinados, acima de
ilo de cidadania que tem
uma, se alcançamos o 20

de Itamar Franco e sua
Henrique, a qual tem nos
era, porque o exemplo de
Gerais, tornando o nosso

a, nas tradições e por sua
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O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados: o "Jornal
do Brasil" de 1711012000 registrou uma das mais tristes realidades do Pais. A
matéria, intitulada "Brasil tem 16 milhões de famintos" reproduz o triste
diagnóstico da nossa realidade. O relatório do Fundo para a Agricultura e a
Alimentação, da Organização das Nações Unidas, revela que existem mais
de 16 milhões de brasileiros famintos e inclui o Brasil como o pior entre todos
os países da América do Sul, no que diz respeito ao consumo de calorias.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa realidade, certamente, deixa
sensibilizados todos os parlamentares desta casa. A propósito, como um dos
representantes de uma das regiões mais sofridas do Brasil, quero chamar a
atenção das autoridades do Governo Estadual para o que pode acontecer
com o orçamento de 2001, cujo projeto tramita nesta Casa. Durante as visitas
que tenho feito, tenho sido questionado pelo fato de que o orçamento
estadual está deixando a desejar, pois o Norte de Minas, os vales do
Jequitinhonha, do rio Pardo e do Mucuri receberão menos recursos do que as
demais regiões do Estado. Convém, entretanto, ressaltar que a região Norte
de Minas é carente, mas tem grande potencialidade.

Diversas vezes, tenho ocupado a tribuna para falar da necessidade de
incentivar a agricultura na região mineira da SUDENE, pois essa é a única
possibilidade de aumento da geração de emprego e renda para a população.
A construção de barragens, a redução da aliquota do ICMS sobre energia, a
equiparação das taxas de energia noturna e diurna para os produtores das
áreas irrigadas, incentivando a produção agrícola e fazendo do Norte de
Minas e do Jequitinhonha o celeiro deste Pais, são medidas urgentes, de
baixo custo e poderão resgatar o Brasil da atual condição.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero deixar o meu apelo ao
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco: façamos esforços para corrigir as
distorções que vêm exigindo tamanho sacrifício da nossa gente que vive no
campo.

Quero, ainda, manifestar o meu apoio ao Vice-Governador Newton
Cardoso, que, quando Governador de Minas, disponibilizou o Gabinete Militar
para socorrer a população vítima da seca, enviando caminhões-pipa,
ambulâncias, cestas básicas; priorizou a abertura de estradas, a construção
de grandes barragens e deu grande incentivo à agricultura norte-mineira.
Quero pedir ao Governador que continue olhando a nossa região,
empenhando-se na liberação de recursos para aquela gente sofrida,
incentivando o plantio de grãos, a abertura de estradas vicinais, a construção
de barragens, asfaltando nossas estradas, levando o progresso a todos as
nossas cidades.

Espero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que, em breve, possa ocupar esta
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tribuna para comentar uma outra manchete, do tJ
Alimenta o Brasil".

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agrade
Queria, inicialmente, cumprimentá-lo pelo p

gostaria, Dimas, que as suas reivindicações - cor
coro, principalmente nós, do Norte de Minas - pud
no Governo do Estado. Estamos vivendo um
Governo, como disse o Deputado Dalmo Ribeiro
embora o déficit do Estado continue da ordem de F
Não adianta arrecadar, se, no final do mês, não
Estado. O importante - torço para isso, mesmo cor
do PSDB - é que o Governo dê certo, porque, dam
reivindicações dessa natureza.

Neste aparte, pedindo licença a V. Exa., estran
Rogério Correia, ao fazer aparte ao Deputado L
santo dia, o Deputado Rogério Correia procL
denúncias, de agressões ao partido, imputando
nosso colega, alguns desacertos do Governo do E
porque, enquanto, em São Paulo, Marta Suplic5
tucanos, aqui, o Deputado Rogério Correia vem,
discurso repetitivo.

Por fim, o Deputado Rogério Correia tem toda
unhas e dentes, o partido do Prefeito Célio de C
porque, na verdade, talvez, seja a alternativa para
de pessoas que ficarão desabrigadas no Municípic
perdeu as eleições. Certamente, o Deputado que
dia dos militantes do PT de Betim por interméc
Horizonte. Muito obrigado-

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão (em apar
Deputado Dimas Rodrigues, e quero lamentar
descambe por esses caminhos e por essas interp
tenho um grande respeito pelo Deputado Carlos Pii
está profundamente equivocado. Não cabe a ele,
e evangélico, fazer um julgamento dessa r
absolutamente injusto, sem nenhum fundamento,
existem muitas outras situações em que o PS
posição de disputa; não são muitas, porque o P5
Nas disputas em que ele está, talvez, o julgament
do Deputado Carlos Pimenta do que na do partic
cuja história é muito mais elevada do que a cc
PSDB. Este, na prática, no Governo Federal, tem

"O Norte de Minas
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se fecham as contas do
o Deputado da Oposição,
D certo, vai poder atender

a posição do Deputado
Imo Ribeiro Silva. Todo

sacar uma série de
o candidato João Leite,
do. E ele é contraditório,
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defender o pão de cada
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- Agradeço o aparte,
ue a discussão política
tações. Quero dizer que
enta. No entanto, S. Exa.
ê por um principio cristão
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Certamente, neste País,
B coloca-se na mesma
B está diminuindo muito.
caiba muito mais na fala
que ele não conhece e

istruída neste Pais pelo
lemonstrado uma atitude
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radicalmente contrária a esses princípios da social-democracia, é um
partido que, comandando este País, tem colocado todo o nosso patrimônio,
inclusive a nossa soberania, sob o mando e o comando dos grandes
interesses multinacionais. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Agradeça o aparte a mim
conferido e vou pedir licença a V. Exa. para responder aos ataques que
recebi do Deputado Carlos Pimenta. Acho que a discussão sobre o que é ou
não liberalismo é pertinente e tem que ser feita constantemente. E o projeto
neoliberal, e repito isso quantas vezes forem necessárias, responsável pelo
aumento da miséria e do desemprego no Brasil. Os partidos responsáveis por
esse projeta são o PSDB e o PFL, e João Leite é o candidato, hoje, do P506
e do neoliberalismo. E o próprio candidato João Leite que, embora tenha
escondido isso no V turno, agora aparece com o Presidente FHC, com todo
o "tucanato", com o apoio do PFL, apresentando-se como candidato do
neoliberalismo.

Portanto, não há nenhum ataque pessoal, e sim divergência política. Não
vou responder às baixarias que são colocadas aqui, na Assembléia
Legislativa, senão teria que perguntar aonde foram os empregos que o PSDB
tinha no Governo do Estado, os quais eram muitos, quando o Governador
Eduardo Azeredo perdeu as eleições, e parece que os tucanos, até hoje, não
absorveram essa derrota. Não sei se querem levá-los todos para Betim, não
caberiam naquela Prefeitura. Mas não acho que esse seja o nível dos que
são políticos.

Não é esse o problema, o problema é o que significará a vitória de um ou
outro em Belo Horizonte, se avançaremos no projeto democrático popular,
que tem programas sociais como a bolsa-escola, programas de saúde,
programas importantes, como o orçamento participativo, ou se teremos um
retrocesso, que é a política tucana no Brasil inteiro, que tem sido, nas urnas,
derrotada. Isso é incontestável. O resultado das urnas já dá uma
desvantagem imensa ao "tucanato" no Brasil inteiro. Ao que tudo indica,
pelas pesquisas, isso também ocorrerá em Belo Horizonte. Acho muito difícil
a reversão, pelo significado que os tucanos têm de retrocesso em Belo
Horizonte.

Depois que perderam o Governo do Estado, sei que a expectativa do P506
era muito grande de tentar uma revitalização política na Capital. Talvez por
isso os Deputados Carlos Pimenta, Miguel Martini e Amilcar Martins não se
conformem com a derrota que se avizinha - e espero que seja a grande
derrota dos tucanos, para o bem de Belo Horizonte e do Brasil. Muito
obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Estamos tendo oportunidade de
observar a exposição dos Deputados Rogério Correia e Carlos Pimenta. Não



rAC
resta a menor dúvida de que os dois candidatos
sérias, corretas e honestas. Esse debate, essa que
de querer denegrir ou caluniar, em momento alç
bem-estar de BH e do País. Quero aproveitar
concede para contestar e repudiar, com muita trai
Deputado Carlos Pimenta, muito infeliz e extrem
Prefeito Célio de Castro.

Conhecemos o seu passado, a sua luta democn
suas realizações. Sua administração foi amplamer
Belo Horizonte. Tenho certeza de que, em momen
Prefeitura de BH um cabide de empregos. Tenho c
qualquer pessoa que se interessar e se apres
exercício de qualquer função na Prefeitura, o Dr.
honradez e princípios, vai avaliar o passado, as
probidade, a honradez e a capacidade administi
trabalhar na Prefeitura de BF{ Jamais vai transform
de empregos, trazendo pessoas de Betim, de Ibiri
de onde for.

Em todos os momentos, vai continuar se paul
independência e pelo exercício dos grandes valor
grande homem público! como Célio de Castro.

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente
certeza de que o Governador Itamar Franco e o
Cardoso vão priorizar o Norte de Minas, Ievand
CMS da energia e equiparando a energia diurna c
condições ao produtor rural, aos irrigantes. Só as
terão condições de sobreviver.

Temos dois projetos de irrigação importantes na
maiores da América Latina, e o Gorutuba. Precis
dos Governos Estadual e Federal. Mas tenho c
Itamar Franco está sensibilizado e vai dar todas
Minas e ao Jequitinhonha em 2001 e 2002.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Sr.
momento, desci o nível da discussão. Apenas
rotineiros do Deputado Rogério Correia. Respeito
Casa, mas estamos cansados de ver, a todo o mo
o que querem e não quererem escutar. O PT está
porque aceita apoios importantes, de pessoas s
mesmo discurso.

Se ofendi algum membro do partido, apresen
defendo meu candidato, que é o melhor para Bel
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lo pela correção, pela
que norteiam qualquer

Srs. Deputados, tenho
:e-Governador Newton
incentivo, liberando o
a noturna, dando mais

i os nossos produtores
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im, apenas, de incentivo
rteza de que o Governo
s condições ao Norte de

Presidente, em nenhum
respondemos a ataques
os Deputados do PT da
iento, Deputados falarem
na contramão da história,
rias, e aqui vem com o

minhas escusas. Mas
Horizonte, e não vamos
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aceitar ataques dessa natureza contra o nosso partido, contra o nosso
candidato. A democracia é o exercido da transparência, e, da mesma forma
que respeito, gostaria de merecer o respeito de alguns companheiros do PT.

O Deputado Dimas Rodrigues - Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer
que o Norte de Minas e o Jequitinhonha são as causas que movem o
Deputado Dimas Rodrigues.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada

Elaine Matozinhos, imprensa, funcionários desta Casa, amigos das galerias,
o que me faz voltar a esta tribuna é o fato que chegou ao meu conhecimento,
relativo a mais uma situação de injustiça envolvendo o sofrido grupo de ex-
funcionários da MinasCaixa. A PREVIMINAS, uma fundação de previdência
social de Minas Gerais, herdou a PREVICAIXA, órgão responsável pelo
sistema previdenciário dos funcionários da extinta MinasCaixa. Aquele órgão
potente, poderoso, com patrimônio invejável, muito dinheiro em caixa,
prestava boa assistência aos funcionários. Após a liquidação judicial e
extrajudicial da MinasCaixa, as administrações que se sucederam
terminaram por imputar aos funcionários da extinta MinasCaixa, hoje
absorvidos pelo Estado, um termo de adesão que os obriga a assinar,
abrindo mão do plano para o qual colaboraram durante toda a vida. Estão
aumentando cerca de 70% a cobrança devida de cada funcionário e
retirando-lhe a internação e a cirurgia, ou seja, aumentando os encargos e
diminuindo os direitos dos serviços.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de parabenizar V.
Exa. pelo seu pronunciamento.

Quanto à fala do Deputado Miguei Martini, que ocupou esta tribuna mais
cedo, penso, como o Deputado Carlos Pimenta, que não devemos passar
para o lado pessoal. O Deputado Miguel Martini afrontou veementemente o
Prefeito Célio de Castro, falando da sua honradez, do seu caráter e até da
sua religião.

Gostaria, então, Deputado Doutor Viana, de pedir esse espaço a V. Exa.,
para dizer que nós, da Bancada do PSB na Assembléia, repudiamos esse
comportamento do Deputado Miguel Martini e o desafiamos a provar que o
Prefeito está usando a máquina pública e comprando os meios de
comunicação. Fica lançado nosso desafio, a fim de que o Deputado Miguel
Martini prove as acusações insensatas e incoerentes feitas ao Prefeito Célio
de Castro. Agradecemos o aparte.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Quero dizer ao Deputado
Sargento Rodrigues que é ele quem está faltando com a verdade no
momento. Não fiz nenhuma acusação ao Prefeito com relação à sua religião,
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disse apenas o que é publicamente conhecido.
maneira por mim relatada.

Com relação às comprovações, tudo já está
Justiça e no Tribunal Regional Eleitoral, basta peg;
que farei com muito prazer. No que se refere a
enxerga quem é PSB, porque não quer. Isso é
que contrata, sem licitação, ator de teatro para a
absolutamente clara a situação: não houve
emergencial. Inclusive, não sei de onde vem
candidatura do Prefeita Ele espalhou, aos ri-
documento mentiroso, agredindo o Deputado Joã
de altíssimo luxo. De onde vem tanto dinheir
contratou 10 mil pessoas para se espalharem peL
fotos e filmagens mostrando funcionários da Pi
Prefeito, durante o trabalho. Isso não é usar a mác

Portanto, estamos afirmando o que é óbvio e qu
estão sabendo. Por isso, estão mudando seus vot
mais este marasmo da administração, este isolarr
da Grande BH e do Governo Federal. O povo de E
desenvolver-se, entrar no cenário federal. A Capil
País, está classificada em 25 0 ou 260 lugar. C
Horizonte o lugar que merece ocupar. Sendo ass
fatos mais que claros para todos os belo-horizontir

O Deputado Doutor Viana* - Continuarei desen
as paixões políticas me desviaram um pouco. E
estamos em uma tribuna democrática. Agradeço o

O assunto que realmente me preocupa e me fez
da sobrevivência dos ex-funcionários da Minas
injustiçados há tanto tempo. Já nem mencior
garantirem os seus direitos: falo apenas em sobres
um termo de adesão, em que dizem: "O prese
inteira ciência do signatário na adesão ao p1
servidores da MinasCaixa, bem como dos seus re
que: 1 0 - Os signatários e seus dependentes est
neste ato, a um novo plano". Eles, que pagaram
antigo - alguns pagaram por mais de 20 anos -,
direito adquirido para assinar esse novo plano,
Assistência de Saúde Ambulatorial. Nesse ato,
plano que previa a cobertura total para optar pc
tendo direito somente a consultas, exames compk
ambulatoriais, não estando cobertas as interr
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signatário obriga-se a devolver, juntamente com esse termo de adesão,
todas as carteiras de identificação do antigo plano, para a emissão das novas
carteiras de participantes e dependentes. Esse termo é ditatorial e injusto.
Temos de defender os interesses dessas pessoas que, ao longo dos anos,
estão submetidas à maior humilhação de todos os lados e de todas as
maneiras. Essas pessoas tinham o seu emprego adquirido por concurso e
ajudaram no crescimento daquela instituição, inclusive da Previminas, que é
a antiga PreviCaixa. Depois que acabaram com essa instituição, estão
querendo cobrar mais e dar menos a esse pessoal. Eles não pagam mais os
medicamentos! Entraremos com um pedido de constituição de comissão
especial ou de realização de audiência, com a convocação de Diretores, do
Conselho de Curadores da Previminas, do pessoal da Associação dos ex-
Servidores da MinasCaixa, do pessoal do SINDPUBLICOS e de todos nós,
para discutirmos os direitos desse povo. Temos de tomar conhecimento do
que está ocorrendo de errado com o comando da Previminas. Não posso
aceitar que o pessoal continue gastando o pouco que ganha com remédios,
perdendo o direito à internação e a cirurgias. Com esse piano novo, será
descontado mais dos seus salários. Os que colaboram, há 17 anos, com
RS17,00 passarão a pagar R$30,00. As suas contribuições serão
aumentadas, e os seus direitos adquiridos serão retirados. Constituiremos, se
for preciso, uma comissão especial para analisarmos essa situação e para
defendermos essa categoria, para que possam viver os seus últimos dias,
depois de tanto sofrimento, com mais justiça e mais dignidade.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Deputada Elaine Matozinhos, aproveito estes 5 minutos para saudar,
fraternalmente, todos os meus colegas Deputados médicos pelo seu dia, que
foi comemorado ontem. Pelo compromisso que têm com a vida e com a
dignidade humana, poderemos comemorar ainda hoje esse dia.

Quero aproveitar a oportunidade para refletir um pouco sobre a questão
dos nossos candidatos a Prefeito de Belo Horizonte. O Deputado Miguel
Martini fez, nesta tribuna, uma análise de um candidato, colocando-o numa
posição diferenciada e acima do outro. Teríamos de analisar a história e a
vida de cada um deles. Nem eu nem o Deputado Miguei Martini temos
autoridade para fazer uma análise dessa natureza, em razão do nosso
conhecimento restrito a respeito de toda a vida destes nossos dois valorosos
combatentes.

Vou falar a respeito do Dr. Célio de Castro, do meu candidato à Prefeitura
de Belo Horizonte. Falarei sobre o que conheço da sua vida de lutas, de
como enfrentou com garra e coragem os enormes riscos da ditadura, de
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como tem sido a sua luta de resistência ao
avanços, das ações particularistas no domínio
Podemos ver isso ao longo da sua história, con
como Vice-Prefeito e como atual Prefeito de Beb
não pode ser jogada na lata de lixo. O trabalho dE
executivo tem sido extraordinário. Todos pode
honradez. Podemos testemunhar, ao longo da su
sido o Dr. Célio de Castro. Se fosse somente pe
vida, poderia dizer que, da minha parte, seria
apoiando a sua candidatura. O mesmo aconteceri
as pessoas que o cercam. Seguramente, dos dc
dignas, competentes e sérias. Não tenho dúvidas s
fazer comparações, porque estas são palavras de
Dr. Célio ao longo da sua vida pública, principalm€
em que foi Vice-Prefeito de Patrus Ananias e é o
uma equipe que tem feito, ao longo dos último
trabalho de muita dignidade, honestidade e serieda

Estou de posse de alguns resultados. Como e
comemorativa do Dia dos Médicos e tenho visto qi
saúde, está havendo um embate permanente e u
colocar a situação em Belo Horizonte como a pior
dados para a nossa reflexão. Em 1992, quando terr
valor aplicado pela Prefeitura de Belo Horizonte na
8,47%. Hoje, são aplicados 17,97%. A arrecac
aumentou, aumentando, também, a aplicação de
evolução do atendimento, em 1992, houve
Atualmente, são 4.900.000 atendimentos. Com  relE
medicamentos, em 1992, foram investidos U
US$5.156.000,00. E assim por diante. Se analis
verificaremos que houve uma extraordinária evoluç
saúde da população de Belo Horizonte.

Não estamos no melhor dos mundos. A situaçã
pessoas, não só da nossa Capital, mas tambén
dependem do atendimento de Belo Horizonte
evoluindo. Para concluir, quero dizer que meu apo
de Castro não é só pelo seu passado de resistênc
não é só pelo seu trabalho realizado em
fundamentalmente, porque ele, Dr. Célio de Cas
portadores do melhor projeto para Belo Horizonte,
cada vez mais fraterna, digna, solidária e humana.

20 Parte (Ordem do Dia)
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paz de fazer esta cidade
uito obrigado.
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1a Fase

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

passa à 2a Parte da reunião, com a 13 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questões de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço-lhe ter-me concedido a

palavra. Eu gostaria, neste momento, de deixar aqui minha indignação,
fazendo isso com muita tranqüilidade. Faço isso como Deputado, como
representante do povo mineiro. Não é de hoje que este Plenário tem sido
palco acirrado da discussão política. E neste palco, que é a Casa do povo,
que temos a obrigação de resgatar a cidadania, o trabalho e a dignidade do
povo mineiro. Mas, ultimamente, Sr. Presidente, o que tem ocorrido? Aqueles
que mais defendem seus candidatos realmente nos preocupam. Tenho a
certeza absoluta de que, por traz de cada parlamentar, há uma ideologia
política, um sentimento, uma vontade de que seu candidato seja eleito

Estamos diante de um quadro onde duas figuras exponenciais da política
mineira colocam seus nomes à disposição do povo desta Capital. Um, fruto
desta Casa, que é o Deputado João Leite; o outro, fruto de um trabalho
honrado, assim como o que João Leite realizou nesta Casa-

Nesta reflexão, Sr. Presidente, eu gostaria que os ânimos se acalmassem.
Não existe discussão pessoal- Na semana passada, estarrecido, ouvi ofensas
a pai, a mãe, a família, ao passado. Os telespectadores, o público das
galerias, os nossos assessores não têm a obrigação de ficar ouvindo coisas
de família.

Esta Casa é palco de discussões, mas eu gostaria que no calor dessas
discussões cada Deputado manifestasse seu desejo, sua razão política sem
inverter e sem direcionar o que existe de mais importante no ser humano,
que é sua honra e sua dignidade, para que não vivamos, até o dia 29 de
outubro, com essas seqüelas, com esse resquícios. E muito importante que
todos os Deputados manifestem seus sentimentos, mas com solidariedade e
com respeito à dignidade de todos. Esta Casa precisa trabalhar. Precisamos
olhar para Minas, para o nosso povo, para a nossa saúde e para nossa
educação. Não podemos deixar o nosso Estado virar um verdadeiro palco
político. Faço o registro destas palavras na certeza de que pelo menos os
ânimos se acalmem, não transportando isso para esta tribuna, que é a
tribuna do povo, que é a tribuna do parlamento mineiro para defesa dos
anseios de nossa gente, e de que não fiquemos ouvindo ofensas e mais
ofensas, que, absolutamente, a nada nos levam. Temos sim, por dever, por
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respeito à dignidade humana, de trabalhar pelo b
V. Exa. ter-me concedido a palavra.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presiden
Deputada, é sintomático que as palavras do Depu
sido proferidas na tribuna após a pesquisa da
tivemos conhecimento hoje. E pesquisa de um in:
de vez, a caminhada vitoriosa de Célio de Castro
Prefeitura de Belo Horizonte. Não vamos levar tar
e os impropérios ditos pelo Deputado, porque
desespero de alguém que está vendo a qued
montadas pelo Palácio do Planalto para derrota
popular em Belo Horizonte. Nessa mesma linha é
tucanos em Belo Horizonte se encontram, como
processo. Na realidade, sabemos que se há vitir
brasileiro, que está sofrendo taxas de desemi
extremas de aumento da miséria e da violência.
toa que entidade internacional indica que o Brasi
para cima - no "ranking" da corrupção- Só há três
fomos tão bem nas medalhas em Sidney, mas
social, no desemprego, na miséria, tristemente,
Queremos registrar que esse foi um sinal de
Deputado fez o seu pronunciamento e se retirou
caminho do Plenário e disse-lhe que estava
intervenção. E ele não está presente. Estava indo

Entendo que, nesse sentido, hoje, mais do que
Horizonte, os cidadãos e as cidadãs desta cidade
iniciado em 1993 pelo Prefeito Patrus Anania
compromisso com a vida, com a participação popi
e não vão querer que seja interrompido, apesar d
vimos na semana passada, por parte dos articula
tentar criar uma situação que poderia fragilizar
popular. Não conseguiram o intento e estão no de

Quero também deixar bem claro que em duas
onde havia um quadro de paridade de forças e
segundo turno, que é a região de Venda Nova e d
modificação. As pesquisas estão mostrando, a mi

o Nesta última terça-feira, eu e alguns colegas Dep'
Matozinhos também esteve presente - assistim
Sindical do Barreiro de Cima a uma manifestaç
religiosas, de pastores de igreja, em apoio á
Fernando Pimentel.
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candidatura democrática
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de padres, religiosos e

ididatura do Célio e do



Nós, que conhecemos muito bem a região do Barreiro, onde atuamos, 448
onde fazemos unia intervenção mais cotidiana, sabemos que as melhores
lideranças, as mais expressivas do movimento cristão, estavam presentes
nessa reunião de apoio a Célio e a Pimentel.

Então, isso é desespero, e acredito que o telespectador que nos vê agora
entende que esse desespero é de alguém que acordou de mau-humor e viu
mais uma pesquisa desfavorável à candidatura do Palácio do Planalto.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Politica Agropecuária -
aprovação, na 478 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 94112000, do
Deputado Durval Angelo, e dos Requerimentos n o

s 1.59012000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 1.61212000, do Deputado Fábio Avelar, e 1.613 a 1.615
e 1.617/2000, dessa Comissão: de Educação - aprovação, na 45 a Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n o

s 1.661 e 1.66412000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 1.682 a 1.68412000, do Deputado Agostinho Silveira, e
1.68712000, do Deputado Alvaro António: de Meio Ambiente - aprovação, na
44a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 910/2000, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, e dos Requerimentos n o

s 1.611/2000, do Deputado
Fábio Avelar, e 1.61912000, dessa Comissão: de Administração Pública -
aprovação, na 458 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.65612000, do
Deputado Sávio Souza Cruz: e de Transporte (2) - aprovação, na 543
Reunião Ordinária, do parecer da Comissão de Justiça concluindo pela
ilegalidade, pela inconstitucionalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei
n°630/99 e dos Requerimentos n°5 1.657 a 1.659/2000, do Deputado Miguel
Martini, e 1.66512000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-
se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita a inserção nos anais da Casa de pronunciamento que proferiu por
ocasião da inauguração do aeroporto da cidade de Ouro Fino, em
1611012000. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XIX do art. 232 do Regimento interno.

Requerimento do Deputado Durval Angelo e outros em que solicitam a
realização de reunião especial comemorativa dos 88 anos de criação do
IPSEMG. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
XXI do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elaine Matozinhos em que solicita
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 minutos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.



A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presid
companheiros da galeria, telespectadores da 1
saudar os médicos do nosso Estado e do nosso
Não tivemos oportunidade de fazê-lo, mas qi
registrar o nosso carinho e apreço por todos os m
pelos nossos médicos que estão trabalhando na rE

E com muito orgulho que venho hoje dar notic
Estado, em especial aos moradores de Belo
demonstração do reconhecimento internacional
Prefeitura de nossa Capital, em razão de
implementação de políticas públicas sociais e pop

Neste mês de outubro, a PBH foi indicada pé](

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento -
referência mundial de políticas integradas ao desE
popular. Isso, principalmente, em face de programi
de empresas e o da promoção do turismo de negô
funcionamento das câmaras setoriais de desen
Municipal de Emprego e Qualificação para o Tr
iniciativas de responsabilidade da PBH, que tem
Célio de Castro.

A indicação foi feita por técnicos e lideres pol
visita a Belo Horizonte, depois de terem visitado 1
de Janeiro, São Paulo e outras grandes cidades si
de informações sobre as políticas públicas pratica
De acordo com os indicadores, Belo Horizonb
processo de resolução de problemas coi
desenvolvimento urbano e geração de empregos.

Obviamente, Belo Horizonte poderia estar mui
Capital está inserida no cenário nacional, e seu
política de desmonte e entrega do Pais às elites
Se tivéssemos um Governo Federal nacionalista, i
em melhor situação.

Mas o reconhecimento do trabalho de nosso P
aqueles que pensam que a Prefeitura não está no
mostrar aos que apenas reclamam e apóiam a po
Fernando Henrique Cardoso que Belo Horizonte
conseguir. Mesmo sendo excluída e perseguida
Horizonte, a Capital de Minas e de nossos coraçe
rumo à democracia e à participação popular.

O que dissemos demonstra que não é apen
aprovando e recomendando a administração pop
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Célio de Castra Além dos belo-horizontinos, que já demonstraram e
demonstrarão novamente sua satisfação com esse projeto político, são
organizações financeiras internacionais que estão dando o braço a torcer e
admitindo o excelente trabalho do socialista Célio de Castro.

Célio de Castro e o PSB, cujo diretório regional tenho a honra de presidir,
com a Frente 3H Participativa, estão de parabéns por mais este
reconhecimento internacional. O que não deixa de ser irônico é que os
estrangeiros e o povo já perceberam aquilo que alguns políticos na
contramão dos anseios populares se negam a entender.

Quero fazer uma referência à fala do Deputado Miguel Martini, que foi
injusto e, até mesmo, inconseqüente nas referências feitas ao Dr. Célio de
Castro. Alegou que o Prefeito usa a máquina pública e disse uma série de
inverdades no que se refere ao Prefeito.

Primeiramente, quero ressaltar que os funcionários da PBH que estão na
campanha de Célio de Castro o fazem como cidadãos que já passaram por
outras administrações e sabem valorizar a atual e o Prefeito que têm.

Quero dizer mais, que as mentiras colocadas não são do candidato Célio
de Castro. Num programa eleitoral, vimos uma senhora, Maria do Carmo,
mostrando o seu sofrimento, falando das suas dificuldades pessoais e
dizendo que, por isso, queria renovar; aquela senhora, caros Deputados,
sequer mora em Belo Horizonte. Ela gravou para a campanha do Prefeito
Célio de Castro posteriormente. Mas, pelo respeito ao sofrimento daquela
mulher, que sequer mora em Belo Horizonte, o Prefeito Célio de Castro
entendeu por bem não expô-la novamente.

Quanto ã lista apresentada, segundo a qual os Prefeitos da Região
Metropolitana de Belo Horizonte apóiam a candidatura do Palácio do
Planalto, do Deputado João Leite, teremos, na próxima segunda-feira, cerca
de 15 Prefeitos manifestando apoio irrestrito à candidatura de Célio de
Castro, lembrando, inclusive, que o nosso companheiro e grande líder, o
Prefeito Wander Borges, de Sabará - proporcionalmente, o mais votado neste
País, com 95% dos votos naquela cidade -, está à frente dessa liderança,
porque é nosso companheiro do PSB. Administrações socialistas estão ai e
mostram sucesso, Sabará é um exemplo claro disso.

A pesquisa divulgada hoje é que levou, sem sombra de dúvida, todo o
desespero do Deputado Miguel Martini, que fez da tribuna uma série de
referências que não são verdadeiras e não são merecidas por uma pessoa
da lisura, da integridade e da honradez do Prefeito Célio de Castro.

As pesquisas mostram hoje que o nosso candidato está 11 pontos à frente
- 49 a 38. Essa pesquisa foi divulgada, inclusive, no programa "Bom-Dia,
Brasil". E isso leva a mais mentiras e desespero, porque, a cada momento,
quer mostrar, pela televisão, que há diferença de tantos pontos. Agora, há
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diferença de 11 pontos, e subirá mais, muito mais, em favor do candidato
Célio de Castro.

O nobre e grande companheiro Deputado Adelm Carneiro Leão colocou o
que se deve discutir nesta Casa - são os projetos. atamos aqui na condição
de Presidente do P58; temos o orgulho de Célio d Castro ser nosso filiado,
nossa grande liderança, nossa grande estrela.

Pedimos, nobre Deputado Hely Tarqüinio, que essas coisas não
acontecessem aqui. Solicitamos isso ao Deputad Amilcar Martins, após a
fala do Deputado Miguel Martini. Nós o chaman os e pedimos a ele que
parasse com essa metralhadora giratória em cim de uma campanha que
não tem respaldo do Palácio do Planalto. Nã usamos a máquina da
Prefeitura, definitivamente, mas sabemos do apoio que o Palácio do Planalto
tem dado à candidatura do Deputado João L ite. Todos sabem. Belo
Horizonte, de ponta a ponta, de norte a sul, de lestE a oeste, sabe disso.

Estamos no momento de fazer política apresen 3ndo projetos, como bem
disse o nobre Deputado Adelmo Carneiro Leão. 'amos mostrar os nossos
projetos e discuti-los. Não vamos ficar fazendo ataques pessoais a um
homem honrado, sério, que, além da vida pesso tem uma administração
inatacável. Falou o Deputado Miguel Martini sobre is licitações. Esqueceu-se
ele de falar, ou não quis se lembrar, de que is jardins do Palácio da
Liberdade, no Governo Azeredo, foram refeitos ser licitação. Queremos falar
da nossa indignação pela forma como está sendo c )locada essa questão.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) Nobre Deputada Elaine
Matozinhos, gostaríamos de parabenizá-la pel( pronunciamento. Como
membro da Bancada do PSB, endossamos as suas palavras.

Gostaria de tornar público que a Frente contrE a Destruição do Serviço
Público de Minas Gerais, em seu jornal, manife tou explicitamente o seu
apoio ao Prefeito Célio de Castro. O manifesto -az algumas mensagens:
"Manifesto aos servidores civis e militares da ativa, aposentados,
pensionistas e professores, considerando que o ° turno das eleições em
Belo Horizonte exige reflexão e intervenção ené gica do funcionalismo, a
Frente contra a Destruição do Serviço Público en Minas Gerais convoca o
servidor público civil e militar da ativa, aposentad pensionista e professor,
eleitor em Belo Horizonte, para ficar atento às ma iobras dos seguidores de
FHC".

Nobre Deputada, gostaria de tornar público que enato Barros, presidindo
a Frente contra a Destruição do Serviço Público, 2 sina esse manifesto com
os sindicatos dos funcionários públicos. Os sindical s ligados aos militares do
Estado em Belo Horizonte já manifestaram o seu )oio, mostrando, mais do
que nunca, a vitória do Prefeito Célio de Castro As pesquisas indicam a
vitória do Prefeito, que vem se distanciando do can dato tucano.
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O apoio das entidades está explícito, mostrando que estão ao lado dos

projetos populares, dos projetos progressistas. Mais do que nunca, não
podemos permitir que o PSDB ocupe a Prefeitura de Belo Horizonte.

Endossamos as palavras de V. Exa., que está de parabéns pelas
colocações que faz. Cada vez mais, o Prefeito vem ganhando a adesão firme
e coerente de pessoas que, realmente, estão enxergando o que representa o
Prefeito Célio de Castro, a participação democrática, o Orçamento
Participativo, o Bolsa-Escola, o BH Vida, ou seja, todos os projetos que
precisam continuar. Belo Horizonte não pode retroceder, precisa continuar
com esse projeto popular. E sabemos disso. V. Exa. está de parabéns.
Agradeço o aparte.

A Deputada Elaine Matozinhos - Muito obrigada, nobre companheiro
Sargento Rodrigues.

Quero dizer que, ontem, tivemos, também, a alegria de receber um
telefonema do Presidente do Sindicato dos Policiais Civis, nosso
companheiro Geraldo Magela, formalizando seu apoio à candidatura Célio de
Castro. O Prefeito, às 14h30min, recebeu o apoio formal do Presidente desta
Casa, Deputado Anderson Adauto. As grandes lideranças, os sindicatos, a
População como um todo está, sem sombra de dúvida, conosco nesse
projeto, que é de uma administração popular, séria, direcionada para o povo,
em que o ser humano é o grande objetivo.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputada Elaine
Matozinhos, quero parabenizar V. Exa. pelo belíssimo pronunciamento. Creio
eu que mentira de eleição tem perna curta. Se vai dar Célio de Castro ou
João Leite, vamos esperar para ver no dia 30 de outubro. As propostas foram
lançadas. Respeito a posição de V. Exa. e acho que não é falando que Célio
de Castro é feio e João Leite é bonito que chegaremos a algum lugar. Os
dois apresentaram trabalho, e o povo belo-horizontino vai decidir. Se
quiserem continuar a administração, votarão em Célio de Castro; se quiserem
renovar, votarão em João Leite. Sei que esta Casa é muito maior, e
continuaremos com o nosso convívio.

Não poderia deixar de dar o meu apoio ao Deputado João Leite, porque
quero novos caminhos para Belo Horizonte. Muito obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço as palavras do Deputado
Alencar da Silveira Júnior e quero dizer que não estamos discutindo se o
candidato é bonito ou feio, mesmo porque estão disputando a Prefeitura de
Belo Horizonte. Não estamos disputando um concurso para garoto-
propaganda. E importante colocarmos isso de maneira muito séria.

Sr. Presidente, finalizando, quero dizer que esperamos e desejamos que os
debates ocorram em alto nível, como buscamos desde o primeiro momento.
Estamos insistindo em fazer política com "p" maiúsculo. Muito obrigada.
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O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Vem
do Deputado Hely Tarqüinio em que solicita a
Regimento Interno. A Presidência defere o requeri
prazo de 30 minutos.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hei
• Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior (em apartE

Deputado; entendo que nós, que temos uma vota
Horizonte, os Deputados Alencar da Silveira Júnior
Matozinhos, Márcio Cunha, Fábio Avelar, que ter
temos que trabalhar por Belo Horizonte, indepen
está. Isso já foi colocado pelo companheiro Irani B.
uma grande frente de trabalho por Belo Horizonte. C
Assembléia Legislativa, sem o apoio do Palácio da
governar Belo Horizonte, não consegue atender aos

Entendo que um Governador tem que ser alinha
com o Presidente da República, pelo menos, tem qi
pedir verbas para Belo Horizonte, para Minas Gerai
Prefeito, se não tiver acesso ao Palácio da Lib
Planalto. Temos que fazer uma frente de Deputa
consigamos mais saúde, mais segurança, mais ec
que está, Belo Horizonte parou. Belo Horizonte n
Qual é a novidade de Belo Horizonte? O que foi fei
melhorar a velocidade comercial da frota do tra
apenas problemas. E, nesta Casa, o número dc
grande. Esses ex-Vereadores, esses Deputados vo
o telespectador e o eleitor devem começar a anali
Deputados, a fim de pedir que trabalhem por Bel
muitos votos aqui. Esses Deputados têm que dar
benfeitorias para a Capital.

Não adianta, Belo Horizonte tem que parar de
melhor, de ser terra de todo o mundo em hora de
grande frente de Deputados que trabalhem por h
Muito obrigado, Deputado Hely Tarqüinio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Agradeço as palav
da Silveira Júnior. Volto à tribuna, porque, durantc
ouvimos dos Deputados apenas hostilidades com r<
das duas candidaturas. Acho que devemos fazer
real. Mas, antes de mais nada, devemos preservar
políticos - João Leite e Célio de Castro. Os dois
política e grandes serviços prestados a Minas Gerai:
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Na minha visão, o conceito de político, entre os muitos que existem,

seria a arte e a ciência de fazer o povo feliz. Em síntese, sem se perturbar se
o projeto é democrático-popular ou se é neoliberal. Como seguidor da social-
democracia, ou seja, da semântica da social-democracia, que é, sobretudo,
uma utopia e pode até ser, temos que persegui-ia. Não coloco no
neoliberalismo a praga de que não constrói-

Gostaria, mais uma vez, de solicitar aos Deputados que, cônscios de sua
responsabilidade, desarmassem o espírito e voltassem à sua verdadeira
vocação, que é ser mediador do povo no que tange à nossa função de
legislar e fiscalizar, mediando os interesses da sociedade, criando regras
eficientes para uma convivência progressista, feliz e convivendo com os três
Poderes.

Muitas vezes, confunde-se, comovi o Deputado Rogério Correia ainda com
a preocupação de que temos um projeto neoliberal, como se isso fosse uma
praga. Não é bem um projeto neoliberal. Os malefícios da globalização
existem, mas temos que fazer algumas diferenças, observar as
circunstâncias, em que o mundo vive hoje. A soberania do território brasileiro,
como a de qualquer país, tem dificuldade em conviver com a globalização.
Cada país, por instinto de sobrevivência, está buscando o melhor caminho,
que é a sua soberania, a soberania do povo, do país, da economia, das
finanças e dos projetos, que, muitas vezes, não podem ser construídos e
materializados contra essa globalização do capital.

Esse capital globalizado está acabando com a soberania territorial e política
dos países e tem havido alguns políticos de grande envergadura, com visão
macro e humanista, que já promoveram vários encontros, como o de Davos,
o de Praga e de outros lugares, procurando uma resistência contra esse
capital voraz, migrante, selvagem e fugaz, que ocorre nos países do Terceiro
Mundo e ameaça os países do Primeiro Mundo, como se fosse um temporal
levando tudo de roldão. Esse capital não tem regras. Já tentaram estabelecer
regras várias vezes, para que não vivêssemos numa camisa-de-força.

Mas temos organismos internacionais ligados a esse capital voraz.
Queremos chegar à discussão de Belo Horizonte, para que não exista um
projeto neoliberal, e sim um projeto social-democrático no seu significado.
Quando falamos em política no bom sentido, referimo-nos ao social: são
projetos para a saúde, a educação, a habitação, projetos que promovam a
felicidade do povo. A política é a arte de fazer o povo feliz e é também
ciência, porque hoje vivemos num mundo totalmente tecnológico. Quero fazer
uma discussão maior, pois não vou cair em picuinhas dizendo que o lado que
representa o Prefeito tem um projeto perfeito e que o que representa o nosso
querido companheiro João Leite, de quem sou adepto, tem, também, um
projeto perfeito. Estamos procurando caminhos, fazendo propostas para
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apresentar e realizações, consistentes à sociedad . Os dois candidatos
merecem a nossa homenagem por terem a corager de enfrentar esse pleito.
Precisamos entender que o Brasil tem de conviver om essa camisa-de-força
instituída pelo FMI. Mas não fomos nós que inv ntamos o FMI, instituído
após a Segunda Guerra Da mesma forma, não riamos a ONU, que veio
para dar suporte, de forma supranacional, à s berania dos países. No
entanto, não se consegue encontrar mecanismos i ara dificultar esse capital
migrante, selvagem, que corre o mundo, através s bolsas. A maioria das
instituições são contra a taxa de aplicação de curt prazo, para segurar um
pouco essa migração de capital, que prejudica, principalmente, os mais
pobres. Há uma divisão perversa entre ricos e pobres, no mundo das
finanças, no mundo da economia, que dificulta a soberania nacional. E o
Brasil não consegue segurar sua soberania nacion. 1, pois também é um dos
inscritos no FMI, onde tem participação. Quando ter dificuldade, vai - como o
fez no Governo Sarney, quando decretou uma semimoratória - buscar
dinheiro. Existe toda uma organização financeira, bancária, econômica, no
mundo, comandada por organismos como o FMI, 810, o Clube de Paris,
etc. Essa é a compreensão que gostaria que PT tivesse, buscando,
primeiramente, um conhecimento maior, para aqui ião cair nas hostilidades,
não cair de forma radical na discussão de projeto n olíberal, parecendo que o
Presidente da República e o Congresso se encor tram perdidos, querendo
prejudicar uma parte do povo brasileiro. Aqu não há político mal-
intencionado, pensando em prejudicar aquelE que ele representa.
Representamos o conjunto do povo de Minas Gera s. Quando aqui votamos,
é o povo mineiro que vota. Por isso, sempri temos de exercitar a
democracia, que é a liberdade de escolher, mas, sobretudo, com
responsabilidade. Hoje. o Deputado Sargento Rodri lues trouxe novamente, a
disputa partidária a esta Assembléia, ao dizer q e os cristãos de Minas
Gerais estão com Célio de Castro. Digo que não. xistem cristãos filiados e
não filiados às igrejas, dos dois lados, já que ca Ja um faz a sua opção.
Estamos vivendo um momento de dialética eh itoral, buscando aquela
variável que é o ponto de equilíbrio, que é a virtud , para decidir por um ou
por outro. As propostas estão colocadas. O nosso, oão Leite tem um projeto
de saúde. Sem maiores criticas, queremos apena dizer que, há oito anos,
esse projeto democrático-popular está tentando, com todos os esforços,
implantar o SUS, digno, em Minas Gerais, o que ain ia não ocorreu.

Então surge a social democracia do partido do P asidente da República. E
o Deputado João Leite pode ser uma porta aberta, 'n canal de ligação com a
Presidência, para conseguir os recursos necessári s, a fim de fazer o povo
de Belo Horizonte feliz, com um projeto de saúc que viabilize o SUS e
diminua o número de pessoas que não são atenc das e morrem nas ruas,
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nas filas, excluídas por um sistema único, em minha visão, um "sistema
burro" de saúde. Um pais continental não pode seguir o modelo de uma ilha
deste tamanhinho, isolada. Para Cuba, isso pode dar muito certo, mas o
mesmo não se dá para o Brasil, pois as condições são totalmente diferentes
graças à sua biodiversidade. Criou-se um sistema único, e, agora, estão
sendo dadas chances aos grupos de saúde para se ganhar dinheiro, sem se
procurar uma solução. Quem é o culpado disso? Não direi que é o
Congresso, mas ele deu o capítulo da previdência e da saúde para as
esquerdas elaborarem, em 1988, e é o que está em vigência.

Não podemos julgar um Governo de forma congelada. O Brasil tem 500
anos de pirataria. Pirataria é o caráter do brasileiro, infelizmente. Estamos
aqui para dizer isso de maneira bastante franca e para afirmar que o remédio
para esse mal é a educação. Entretanto não ocorrerá um milagre, nem a
situação será resolvida em um passe de mágica. Tudo dependerá de um
tempo. Passarão várias gerações. Já temos um ponto positivo: 25% para a
educação. Entretanto, ainda tem-se que formar a cultura desse gasto com a
educação. O Brasil tem quase 6 mil municípios, e a maioria dos Prefeitos não
sabe como gastar tecnicamente esses recursos. E preciso ensinar aos
agentes políticos como gastar, e, para isso, está surgindo a Lei de
Responsabilidade Fiscal, marco pedagógico e legal para se ensinar a gastar
o dinheiro do povo, que foi arrecadado por meio dos impostos e gira em nível
estadual e federal, voltando para o municipal.

Estamos vivendo um momento importante de resgate da boa administração
no Brasil. Estamos adotando uma forma de buscar nossa soberania através
da legislação, adaptando a difícil situação que atravessamos. O político, o
homem, em geral, para viver nesse mundo organizado sob a forma de
sociedade, já que não estamos em um estado de barbárie, deve buscar a
sobrevivência digna e ter plasticidade mental, com alta capacidade de
adaptação às condições impostas pela convivência humana.

Faço uma crítica: o nosso Governador não teve a serenidade necessária
para buscar um contato ameno com o Palácio do Planalto, e, a partir daí,
surgiram as divergências, O Presidente pode ter culpa, mas a divergência
partiu daqui. A moratória de Minas Gerais nunca foi conceptual e técnica,
pois o Governador declarou moratória unilateral, prejudicando o Estado.

Nessas circunstãncias, gostaria de fazer uma análise, depois de citar
alguns aspectos do cenário mundial e o porquê de nossas dificuldades como
Pais emergente e com relação à Federação. Diante disso, trazemos uma
discussão a respeito da sucessão municipal, em que a hostilidade
predominou. Não gostaria de citar nomes de colegas. Toda ação corresponde
a uma reação. Nenhum deles estava rezando. Pelo contrário, um estava
atacando o outro.
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nível nas discussões. Quando partimos para ataqus pessoais, sobretudo em
períodos eleitorais, diminuímos o valor e o objetivo desta Casa Legislativa. V.
Exa., com o seu discurso, aumentou o nível do Pledário. Pena que há poucas
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pessoas presentes.
Assisti, ontem, a uma entrevista com um Senad

em que dizia que o Congresso Nacional virou uni
reparar no que está acontecendo com o Legh
Congresso Nacional, seja as Assembléias Legisl.
Municipais, percebemos que há uma inversão de
para a democracia brasileira. Os legisladores est
assistencialismo. Os nossos escritórios estão
despachantes. Essa função é do Executivo. Estam
de criar leis e de conversar com a sociedade.

Por outro lado, estamos vendo iniciativas, como i
vindo do Executivo. O orçamento é uma função
equilibrar essa balança. Ontem, o Senador queria s
Nacional não faz a reforma política e a tributária. A
também. Se não fizerem essas duas reformas
amassando o barro.

Parabenizo V. Exa. por chamar a atenção de
Legislativo não assumir a sua verdadeira respon
fazer a arte da política, que é a arte de fazer o povo
nosso papel. Não adianta dizer que é uma casa de
que não somos melhores do que eles. Temos dE
povo, porque, como lhes falta educação e cultura,
para trabalhar corretamente. Há projetos nesta Ca5
importantes para tornar o cidadão feliz. Porém, e
povo de Minas Gerais infeliz.

Essa reflexão e essa discussão têm de acontec
que possamos acertar. A Assembléia de Minas C
estamos mal, como o Legislativo do Brasil inteiro.
essa orientação do papel verdadeiro do legislador Ë
importante para a democracia brasileira. Muito obrig

O Deputado Hely Tarqüínio - Obrigado pela inte
Piau. Conceitualmente, estamos caminhando para
é dialética, ou seja, baseia-se no argumento, no eqL
nos projetos que se confrontam. O Prefeito a
conseguiu uma resposta brilhante ou que estiv
expectativa do povo para a segurança e para a s
revisão e apresentado um novo projeto, pois tem ur

)r da República, ocasião
balcão de negócios. Ao
ativo brasileiro, seja o
,tivas, seja as Cãmaras
papéis. Isso não é bom
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virando escritórios de
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o Legislativo. Temos de
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:ulpa é do Executivo? E,
estruturantes, ficaremos

ita Casa, porque, se o
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que são extremamente

ta Casa está fazendo o

mais nesta Casa, para
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um passo extremamente

enção, Deputado Paulo
ria disputa eleitoral, que
ibrio, nas contradições e
ial, nesses anos, não
sse de acordo com a
de. Deve ter feito uma
programa, sabendo que
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não deu certo.

Mas existe o instituto da reeleição, que lhe dá a oportunidade de disputar
novamente, com alguma vantagem. Não podemos fechar os olhos a isso.

Mas existe outro candidato, o nosso companheiro João Leite, cujas
propostas têm a vantagem de já conhecer as experiências do atual Prefeito,
que não deram muito certo nas áreas da saúde e da segurança. Apesar de
seus muitos esforços, talvez não tenha conseguido êxito. O nosso candidato
poderá consegui-lo; não estou dizendo que irá acertar, pois tem bons projetos
e programas para a saúde, a educação, a habitação e outros. Com  essa
esperança, é que nós, do PSDB, queremos cumprir a semântica da social-
democracia. Nessa disputa dialética de propostas, em que um poderá vencer
o outro, lutamos do nosso lado. No entanto, reconhecemos o trabalho feito
até hoje.

E assim que gostaria de ver a convivência da Oposição e da Situação, em
que o parlamentar, como disse o Deputado Paulo Piau, possa empenhar-se
na elaboração e fiscalização dos projetos de lei de sua autoria, que foram
aprovados por esta Casa e sancionados pelo Governador. As leis são feitas
por este Poder, sancionadas, mas, infelizmente, 85% delas não são
regulamentadas, às vezes, porque são de autoria da Oposição, de algum
Deputado ou porque o Governador tem vícios do presidencialismo, de fazer
valer só o Executivo, como é o problema do orçamento participativo. O nome
é participativo. Concordo que poderíamos fazer parcerias com o Governo, e,
por meio de audiências públicas menos onerosas, o povo participaria das
discussões do orçamento. A lei do orçamento vem a esta Casa, temos de
discuti-ia, fazer as emendas e correções necessárias, de acordo com a nossa
visão, porque somos agentes de transformação, representantes do povo,
mediadores dos anseios desse povo. Temos de ser inteligentes para
conseguir fazer leis consistentes, que atendam à comunidade.

No entanto, falar é muito fácil. Tudo isso depende de muito trabalho nosso,
de muita convergência dos agentes políticos, dos Deputados. Precisamos
dessa convergência, da liberdade de discutir, de escolher, mas, sobretudo,
da liberdade de encontrar uma síntese mais rápida, mais ágil, a fim de
atender à sociedade. O que é bom para o todo é bom para todas as partes.
Muitas vezes, vejo, nesta Casa, a defesa de grupos ao se fazer uma lei.
Nesse caso, somente um grupo será beneficiado. Isso é prejudicial ao povo.

E dessa forma que vejo a política. Temos um sistema partidário frágil. Não
entendo por que tanta hostilidade- Não estamos legalmente radicalizados na
lei e não precisamos nos radicalizar em nossos projetos, seja os sociais-
democratas, seja os democrático-populares, Não precisamos disso.
Precisamos de entendimento, de diálogo, o que nos conduzirá a um porto
seguro, à melhoria das condições de vida. Já existe uma comissão de
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resolver os problemas, porque a Lei de Resp
implantada. Não ignoramos que, após tudo
financiador, tipo BNDES, para aliviar as Prefeitura
sabemos que, a partir do momento em que a
municípios não conseguirão sobreviver. Haverá u
falta de oxigênio, de gasolina, que é o dinheiro dos

Vejam como o destino é caprichoso. Talvez ai esi
buscar recursos nos organismos internacionais, f
consiga, por meio de toda essa dificuldade, a sua
possamos fazer uma reforma tributária com respor
marco, temos, compulsoriamente, de fazer as refori
do Congresso Nacional, chegando à de Minas, pas
fim de administrar os recursos de uma forma basta
principio da razoabilidade.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)
respeito ao Orçamento Participativo ou, talvez, a
popular. Considero que esse é um processo. No
tivemos condições de realizar isso com seriedade,
Fizemos um grande esforço, através das audiê
avançamos, e, no entanto, não obtivemos parceri
concluir aquilo que discutimos e construímos com
passo apenas.

Em Belo Horizonte, já demos alguns passos ir
nossa atenção para Porto Alegre, por exemplo, ve
mais avançados. Não se discute apenas a questã
uma participação segundo a lógica da constr
administrativa propriamente dita na área da s
segurança. Ternos que entender isso como um pro(
um grande salto de qualidade e não abandonar
aproxima, traz o povo para o processo de construç

V. Exa. colocou uma questão que me preocupa nn
sendo tratada de um modo muito superficial, quc
Horizonte. Não é correta a afirmação de que não ti
não resolveu ainda todos os problemas que existe
porque a estrutura de saúde de Belo Horizonte, qu
Estado, não atende só os belo-horizontinos. Ela sc
mais do que suficiente -, e nenhum cidadão ci
sofrendo as restrições que sofre hoje se não tive
aberta a outros setores. Mas a contradição que ver
se faz a crítica à situação de Belo Horizontc
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condenação de que Belo Horizonte está fechando o espaço para o
atendimento externo, sem levar em consideração a sobrecarga de Belo
Horizonte, que atende a todas as regiões vizinhas, aos municípios do vale do
Jequitinhonha, do Norte de Minas e de todas as outras regiões, inclusive a do
Triângulo Mineiro, com atendimentos mais complexos.

Gostaria que, ultrapassado o limite da eleição e nesse tempo,
discutíssemos com total seriedade, serenidade e abertura a questão de Belo
Horizonte como sendo viável, interessante. Tem que ser superada, pois só é
possível superar os grandes problemas que desafiam cada cidade do Pais se
entendermos que este Estado tem divisões didáticas, constitucionais, e as
responsabilidades ultrapassam os limites das responsabilidades de um
Prefeito e de uma Prefeitura.

O Deputado Hely Tarqüínio - Agradeço as palavras do Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Entendo a saúde, ilustre Deputado, assim como você. Não
acho que o problema é só de Belo Horizonte. São Paulo está com a mesma
situação, inclusive, reduziu muito a oferta de leitos, mesmo com o espírito da
não-hospitalização. Precisamos dar as mãos para os Prefeitos do interior e
fazer viabilizar o SUS. Acredito que a CPI da Saúde vai oferecer um modelo
razoável. Ela é propositiva.

Eu não quis, com isso, ofendê-lo. Quis pedir uma chance para o nosso
candidato do PSDB, que tem um grande projeto de saúde. Não queremos
demérito para o Prefeito anterior. E com esse espírito que gostaria de
convidar todos os Deputados para trabalhar com esperança e afinco para que
Possamos superar essas divergências pequenas, partidárias, com a
grandeza de construir uma Minas Gerais mais feliz. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 20, ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 33 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

32/2000
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de junho de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,
Cristiano Canêdo, Maria Tereza Lara (substitutindo ao Deputado Rogério
Correia, por indicação do PT) e Mauro Lobo (substituindo o Deputado Antônio
Carlos Andrada, por indicação-da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Antônio Júlio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, dispei
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é su
Comissão presentes. O Presidente informa que
apreciar parecer do relator. Na ausência do relator,
Andrada, o Presidente solicita ao Deputado Mauro L
do parecer. Submetido a discussão e votação, é aj
Substitutivo n° 1. Cumprida a finalidade da reunião,
presença dos parlamentares, convoca os membr
próxima reunião ordinária, determina a lavratun
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Rogério Correia, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva

•ATA DA 13a 	EXTRAORDINÁRIA DA CO!
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO E

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e qua
comparecem na Sala das Comissões os Deputados
(substituindo este ao Deputado Ronaldo Canat
Liderança do PMDB). Registra-se a presença dos
Elaine Matozinhos. O Presidente declara aberta a rc
125, § 30 , do Regimento Intermo, e informa que
discutir o Projeto de Lei n° 1.04412000, do Deputac(
o qual altera o art. 1 0 da Lei n° 9.444, de 251111
licitações e os contratos das administrações cent
Estado e dá outras providências. A seguir, o Pre
assento à mesa os Srs. Alfeu da Silva Mendes, re
Walter Tesch, representante da Secretaria do Tr
Cooperativista Internacional; Ronize Magalhães
especialista em cooperativismo; Anemar Pereira
Ministério Público do Trabalho; Margarida Barr
Regional do Trabalho e Wagner Francisco Alves
Confederação Geral dos Trabalhadores. O Presid€
autor do requerimento que suscitou a reunião,
iniciais e, em seguida, passa a palavra ao aut(
1.04412000, Deputado Paulo Piau, que tece comen
reunião. Nesse momento, registra-se a presença do
Após a exposição dos convidados, passa-se à fa
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a fii
Presidência agradece a presença dos parlamentare
demais participantes, convoca os membros da Ci
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e enc

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000

Arlen Santiago.
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• do Projeto de Lei n°
rios sobre o objetivo da

Deputado Miguel Martini.
e de debates, conforme
alidade da reunião, a
, dos convidados e dos
missão para a próxima
?rra os trabalhos.



462
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Amilcar Marfins.

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO SR. FLÁVIO MENICUCCI

PARA DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM - DER-MG

Às dezesseis horas do dia sete de junho de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Agostinho Silveira, Hely Tarqüinio, Dialma
Diniz, Luiz Fernando Faria, Antônio Júlio, Márcio Kangussu e Paulo
Pettersen, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Agostinho Silveira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que
a reunião se destina a proceder a argüição pública do Sr. Flávio Goes
Menicucci, indicado para Diretor-Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem - DER-MG -, e se possível apreciar o parecer do relator. O
Deputado Agostinho Silveira convida o Sr. Flávio Goes Menicucci a tomar
assento à mesa e lembra aos presentes que a argüição pública se faz
necessária conforme o disposto no art. 62, )O(lll, "d", da Constituição do
Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda à Constituição n° 26.
Nesse momento, comparecem os Deputados Adelino de Carvalho, Alberto
Pinto Coelho, Dimas Rodrigues, Eduardo Brandão, o ex- Deputado Federal
Felipe Neri e os Deputados Irani Barbosa, Ivair Nogueira, Ivo José, Jorge
Eduardo de Oliveira, José Milton, Olinto Godinho e Rêmolo Aloise. O
Presidente passa a palavra ao Sr. Flávio Goes Menicucci para suas
considerações iniciais e, em seguida, concede a palavra aos Deputados
presentes e ao relator, Deputado Luiz Fernado Faria, que procedem à
argüição do indicado, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
agradece a presença do convidado e suspende a reunião por 3 minutos, para
os cumprimentos formais. A Presidência reabre os trabalhos com a presença
dos Deputados Agostinho Silveira, Antônio Júlio, Hely Tarqüínio, Luiz
Fernando Faria e Djalma Diniz, e indaga do relator se está em condições de
emitir seu parecer. O Deputado Luiz Fernando Faria conclui pela aprovação
da indicação do Sr. Flávio Goes Menicucci para o cargo de Diretor-Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG. Submetido a discussão
e votação, é o parecer aprovado. O Presidente suspende os trabalhos por 5
minutos, para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, a
Presidência solicita ao Deputado Hely Tarqüinio que proceda à leitura da ata,
que é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 7 de junho de 2000.
Agostinho Silveira, Presidente - Antônio Júlio

Fernando Faria - Djalma Diniz.
ATA DA 1 a REUNIÃO ESPECIAL DA CPI

Às dezessete horas do dia trinta de agosto de
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, 1
Godinho e Doutor Viana, membros da supraci
número regimental, o Presidente "ad hoc", Depu
declara aberta a reunião e informa que ela se desti
o Vice-Presidente e a designar o relator. A
distribuição das cédulas de votação e convida o Di
atuar como escrutinador. Em seguida, o Deputado
a palavra ao escrutinador para o anúncio do resi
contagem dos votos, a Presidência proclama
Deputado Antônio Júlio, com quatro votos, e
Deputado Olinto Godinho, também com quatro voti
Deputado Antônio Júlio, a quem passa a direção
Presidente agradece a confiança nele depositada.
Vice-Presidente o Deputado Olinto Godinho e de
Martins para atuar como relator. Cumprida a
Presidência agradece a presença dos parlamenta
da Comissão para a próxima reunião ordinária, det
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Amilcar Martins - O

Doutor Viana.
ATA DA 53a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMIS

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚ
As quinze horas do dia quatro de outubro de doi5

das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Bih
Havendo número regimental, o Presidente, Deputa
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião
aprovada e é subscrita pelos membros da Comiss
informa que a reunião se destina a apreciar a m
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compre
votação de proposições que dispensam a apreciaç
discussão, é aprovado requerimento do Deputado
o adiamento da discussão do parecer da Comissã(
sobre o Projeto de Lei n° 630199, que conclui pela
ilegalidade e pela antijuridicidade da matéria. Ei

- Hely Tarqüinio - Luiz

)A RODOVIÁRIA
dois mil, comparecem na
'almo Ribeiro Silva, Olinto
3da Comissão. Havendo
ado Dalmo Ribeiro Silva,
ia a eleger o Presidente e
D residência determina a
putado Antônio Júlio para
Jalmo Ribeiro Silva passa
Itado da votação. Feita a
eitos para Presidente o
para Vice-Presidente, o
s, e declara empossado o
os trabalhos. A seguir, o
declara empossado como
igna o Deputado Amilcar
mnalidade da reunião, a
es, convoca os membros
rmina a lavratura da ata e

Godinho - Ivo José -

DE TRANSPORTE,

mil, comparecem na Sala
Pinto e Arlen Santiago.

O Álvaro Antônio, declara
querimento do Deputado
terior, a qual é dada por
presentes. O Presidente

teria constante na pauta.
idendo a discussão e a
o do Plenário. Na fase de
\rlen Santiago solicitando
de Constituição e Justiça
iconstitucional idade, pela
i seguida, é aprovado o
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Requerimento n° 162812000, do Deputado Marco Régis. Passa-se à 3
Fase da Ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Colocado em discussão e votação, é aprovado
requerimento do Deputado Bilac Pinto solicitando que se encaminhe oficio ao
DNER e ao Ministério dos Transportes para que encaminhem à Comissão o
plano de ação para as obras de manutenção da rodovia que liga Lorena,
Santa Rita do Sapucaï e Poços de Caldas. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Arlen Santiago - Ivair Nogueira.

ATA DA 182 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às dez horas do dia cinco de outubro de dois mil, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cabo Morais, Maria José Haueisen, Carlos
Pimenta e Nivaldo Andrade, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. Passa-se à
22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, a Deputada
Maria José Haueisen, relatora para o 1 0 turno do Projeto de Lei n° 932100,
emite parecer que conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da
Comissão de Defesa do Consumidor. Submetido a discussão e a votação, é
aprovado o parecer Na fase de discussão e votação de proposições da
Comissão, é votado e aprovado requerimento da Deputada Elbe Brandão, em
que solicita a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão
de Administração Pública, para discutir, com convidados, o valor da energia
elétrica praticado no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Adelino de Carvalho.

ATA DA 512 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às dez horas e quinze minutos do dia dez de outubro de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Elaine
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mbros da supracitada
Deputado Fábio Avelar.
ado João Paulo, declara
querimento do Deputado
ão anterior, a qual é dada
Comissão presentes. O
?ciar a matéria constante
arecer sobre proposição
'm a palavra, o Deputado
obre o Projeto de Lei n°

da matéria na forma do
e Justiça. Submetido a
imprida a finalidade da
3rlamentares, convoca os

ordinária, determina a

Eo

o,
o

eo
-c

Matozinhos, Geraldo Rezende e Bené Guedes, mc
Comissão. Verifica-se, também a presença do
Havendo número regimental, o Presidente, Depui
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de n
Geraldo Rezende, dispensa a leitura da ata da reun
por aprovada e é subscrita pelos membros da
Presidente informa que a reunião se destina a apr
na pauta. Passa-se à discussão e à votação de
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. C
Geraldo Rezende emite parecer para o 1 0 turno
1.02412000, mediante o qual conclui pela aprovaçã
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição
discussão e votação, é o parecer aprovado. C
reunião, a Presidência agradece a presença dos p
membros da Comissão para a próxima reuni&
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2000.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Gen

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COFv
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMI

N° 32/2000
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez

comparecem na Sala das Comissões os Deputa
Rogério Correia e Arlen Santiago, membros d
Havendo número regimental, o Presidente, De
declara aberta a reunião e, em virtude da aprov
Deputado Arlen Santiago, dispensa a leitura da ata
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
Presidente informa que a reunião se destina a apr
turno. Em seguida, o Presidente passa a palavra a
Ribeiro Silva, para emitir seu parecer. Este emite
aprovação da matéria na forma do vencido nc
discussão e votação é aprovado ao parecer. O
reunião para redação da ata. Reabertos os tra
aprovação de requerimento do Deputado Arlen
dispensa a leitura da ata, a qual é dada por aprc
parlamentares presentes. Cumprida a finalidade c
agradece a presença dos parlamentares e encerra

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
Rogério Correia, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva

Rezende.
3 O ESPECIAL PARE
A À CONSTITUIÇÃO

de outubro de dois mil,
os Dalmo Ribeiro Silva,
supracitada Comissão.

utado Rogério Correia,
;ão de requerimento do
a reunião anterior, a qual

Comissão presentes. O
dar o parecer para o 2°
relator, Deputado Dalmo
)arecer que conclui pela

1 0 turno. Submetido a
Presidente suspende a
3lhos e, em virtude da
Santiago, o Presidente
ada e é subscrita pelos
i reunião, a Presidência
trabalhos da Comissão.

Arlen Santiago.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.16912000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epígrafe

visa a declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Boxe, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma em que foi apresentado.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a esta Comissão
apreciá-lo conclusivamente, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102,
VI, c/c o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Federação Mineira de Boxe tem por objetivo representar essa categoria

esportiva junto ao poder público e a entidades privadas, pugnando pelos
interesses de seus filiados.

Para melhorar o desempenho dos atletas, busca o aperfeiçoamento e a
evolução da técnica, por meio da prática esportiva disciplinada.

Pela importância do trabalho da Federação, justo e meritório se faz o título
que se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°1.169/2000,

na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2000-
Eduardo Brandão, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 645199
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 645199 dispõe

sobre a administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas
de domínio do Estado e dá outras providências.

Aprovada no 1 0 turno com as Emendas no
s 2 a 7, 9 a 15 e 17 a 24 e com

as Subemendas no
s 1 às Emendas n o

s 1 e 8, a proposição retorna a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos regimentais.
Integra este parecer a redação do vencido no 1° turno.

Fundamentação
Como relatora, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 645199, de autoria do

Deputado Fábio Avelar, que visa a complementar a legislação estadual sobre
recursos hídricos subterrâneos, pudemos analisá-lo detidamente e verificar a
grande relevância da matéria para um Estado como Minas Gerais, onde as
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águas do subsolo têm adquirido crescente imp
suporte ao abastecimento público, à dessedentaçã
especialmente nas regiões Norte e Noroeste do 1
nessa ocasião, fomos favoráveis à aprovação t
manteremos nossa posição no 2 0 turno; porérr
discussões realizadas em Plenário, nesta Comi
quais a matéria tramitou, estamos apresentanc
corrigir pequenas imperfeições e melhor adequar o

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação dc

no 21 turno, na forma do vencido no 1 1 turno com
1 a 10.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do art. 9°a seguinte redação:
"Art. 90 - As áreas com depósitos de resíduos

efluentes perigosos devem ser dotadas de sister
águas subterrâneas, a cargo do responsáve
executado conforme plano aprovado pelo COPAM,

EMENDA N°2
Substitua-se, no art. 11, a expressão "arts. 28 s

25 e 26".
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'tância e servido de
de animais e á irrigação,
Titório mineiro. Por isso,
projeto e, logicamente,
com base nas amplas

ão e nas demais pelas
emendas que buscam
xto a seus objetivos.

Projeto de Lei n° 645199,
s seguintes Emendas nos

struídos no solo e com
de monitoramento das
pelo empreendimento,

que deverá conter:".

30" pela expressão "arts.

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 132 seguinte redação:
"Art. 13 - Para os fins desta lei, as áreas de proteção dos aqüíferos

subterrâneos classificam-se em:
- Área de Proteção Máxima: compreendendo, no todo ou em parte, zonas

de recarga, descarga e transporte de aqüíferos 1 altamente vulneráveis à
poluição e que se constituam em depósitos de águas essenciais para
abastecimento público ou para suprir atividades consideradas prioritárias

t pelos Comitês de Bacia, ou, na sua ausência, pelo ERH;
II - Área de Restrição e Controle: caracterizada pela necessidade de

disciplinamento das extrações, controle máximo das fontes poluidoras já
! implantadas e restrição a novas atividades potencialmente poluidoras;

III - Área Proteção de Poços e Outras Captações: incluindo a distância
minima entre poços e outras captações e o respectivo perímetro de
proteção.".

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:

. "Art. 14- Nas Áreas de Proteção Máxima, não seão permitidos:
i	1 - a implantação de indústrias de alto risco ambiental, pólos petroquímicos,

carboquímicos, cloroquímicos e radiológicos ou 1 quaisquer outras fontes
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potenciais de grande impacto ambiental;

II - as atividades agrícolas que utilizem produtos tóxicos de grande
mobilidade no solo e que possam colocar em risco as águas subterrâneas,
conforme relação divulgada pelo COPAM;

III - o parcelamento do solo em unidades inferiores a 2.500 m 2 (dois mil e
quinhentos metros quadrados).

Parágrafo único - O parcelamento do solo em unidades superiores a 2.500
nas áreas a que se refere o artigo somente será admitido quando

destinado a residências unifamiliares horizontais, dotadas de sistema
adequado de tratamento de efluentes e de disposição de resíduos sólidos.".

EMENDA N°5
Dê-se ao inciso II do art. 15 a seguinte redação:
"II - restringir e regular a captação de água subterrãnea, estabelecendo

volume máximo a ser extraído em cada captação e o seu regime de
operação;".

EMENDA N°6
Substitua-se, no parágrafo único do art. 17, a expressão "art. 20" pela

expressão "art. 18".
EMENDA N°7

Substitua-se, no parágrafo único do art. 21, a expressão "inciso II do art.
29" pela expressão "art 26".

EMENDA N°8
Substitua-se, no "caput" do ar-t. 25, a expressão "art. 27" pela expressão

"art. 24".
EMENDA N°9

Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:
"Art. 29- Nas instalações de captação de águas subterrãneas destinadas a

abastecimento público, as concessionárias desses serviços realizarão
periodicamente análises físicas, químicas e bacteriológicas da água, nos
termos da legislação sanitária.".

EMENDA N°10
Dê-se ao art. 32 a seguinte redação:
"Art. 32 - As escavações, sondagens ou obras para pesquisa relativa a

lavra mineral ou para outros fins que atingirem águas subterráneas deverão
ter tratamento idêntico ao de captações ou ao de poços abandonados, caso
tenha cessado a atividade mineraria, de forma a preservar e conservar os
aqüíferos.".

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Adelino de

Carvalho
Redação do Vencido no 1° Turno
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conservação das águas
dências.
is decreta:

5

ado de Minas Gerais são
la decorrentes e, no que

mio águas subterrâneas

5es de qualidade físico-
à exploração para fins

ssificadas como águas
agislaçâo federal quanto
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os e outras captações;
'amas permanentes de
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:onsulta permanente, de
obtenção de produtos e

PROJETO DE LEI N°645/99
Dispõe sobre a administração, a proteção e a

subterrâneas de domínio do Estado e dá outras pro
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ger

Título 1
Das Disposições Preliminar

Capitulo 1
Art. 1 0 - As águas subterrâneas de domínio do E

regidas pelas disposições desta lei e das normas d
couber, pela legislação sobre recursos hídricos.

§ lO - Para efeito desta lei, são consideradas
todas as águas presentes no solo e no subsolo.

§ 20 - Quando as águas subterrâneas, por ra:
química e propriedades oligominerais, prestarem-
comerciais ou terapêuticos e puderem ser cl
minerais, a sua utilização será regida tanto pela
pela legislação relativa à saúde pública, assim
específicas desta lei.

Art. 20 - Na aplicação desta lei e das norma
considerada a interconexão hidráulica existente en
e as superficiais, condicionada à evolução temporal

Título II
Da Administração das Aguas Subi

Capítulo II
Das Ações de Gestão

Art. 30 - O gerenciamento das águas subterrânea
- a sua avaliação quantitativa e qualitativa c

aproveitamento racional;
II - a outorga e a fiscalização dos direitos de uso
III - a adoção de medidas relativas à sua cor

recuperação.
Art. 40 - "Art. 40 - O Instituto Mineiro de GesI

desenvolverá ações visando a promover o gerenc
subterrâneas, mediante:

- a instituição e a manutenção de cadastro de pc
II - a proposição e a implantação de proi

conservação e proteção dos aqüíferos, visando ao
III - a implantação de sistemas de outorga e de

forma a otimizar o atendimento aos usuários na
serviços;

Capítulo 111
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Da Proteção e do Controle

Seção 1
Da Defesa da Qualidade

Art. 50 - A conservação e a proteção das águas subterrâneas implicam seu
uso racional, na aplicação de medidas de controle à poluição e na
manutenção de seu equilíbrio físico-químico e biológico, em relação aos
demais recursos naturais.

Art. 60 - E vedada qualquer ação, omissão ou atividade que cause ou possa
causar poluição das águas subterrâneas.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se poluição qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas das águas
subterrâneas, que possa ocasionar prejuízo á saúde, à segurança e ao bem-
estar das populações, e comprometer o seu uso para fins de abastecimento
humano e usos múltiplos.

Art. 70 - Os projetos de implantação ou ampliação de empreendimentos de
alto risco ambiental, tais como pólos petroquímicos, carboquímicos,
cloroquimicos e rad!ológicos ou quaisquer outras fontes potenciais de
contaminação das águas subterrâneas, com alta periculosidade e risco para
a saúde do público em geral, deverão conter uma caracterização detalhada
da hidrogeologia local, incluindo uma avaliação da vulnerabilidade dos
aqüíferos potencialmente afetados, assim como uma proposta para as
respectivas medidas de proteção e controle a serem adotadas.

Art. 80 - A implantação ou a ampliação de empreendimentos consumidores
de elevados volumes de águas subterrâneas, classificados ambientalmente
como empreendimentos de grande porte e potencial poluidor, sem prejuízo
da apreciação do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -,
deverá ser precedida de estudo hidrogeológico para avaliação das
disponibilidades hídricas e do não-comprometimento do aqüifero a ser
explotado.

Art. 90 - As áreas com depósitos e efluentes no solo devem ser dotadas de
monitoramento das águas subterrâneas, a cargo do responsável pelo
empreendimento, executado conforme plano aprovado pelo COPAM, e que
deverá conter:

- a localização e os detalhes construtivos do poço de monitoramento;
II - a forma de coleta de amostras, a freqüência de amostragem, os

parâmetros a serem analisados e os métodos analíticos adotados;
III - a espessura da zona saturada e a direção de escoamento do aqüifero

freático, assim como a identificação das eventuais interconexões com outras
unidades aqüíferas.

Art. 10 - O responsável pelo empreendimento deverá elaborar relatórios e
fornecer as informações obtidas no monitoramento qualitativo sempre que for
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solicitado pelo Conselho Estadual de Recursos Hidi :os - CER}-4.

Art. 11 - No caso de haver comprovada alteraçãi dos parâmetros naturais
da qualidade da água subterrânea, o responsá' fl pelo empreendimento
deverá executar os trabalhos necessários para a recuperação, estando
sujeito às sanções cabíveis, conforme os arts. 28 a O desta lei, sem prejuízo
de outras sanções legais.

Seção II
Das Áreas de Proteção

Art. 12 - Quando, tanto no interesse da conser' ção, da proteção ou da
manutenção do equilíbrio natural das águas jbterrâneas, quanto no
interesse dos serviços públicos de abastecimento e água, ou também por
motivos geológicos, geotécnicos ou ecológicos, se izer necessário restringir
a captação e o uso dessas águas, o órgão outorg te do direito de uso das
águas poderá, com base em estudos hidrogeológk is ambientais, instituir as
respectivas áreas de proteção e controle, restringi as vazões captadas por
poços, estabelecer as distãncias mínimas entn poços e tomar outras
medidas que o caso requeira.

Ai 13 - Para os fins desta lei, as áreas dc proteção dos aqüíferos
classificam-se em:

- Área de Proteção Máxima: compreendendo, n todo ou em parte, zonas
de recarga de aqüíferos altamente vulnerávei à poluição e que se
constituam em depósitos de águas essenciais para abastecimento público;

ti - Área de Restrição e Controle: caracteriz2 Ja pela necessidade de
disciplinamento das extrações, controle máximo ias fontes poluidoras já
implantadas e restrição a novas atividades potencis mente poluidoras;

III - Área de Proteção de Poços e Outras Capta 5es: incluindo a distância
mínima entre poços e outras captações e o respect to perímetro de proteção.

Art. 14 - Nas Áreas de Proteção Máxima, não sen o permitidos:
- a implantação de indústrias de alto risco ambi rital, pólos petroquímicos,

carboquímicos, cloroquímicos e radiológicos ou ouaisauer outras fontes
potenciais de grande impacto ambiental;

II - as atividades agrícolas que utilizem pro' tos tóxicos de grande
mobilidade no solo e que possam colocar em risc as águas subterrâneas,
conforme relação divulgada pelo COPAM;

III - o parcelamento do solo urbano em unidades	:5 a 2.500 m2 (dois
mil e quinhentos metros quadrados), destinadas	nte a residências
unifamiliares horizontais, dotadas de sistema ad

	de tratamento de
afluentes ou de disposição de resíduos sólidos.

Art. 15 - Nos casos de escassez de água sul rrãnea, ou de prejuízo
sensível aos aproveitamentos existentes nas AreE de Proteção Máxima, o
CERH poderá:
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- proibir novas captações até que o aqüífero se recupere ou seja

superado o fato que determinou a carência de água;
II - restringir e regular a captação de água subterrânea, estabelecendo

volume máximo a ser extraído e o regime de operação;
III - controlar as fontes de poluição existentes, mediante programa

especifico de monitoramento:
IV - restringir novas atividades potencialmente poluidoras.
Parágrafo único - Quando houver restrição â extração de águas

subterrâneas, serão atendidas prioritariamente as captações destinadas ao
abastecimento público de água, cabendo ao CERN estabelecer a escala de
prioridades, segundo as condições locais.

Art. 16 - Nas áreas de proteção de poços e de outras captações, serão
instituídos perímetros de proteção sanitária e de alerta contra a poluição.

Capitulo lv
Da Captação Profissional

Seção única
Dos Estudos, Projetos, Pesquisas e Obras

Art. 17- Os estudos e as pesquisas de águas subterrâneas, os projetos e
as respectivas obras deverão ser realizados por profissionais, empresas ou
instituições legalmente habilitados perante o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-MG.

Parágrafo único - Se os estudos e as pesquisas incluírem execução de
obra de captação de águas subterrâneas, deverá ser previamente obtida a
licença de que trata o art. 20 desta lei.

Capitulo V
Da Outorga de Direito de Uso

Seção
Da Licença de Execução

Art. 18- A execução de obras destinadas à pesquisa ou ao aproveitamento
de águas subterrâneas dependerá de Licença de Execução, expedida em
conformidade com as normas e os critérios estabelecidos pelo IGAM, e
deverá atender às seguintes condições mínimas:

- requerimento ao IGAM, solicitando a Licença de Execução;
II - regularização junto ao CREA-MG, incluindo comprovante da Anotação

de Responsabilidade Técnica - ART -;
III - elaboração de projeto e execução da obra em conformidade com as

especificações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT
- relativas à matéria

§ 1° - Concluída a obra, o empreendedor encaminhará o pedido de outorga
de direito de uso das águas ao IGAM, na forma da lei.
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§ 2 0 - A Licença de Execução terá o prazo	validade fixado pelo

1 GAM.
Seção II

Das Concessões e das Autoriz

	

Art. 19 - A utilização das águas subterrâneas	luais dependerá de

	

prévia concessão ou autorização administrativa, cor	o seguinte critério:

	

- concessão administrativa, quando a água se &	a usos de utilidade
pública;

	

II - autorização administrativa, quando a ági.	se destinar a outras
finalidades.

§ 1° - Serão definidas pelo Conselho Estadua de Recursos Hídricos -
CERH - as normas gerais para obtenção da outorgs

§ 20 - As captações de águas subterrâneas des inadas exclusivamente a
usuário doméstico, urbano ou rural e aquelas feitas em áreas, profundidades
e vazões reduzidas, conforme estabelecido elo Comitê de Bacia
Hidrográfica ou pelo CERH, estarão dispensadas c Licença de Execução e
da outorga de direito de uso da água; ficam, toda' a, sujeitas à fiscalização
nos aspectos relativos à defesa da saúde pública e 1 proteção dos aqüíferos.

§ 30 - Caberá ao IGAM decidir se os usos reter dos no § 20 deste artigo
devem ser objeto de cadastro.

	

Art. 20 - A outorga será condicionada aos objeti
	do Plano Estadual de

	

Recursos Hídricos e considerará os fatores econôm	e sociais envolvidos.
§ 1 0 As outorgas serão dadas por tempo determi
§ 20 - Se, durante três anos consecutivos, o auto ado deixar de fazer uso

exclusivo das águas, a outorga será declarada cadL
Capítulo VI

Do Cadastro
Seção única

Dos Poços e das Outras Capta
Art. 21 - Os proprietários de captações de águas subterrâneas já

existentes, em operação ou paralisadas, ficam obri idos a cadastrá-las junto
ao IGAM no prazo máximo de cento e oitenta as a partir da data da
publicação desta lei.

Parágrafo único: O não-atendimento ao dispo :0 no 'capur sujeita o
infrator à aplicação da penalidade prevista no inciso 1 do art. 29 desta lei.

Capitulo VII
Da Fiscalização, das Infrações e das

Seção 1
Da Fiscalização

	

Art. 22 - Ao CERH-MG compete fiscalizar o curr	das disposições
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previstas nesta lei, seu regulamento e normas decorrentes.

ArL 23 - No exercício da ação fiscalizadora, fica assegurado aos agentes
públicos credenciados o livre acesso aos pontos de captação, às obras ou
aos serviços que possam afetar a quantidade e a qualidade das águas
subterrâneas.

Parágrafo único - Aos agentes públicos credenciados, entre outras
atribuições previstas em leis ou regulamentos, cabe o exercício das seguintes
funções, podendo, se necessário, requisitar força policial para garantir a sua
execução:

- efetuar vistorias, levantamentos, avaliações e examinar a documentação
técnica pertinente;

II - verificar a ocorrência de infrações e emitir os respectivos autos;
III - intimar, por escrito, o infrator a prestar esclarecimentos em local, dia e

hora previamente fixados.
Seção II

Das Infrações
Art. 24 - Consideram-se infrações às disposições desta lei, além das

infrações previstas na Lei n°13.199, de 29 de janeiro de 1999, as seguintes:
- deixar de cadastrar obra de captação exigida por lei ou regulamento;

II - provocar a salinização ou a poluição de aqüíferos subterrâneos;
III - deixar de vedar poço, ou outra obra de captação, abandonado ou

inutilizado:
IV - deixar de colocar dispositivo de controle em poços jorrantes;
V - remover cobertura vegetal em área de recarga de aqüífero subterrâneo

instituída pelo poder público;
VI - alterar o local da obra para a qual foi licenciada;
VII - descumprir medidas preconizadas para as Áreas de Proteção ou de

Restrição e Controle;
VIII - infringir outras disposições desta lei e de normas delas decorrentes
Art. 25 - As infrações previstas no art. 27 desta lei, a critério da autoridade

outorgante, serão classificadas em leves, graves e gravíssimas, levando-se
em conta:

- a maior ou a menor gravidade;
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
III - os antecedentes do infrator.
Parágrafo único - Responderá pela infração quem, por qualquer modo,

cometer, concorrer para sua prática ou dela beneficiar-se-
Seção III

Das Sanções
Art. 26 - O descumprimento das disposições desta lei e das normas delas

decorrentes sujeita o infrator às sanções previstas na Lei n°13.199, de 29 de
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janeiro de 1999.

Capítulo VIII
Das Disposições Gerais

Art. 27 - O usuário de obras de captação de
operá-las de modo a assegurar a capacidade
desperdício, podendo o IGAM exigir a recuperaçã(
ser causados.

Art. 28 - Os poços e outras obras de captaçã'
deverão ser dotados de equipamentos hidrométric
MG, cujas informações serão a este apresentadas,

Art. 29 - Nas instalações de captação de águas
abastecimento público, deverão ser efetuadas an
bacteriológicas da água, nos termos da legislação s

Art. 30 - Os poços abandonados e aqueles qu
aqüíferos deverão ser adequadamente tampon
acidentes, contaminação ou poluição dos aqüíferos

Parágrafo único - Os responsáveis pelos poços ti
comunicar ao IGAM a desativação destes, temporái

Art. 31 - Os poços jorrantes deverão ser dob
impeçam desperdício da água ou eventuais desequ

Art. 32 - As escavações, sondagens ou obras par
mineral ou para outros fins que atingirem águas
tratamento idêntico a poço abandonado, de forma
aqüíferos.

Art. 33 - A recarga artificial de aqüíferos depc
CERH-MG e estará condicionada á realização de
sua conveniência técnica, económica e sanitái
qualidade das águas subterrâneas.

Art. 34 - Fica o Poder Executivo autorizado a celE
Estados, relativamente aos aqüíferos tambér
objetivando estabelecer normas e critérios que per
sustentado das águas.

Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua pu
Art. 36- Revogam-se as disposições em contráric

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 1911012000, as
Do Deputado Bené Guedes, notificando o fs

Felicissimo de Souza, ocorrido em 1711012000,

guas subterrâneas deve
do aqüífero e a evitar
dos danos que vierem a

de águas subterrâneas
s, definidos pelo CERH-
jando solicitadas.
ibterrâneas destinadas a
ises físicas, químicas e
n itá ria.
representem riscos aos
los de forma a evitar

)ulares ficam obrigados a
a ou definitiva.
los de dispositivos que
íbrios ambientais.
pesquisa relativa a lavra

•ubterrãneas deverão ter
preservar e conservar os

)derá de autorização do
estudos que comprovem
a e a preservação da

ir convênio com outros
a eles subjacentes,
am o uso harmônico e

PRESIDENTE

ntes comunicações:
)nto da Sra. Nisia
Capital. (- Ciente.
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Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. Vicente Carlos
do Nascimento, ocorrido em 611012000, em Varginha. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE	BRO DE 2000

ATAS

ATJ4 DA 44a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISS LO DE TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SC o IAL

As quatorze horas e trinta minutos do dia qua ro de julho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Luiz Menezes e
Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Cci iissâo. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, decla a aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deput do Ronaldo Canabrava,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presente Após, o Presidente lê
correspondência do Sr. Afonso Ligório de Faria, publicada na edição do
"Diário do Legislativo" de 1 0/7/2000. A seguir, a Presidência redistribui o
Projeto de Lei n° 303199 ao Deputado Ronaldo C nabrava. Encerrada a P
Parte dos trabalhos, passa-se à ? Parte da Orden- do Dia, com a discussão
e a votação de parecer sobre proposição sujeita à preciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Ronaldo C nabrava emite pareceres
mediante os quais concluem pela aprovação dos P ojetos de Lei n°5 303199,
no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno, e 1.( 3412000, em turno único,
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão d Constituição e Justiça.
Colocados em discussão e votação, cada um por s ia vez, são aprovados os
pareceres. Passa-se à discussão e à votação d2 proposições sujeitas à
deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os Projetos de Lei n°s 873 e 9761200 (relator: Deputado Luiz
Menezes); 98212000 (relator: Deputado Agostin io Silveira); 1.013/2000
(relator: Deputado Ivo José) e 1.02012000 (rei tor: Deputado Ronaldo
Canabrava). Após, o Presidente coloca em voU ção o Requerimento n°
1.50712000, o qual é aprovado. Submetidos a d scussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Pro atos de Lei n°s 860, 919,
934, 949, 960, 961, 973 e 1.00812000. Cumprida finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentar s, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, detc mina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
lvo José, Presidente - Amilcar Martins - Luiz Menc es - Maria Olivia.
ATA DA 28 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA Cl DO NARCOTRÁFICO
Às quatorze horas do dia sete de julho de dois 1, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalve Marco Régis, Rogério
Correia, José Henrique e Sebastião Costa (subst undo este ao Deputado
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Paulo Piau, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Bené Guedes e dos
Procuradores da República José Nilson Lírio e Wllington Bonfim. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Marco Régis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a ouvir os depoimentos dos Srs. Hozane
Rodrigues de Oliveira, Antônio Luiz da Mata, Raimundo de Souza Argolo
Sobrinho, Altair Carlos Vieira, Paulo César Argolo de Souza e João da Mata,
estando este último impossiblitado de comparecer. O Presidente lê os
procedimentos legais pertinentes à CPI e concede a palavra aos convidados
para suas conciderações iniciais, ao relator, Deputado Rogério Correia, e aos
demais membros da Comissão para seus questionamentos Segue-se o
interrogatório, conforme consta nas notas taquigráficas. Durante o
depoimento do Sr. Paulo César, o Deputado José Henrique apresenta
requerimento, que é aprovado, solicitando que o depoimento seja reservado.
Reabertos os trabalhos ao público, o Presidente comunica que até o presente
momento inexistem provas concretas de narcotráfico contra o Deputado Lael
Varella mas a prática mercantil de suas concessionárias de veículos pode
conter irregularidades fiscais, motivo pelo qual determina à assessoria que
encaminhe a documentação existente na Comissão aos Ministérios Públicos
Federal e Estadual. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - José

Henrique - Sargento Rodrigues.
ATA DA 46a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia trinta de agosto de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Mauro
Lobo, Olinto Godinho e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e dá ciência do recebimento de
correspondência do Sr. Francisco Dornelles, Ministro de Estado do Trabalho
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o
ce
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e do Emprego. Ato contínuo, a Presidência inforn
seguintes proposições, bem como os relatores
Projeto de Lei 84612000 (relator: Deputado Márcio
93612000 (relator: Deputado Mauro Lobo). Passa-
Dia, com a discussão e a votação de proposiçõe
Plenário. Após discussão e votação, são aprovad
concluindo pela aprovação do Projeto de Lei
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Olinto Godinho); o parecer concluindo pela rejei
84412000 (relator: Deputado Rogério Correia) e o
Projeto de Lei n° 955/2000 com as Emendas n°
Constituição de Justiça (relator: Deputado ME
finalidade da reunião, a Presidência agradece a pn
convoca os membros da Comissão para a pi
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos

Saladas Comissões, 10 de outubro 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia - Ma'

ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMI
As quatorze horas e trinta minutos do dia treze

comparecem na Sala das Comissões os Deput
Maria Olivia e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo
Diniz, por indicação da Liderança do PSD), i
Comissão. Havendo número regimental, o Pres
Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, di
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é si.
Comissão presentes. O Presidente informa que
apreciar a matéria constante na pauta e distribui à
Projetos de Lei n°s 886, 974, 987, 988 e 995120(
Ribeiro Silva os Projetos de Lei n°s 1.007, 1.0
Encerrada a 1° Parte dos trabalhos, passa-se à 2
com a discussão e a votação de pareceres sobr
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de L
99512000 (relatora: Deputada Maria Olivia), 1 .007,
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida
Presidência agradece a presença dos parlamentai
da Comissão para a próxima reunião ordinária, det
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia - Me

do recebimento das
que foram distribuídas:
unha), Projeto de Lei n°
a V fase da Ordem do

sujeitas a apreciação do
em 1 0 turno, o parecer

i° 268199 na forma do
ustiça (relator: Deputado
o do Projeto de Lei n°
recer pela aprovação do
1 a 3, da Comissão de
'ro Lobo). Cumprida a
ença dos parlamentares,
xima reunião ordinária,

o Lobo - Olinto Godinho.
SÃO DE REDAÇÃO
e setembro de dois mil,
los Glycon Terra Pinto,
;te ao Deputado Djalma
ambros da supracitada
ente, Deputado Glycon
tude da aprovação de
ensa a leitura da ata da
scrita pelos membros da

reunião se destina a
eputada Maria Olivia os
e ao Deputado Dalmo

8, 1.031 e 1.03312000.
Fase da Ordem do Dia,
matéria de deliberação
votação, são aprovados
n°s 886, 974, 987, 988,

028, 1.031 e 1.03312000
finalidade da reunião, a
s, convoca os membros
tiina a lavratura da ata e

Régis.
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ATA DA 50 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às dez horas e quinze minutos do dia três de outubro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Elaine
Matozinhos e Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. A
seguir, a Presidência comunica que em 251912000 foram designados
relatores, para o 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.02412000 o Deputado
Geraldo Rezende e do Projeto de Lei n° 1.14212000 a Deputada Elaine
Matozinhos. Após, o Presidente redistribui à Deputada Elaine Matozinhos o
Projeto de Lei n° 1.07812000, no 1 0 turno. Tendo em vista que a matéria a ser
apreciada é de autoria do Deputado João Paulo, este passa a Presidência à
Deputada Elaine Matozinhos. Prosseguindo, a Presidência passa à 1° Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, a Deputada Elaine Matozinhos, na condição de relatora, emite
pareceres para o 1 0 turno sobre os Projetos de Lei n o

s 1.078 e 1.09312000,
mediante os quais conclui pela aprovação da matéria, sendo o último na
forma do Substitutivo n° 1. Submetido a discussão e votação, são os
pareceres aprovados. Passa-se à discussão e à votação de proposições da
Comissão, ocasião em que o Deputado João Paulo apresenta requerimento
em que solicita seja autorizada passagem aérea em seu favor para ida e
volta à Brasília, no dia 191912000, para tratar de assuntos de interesse do
consumidor. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2000.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes - Geraldo

Rezende-
ATA DA 4 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL O EX-

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
Às quinze horas do dia dez de outubro de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Bené Guedes, Márcio Kangussu e Aílton
Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude
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in Vilela, dispensa a

aprovada e é subscrita
do Ailton Vilela, com a
5 Nunes de Oliveira, que
aprovado anteriormente,
Je saúde. O Presidente
? votar proposições da
ta requerimento no qual
s membros da Comissão
ra Federal que também
jbitschek. Colocado em
finalidade da reunião, a
s, convoca os membros
mina a lavratura da ata e

da aprovação de requerimento do Deputado A[lt
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada pr
pelos membros da Comissão presentes. O Depul
palavra, esclarece aos parlamentares que o Sr. Josi
seria ouvido pela Comissão, conforme requerimenh
está impossibilitado de comparecer por motivos
informa que a finalidade da reunião é discutir
Comissão. O Deputado Márcio Kangussu apresei
solicita seja agendada, em Brasília, uma reunião dc
com os membros da Comissão Externa da Câm
investiga a morte do ex-Presidente Juscelino 1<
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a
Presidência agradece a presença dos parlamentar
da Comissão para a próxima reunião ordinária, dele
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2000.
Bené Guedes, Presidente - Márcio Kangussu - AH
ATA DA 29a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA Cl
Às quatorze horas e trinta minutos do dia onze

comparecem na Sala das Comissões os Deputa
Paulo Piau, Rogério Correia, José Henrique e Sarg
da supracitada Comissão. Havendo número r
Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Pi
ata da reunião anterior, a qual é dada por apro
membros da Comissão presentes. O Presidente i
destina a tratar de assuntos da Comissão. O D
solicitação do Presidente procede à leitura da s
oficio do Sr. José Karam, Su pertintend ente de
informando que, por ordem judicial, o sentencia
transferido da Penitenciária Francisco de Paula p
Governador Valadares; e oficio do Sr. Anthero Dri

o do Conselho Estadual de Entorpecentes, agradecer
o Assembléia Legislativa e pela Comissão ao 1° Fór'
E Deputado Paulo Piau aproveita a oportunidade E
o correspondência do Sr. Aírton Lopes, pai do presc
o Uberlândia e depoente na Comissão, através

comunicou com os membros da CPI, sem ter tid•
o forma da lei, as atenuantes de pena aos que col

parlamentar, e os demais membros da Comissão
não tiveram nenhum tipo de contato com o referido

)ri Vilela-
1 DO NARCOTRÁFICO
de outubro de dois mil,
los Marcelo Gonçalves,
nto Rodrigues, membros
imental, o Presidente,
união e, em virtude da
u, dispensa a leitura da
3da e é subscrita pelos
forma que a reunião se
pulado Paulo Piau, por
guinte correspondência:
Organização Judiciária,
o Walier Valdomiro foi
ra a Cadeia Pública de
mond Júnior, Presidente
Jo o apoio prestado pela
m Mineiro Antidrogas. O
comunica que recebeu
Tarso Lopes, detido em
3 qual informa que se
resposta, e solicita, na

boram com a justiça. O
esentes esclarecem que
;enhor, após a audiência
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de Uberlândia, e o Presidente, por sua vez, solicita à assessoria que
encaminhe a correspondência ao Sr. André Ubaldino, para as medidas legais
possíveis. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
reunião extraordinária do dia 17, às 15 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento

Rodrigues - Marco Régis.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO MICRO

G ERAES
Às quatorze horas e quinze minutos do dia quatro de outubro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Rafael, Dalmo
Ribeiro Silva, Geraldo Rezende e Bilac Pinto, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Chico
Rafael, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência faz a leitura dos seguintes ofícios: do Sr. Mário Vilmair Pereira,
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberaba, demonstrando a
insatisfação do empresariado do comércio mineiro quanto a Lei n° 13.437, de
1999; dos Srs. Rogério Garcia de Aguiar, Técnico em Contabilidade, e
Rinaldo de Moura Faria, comerciante de produtos odontológicos,
encaminhando sugestões para o Projeto Micro Geraes,da Sra. lgnêz Vieira
Cabral, Presidente da Associação Comercial de Governador Valadares,
afirmando que se sentiria honrada em receber os membros da Comissão em
audiência pública, nessa cidade; e cópia da pesquisa "Impacto do Diferencial
de Aliquota sobre o ICMS Apurado na Nova Metodologia do Programa Micro
Geraes", encaminhada pelo SEBRAE. Prosseguindo, o Presidente suspende
a reunião para que os membros da Comissão possam fazer uma avaliação
dos trabalhos e definir as metas da Comissão. Reabertos os trabalhos com a
presença dos Deputados Chico Rafael, Dalmo Ribeiro Silva e Bilac Pinto, o
Presidente informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresenta
requerimentos solicitando seja realizada audiência pública na cidade de
Pouso Alegre e seja agendada audiência da Comissão com o Secretário de
Estado da Fazenda. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
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ATA DA 4a REUNIÃO ESPECIAL DA COMI

Às quatorze horas do dia dezesseis de outubro dE
Plenário da Assembléia Legislativa os Deputadas
Carneiro Leão. O Presidente, Deputado Miguel
reunião einforma que ela se destina a discutir, em
de Lei n° 1.10512000, que dispõe sobre a habilita
destinados à produção ou à manipulação de alimen
comércio e elaborados no Estado de Minas Gerais
ou de agricultura familiar filiados a associação oi
Presidente faz suas considerações iniciais e conv
mesa a Sra. Tânia Machado, Consultora da Centra
Lígia Lindner Schreiner, representante do grupo
elaboração do Projeto de Lei n° 1.10512000.
presença da Sra. Maria do Céu Paixão, represei
Donas de Casa em Minas Gerais. Ato continuo, o 1
telespectadores poderão participar dos debates E

pelo fax 031 2907210 ou pelo e-mail debatepublico
a Presidência passa a palavra ao coordenador
Adelmo Carneiro Leão, que tece considerações sc
aos expositores que disporão de 20 minutos
exposições. O coordenador dos trabalhos passa
Machado, que faz uso do "datashow" para ilustrar
ocorrendo corri a Sra. Ligia Lindner Schreiner. P
seguintes convidados: José Maria da Silva, repr
Matuzalém Rossi de Oliveira, da Nutricoop - Co
Artesanais do Setor de Alimentos de Belo Horizonti
da Cooperativa de Seio Horizonte; Diomisa Cicci, d
Gerais, e Eduardo Bastianetto, conforme consta
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
expositores e das demais pessoas convidadas, det
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2000.
Miguei Martini, Presidente - Pastor George - C

Rezende.
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objetiva declarar de utilidade pública o Clube dos Radioamadores de
Itajubá - ORAI -, com sede no Município de Itajubá.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, em turno
único, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Clube dos Radioamadores de Itajubá tem por finalidade prestar serviços

de utilidade pública, atuando em calamidades, distúrbios populares e outros
eventos que necessitem de comunicação urgente. Além disso, promove e
participa de campanhas de natureza assistencial e filantrópica.

Portanto, justa e meritória se faz a outorga do titulo de utilidade pública à
mencionada entidade.

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

1.174/2000, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2000.
Ivair Nogueira, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.20112000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelino de Carvalho, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública o Lar Santo Agostinho Abrigo Amor -
Fraternidade, com sede no Município de Araxá.

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 15/9/2000, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 2717198, para que uma

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter em
sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos.

Observando a documentação juntada ao processo, constatamos que o
estabelecimento mencionado no relatório preenche os requisitos constantes
na citada lei, tornando-se, pois, habilitado ao título declaratôrio proposto.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1° da proposição
para acrescentar o nome fantasia pelo qual a entidade também é conhecida.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.20112000 com a Emenda n° 1, apresentada
a seguir.
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EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública o Larç Santo Agostinho Abrigo

Amor - Fraternidade - Lar Abrigo Amor Fraternidade, com sede no Municipo
de Araxá.".

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Adelrno Carneiro Leão - Antônio Júlio

- Paulo Piau - Bené Guedes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.20612000

Comissão de Constituição e Jt.Mtiça
Relatório

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meip do Projeto de Lei n°
1.20612000, pretende seja declarada de utilidadepública a Associação
Conexão Vida - ASCOVI -, com sede no Município dê Arcos.

Publicada em 161912000, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O assunto de que trata o projeto está sujeito aos

de 2717198, que estabelece os critérios para a declai
de entidades, os quais, no caso, foram plename
comprova a documentação apensa ao processo.

Dessa forma, constatamos que a referida entidadi
há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e
por pessoas idôneas e que não recebem remuneraç
funções.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidac

legalidade do Projeto de Lei n° 1.20612000, na forma
Sala das Comissões, 19 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relatoi

Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO E

Comissão de Constituição e Ju
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputad
objetivo isentar do pagamento de tarifa de em
transporte coletivo intermunicipal que embarcarem
Governador Israel Pinheiro Filho - TERGIP.

Publicada em 26/5/2000, foi a proposição distribui'
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidai

ies da Lei n° 12.972,
ode utilidade pública
atendidos, conforme
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constitucional idade e

- Antônio Júlio - Bené

LEI N° 1.05512000

João Paulo, tem como
arque os usuários do
no Terminal Rodoviário

a esta Comissão para
constitucionalidade e
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legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o ar!. 102, III, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A tarifa de embarque, no valor de R$0,94, é cobrada hoje do passageiro

que embarca no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro Filho -
TERGIP -, por força do Decreto n° 36.656, de 14/3/91, que a instituiu. A
receita relativa à arrecadação da referida tarifa é utilizada para cobrir os
custos e remunerar a empresa que administra esse terminal. Sua supressão,
por via do projeto, em tela, poderia inviabilizar economicamente o contrato
mantido entre o poder público, titular da concessão, e a empresa que explora,
mediante contrato, a administração do TERGIP.

Apesar da competência do Estado para legislar acerca do tema em debate,
conforme dispõe o art. 25 da Constituição Federal, visto ser o assunto de
interesse exclusivo do Estado de Minas Gerais, entendemos que não é este o
foro apropriado para se discutir a matéria em análise, visto que o novo
processo licitatório daquela concessão já foi deflagrado pelo DER-MG. Assim
sendo, compete a essa autarquia encaminhar as providências necessárias
para uma nova reavaliação das tarifas a serem praticadas pelo novo
vencedor da licitação, tudo conforme constar no edital.

Em face do exposto, caso o Poder Executivo entenda ser prudente
modificar os valores ou mesmo extinguir a tarifa de embarque, basta editar
novo decreto revocatório, no que couber, do primeiro.

Conclusão
Pelas	razões	aduzidas,	concluímos	pela	injuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.05512000.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio - Adelmo

Carneiro Leão - Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.110/2000

Comissão de Constituição e Justiça
De autoria da Deputada Elbe Brandão, a proposição em epígrafe dispõe

sobre o controle e a fiscalização do desmonte de veículos pelas oficinas
mecânicas conhecidas como ferros-velhos.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 27/6/2000, foi a matéria distribuída
às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos do ai. 182, c/c o art.
102, III, do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão, para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise estabelece requisitos a serem cumpridos para se

realizar o desmonte de carros e motocicletas nas oficinas mecãnicas
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conhecidas como ferros-velhos, entre eles a necS
específica do DETRAN-MG para que o veículo pd
proprietário de oficina mecânica que realize desmo
de enviar ao DETRAN-MG, trimestralmente, reiatôrd
de veículos desmontados, as respectivas marca
chassis e ano de fabricação. Obriga, ainda, o DEi
jornais de grande circulação, a relação dos veiculi
nomes dos proprietários e outros dados necessário
veículos.

Verifica-se que o projeto de lei impõe condições
atividade laboral em benefício do interesse público.
poder de polícia da administração pública, conceit
Poder de Polícia e seus Limites", RDA 2711, como!

concedidas ã Administração para disciplinar e
interesse público adequado, direitos e liberdades inc

Na lição de Hely Lopes Meireiles, a administraçã
de ditar e executar medidas restritivas do direito ir
bem-estar da coletividade e da preservação do
administrativa atua, preferencialmente, de maneir
meio de ordens, proibições e normas limitadoras e
daqueles que exercem atividades que possam af
poder é inerente a toda a administração e se repar
administrativas da União, dos Estados e dos municíj

A União editou a Lei Federal n° 9.503, de 23191!
desse diploma legal, o estabelecimento onde
recuperação de veículos e os que os compram, ve
obrigados a possuir livros de registro de seu movir
de veículos. Nesses livros, devem constar, entre oi
de entrada do veículo no estabelecimento; o nome,
do proprietário ou vendedor; as características do
certificado de registro e a data de baixa &
desmontagem. O dispositivo legal estabelece que
e as autoridades policiais terão acesso aos livros s
a falta de escrituração dos livros, o atraso, a fraud
de sua exibição serão punidos com a multa previ
trânsito gravíssimas, independentemente das demai

Já o Conselho Nacional de Trânsito - CONT
competência que lhe confere o art. 12, inciso 1, da
2319197, editou a Resolução n°11, de 2311198, c
acrescido pela Resolução n° 113, de 51512000,
legitimo de veículos deverá ser efetuado exclu
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credenciada pelos órgãos ou pelas entidades executivos de trânsito dos
Estados, que deverão encaminhar, semestralmente, ao órgão máximo
executivo de trânsito da União a relação dos registros dos veículos
desmontados, para confirmação de baixa no Registro Nacional de Veículos
Automóveis - RENAVAM.

No nosso Estado, DETRAN-MG, compete credenciar as oficinas mecânicas
para que possam realizar o desmonte de veículos. Cabe a esse órgão efetuar
a fiscalização de que trata o art. 330 da Lei Federal n° 9.503, de 23/9/97. No
âmbito interno do órgão, essas atividades são de competência da Delegacia
de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.

A exigência imposta pela proposição de autorização prévia do DETRAN-
MG visa a coibir o desmonte de veículos furtados, roubados ou irregulares.
Trata-se de medida inerente ao poder de policia do Estado, que vem
complementar as mencionadas exigências impostas pela União para a
prática da atividade.

Entretanto, o projeto precisa ser aperfeiçoado. Afinal, no seu art. 1°, ele
obriga apenas as oficinas denominadas ferros-velhos, e não aquelas
conhecidas por esse nome, que realizem desmonte de veículos. Assim, o
dispositivo não atende ao princípio da generalidade inerente ás normas
legais, razão pela qual deve ser alterado. Já no art. 4 0, a proposição comina
uma penalidade, sem, entretanto, criar a obrigação. Faz-se necessária a
criação da obrigação legal para que se possa prever pena a ser aplicada no
caso do seu descumprimento.

Além disso, o art. 50 comina pena de apreensão do veículo e seu posterior
leilão, a ser aplicada em caso de descumprimento da obrigação legal de se
obter autorização prévia do DETRAN-MG para se realizar o desmonte.
Entretanto, a proposição, no seu art. 2 0 , já prevê penalidade de multa
equivalente ao dobro do valor venal do veículo, a ser aplicada ao infrator da
mesma obrigação normativa. Por isso, entendemos que o art. 5 0 da
proposição deve ser suprimido.

A fim de sanar as impropriedades verificadas, apresentamos o Substitutivo
n°1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.11012000 na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o controle do desmonte de veículos no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O desmonte de veículo automotor no Estado será efetuado por

pessoa jurídica credenciada pelo Departamento de Trânsito do Estado de
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Minas Gerais - DETRAN-MG - nos termos do r
mediante autorização prévia do DETRAN-MG, espec

Art. 20 - A autorização para desmonte a que se
será concedida mediante a entrega da placa do veic'

Parágrafo único - O instrumento de autorização p
informações constantes no Certificado de Regis
Veículo - CRLV.

Art. 30 - O desmonte de veículo realizado sem a a
art. 20 desta lei implica a perda do credenciamento p

Art. 4° - A realização do desmonte de veículo por
pelo DETRAN-MG sujeita o infrator ao pagamento
triplo do valor venal dos veículos desmontados irreg

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta 1
dias contados da sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua pub
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Bené Guec

Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO £

Comissão de Constituição e Ju
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Proj
institui o Programa para Acompanhamento dos A
Estado e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 12/8
distribuída a esta Comissão para receber parecer
juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos tc
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Programa de que trata o projeto em ques

acompanhamento dos processos de assentamento
de seu efetivo e regular andamento de forma
executada de acordo com a política fundiária do Est

A proposição, além de instituir o mencionado
diretrizes, cria seu Conselho Gestor, composto
Poderes Legislativo e Judiciário, da EMATER-
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e
Terra - CPT.

Cumpre dizer que, praticamente, todas as atribuiç
Programa já se acham consignadas no âmbito de
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do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -, órgão
integrante da estrutura da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN -, criado pela Lei n° 13. 468, de 171112000.

Com efeito, nos termos desse diploma normativo, o ITER ' tem por
finalidade contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do
Estado, planejando, coordenando e executando a política fundiária do Estado
e promovendo ações destinadas à democratização do acesso e à fixação do
homem à terra, de acordo com as diretrizes do desenvolvimento sustentável
e do Governo do Estado".

Além dessa atribuição, outras há, de caráter mais específico, consignadas
no art. 30, entre as quais destacamos as seguintes: planejar, coordenar e
executar a política fundiária do Estado, de acordo com o Programa Estadual
de Reforma Agrária; mediar e prevenir conflitos relativos à posse e ao uso da
terra, contribuindo para a efetiva promoção e defesa dos direitos humanos e
civis dos trabalhadores rurais sem terra; exercer a coordenação intersetorial e
sistêmica das atividades relacionadas com a sustentabilidade e a
consolidação dos assentamentos criados pelo Poder Executivo Estadual,
diretamente ou por meio de convênios, responsabilizando-se pela condução
das ações necessárias a sua implementação.

Quanto à parte da proposição relativa à criação do Conselho Gestor, deve-
se assinalar que refoge ao âmbito de competência constitucional deste
parlamento a iniciativa para apresentar proposta legislativa nesse sentido,
pois que tem lugar, no caso, a regra instituidora da iniciativa privativa do
Executivo em matéria concernente à criação de órgãos, preceito
consubstanciado no art. 66 da Constituição Estadual.

Portanto, segundo uma perspectiva juridico-constitucional, impõe-se
concluir que a proposição em exame, naquilo em que inova a ordem jurídica,
precisamente nos dispositivos que criam e conferem atribuições mencionado
ao Conselho Gestor, incorre em vício de inconstitucionalidade, por adentrar
esfera de competência privativa do Executivo. Quanto às demais disposições,
cumpre dizer que lhes falta inovação no sistema normativo, o que lhes retira
a juridicidade, pois que não se admite norma jurídica inócua, destituída de
conteúdo inovador.

Entretanto, no tocante à iniciativa privativa do Executivo para a criação do
referido Conselho, importa dizer que tal exigência constitucional não se
afigura como óbice intransponível, porquanto a própria Constituição, em seu
art.70, Ç 20, estabelece que a sanção governamental supre o vício decorrente
da inobservância da regra instituidora da reserva de iniciativa. Com  base
nisso, é de admitir a criação do referido Conselho a partir de iniciativa
parlamentar. Como as demais disposições do projeto reproduzem,
basicamente, preceitos contidos na lei que cria o ITER, parece-nos que o
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projeto, alterando a
Consultivo, para o

as atribuições. Assim,
n° 1, nos termos que

mais acertado seria apresentar um substitutivo a
referida lei, nela introduzindo o Conselh
acompanhamento dos assentamentos, fixando-lh
apresentamos, ao final deste parecer, o Substitut
acabamos de expor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidE

legalidade do Projeto de Lei n° 1.16412000 na forr
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 13.468, de 17 de janeiro de 20(

Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - e dá out
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gei
Art. 1°- O art. 4 0 da Lei n° 13.468 fica acrescido d
"Art. 4°- .................................................................
IV - Conselho Consultivo de Assentamento Rural.
Art. 20 - A Lei n° 13.468 fica acrescida do seguin

os demais:
"Art. 70 - O Conselho a que se refere o inciso IV

composição:
- dois representantes do Poder Legislativo;

II - dois representantes do Poder Judiciário;
III - um representante da Secretaria de Estado

Abastecimento;
IV - um representante da Secretaria de Esi

Coordenação Geral;
V - um representante do Instituto de Terras do

ITER -;
VI - um representante da Comissão Pastoral da T
Parágrafo único- Os representantes do Poder

Judiciário serão indicados pelo Presidente da A
Estado de Minas Gerais e pelo Presidente do TriL
Gerais, respectivamente.".

Ad. 3°-A Lei n° 13.468 fica acrescida do seguir
os demais;

"Art. 80 - Compete ao Conselho Consultivo de A
medidas tendentes:

- ao fomento da produção agropecuária;
II - à promoção do bem-estar do homem que vive
III - à colaboração para o pleno desenvolvimen:

propriedade;

constitucional idade e
do Substitutivo n° 1, a

que cria o Instituto de
:5 providências.
s decreta:
seguinte inciso IV:

art. 70. renumerando-se

do art. 40 terá a seguinte

Agricultura, Pecuária e

do Planejamento e

o de Minas Gerais -

-ra - CPT.
Legislativo e do Poder
sembléia Legislativa do
:nal de Justiça de Minas

art. 80 , renumerando-se

Rural propor

campo;
das funções sociais da
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iv - á promoção de ações que tenham por finalidade dotar a produção

agropecuária de condições de competitividade no mercado interno e externo;
V - ao apoio de iniciativas de organização cooperativa e associativa dos

produtores rurais assentados;
VI - à promoção de programas destinados ao setor agrícola, de modo a

garantir que a família assentada permaneça no local de assentamento.".
Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrario-
Sala das Comissões, 19 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Bené Guedes - Adelmo Carneiro

Leão - Antônio Júlio - Agostinho Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.18412000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe autoriza
o Poder Executivo a criar o Programa Estadual de Incentivo à Produção de
Batata e seus derivados e dá outras providências.

Publicada em 311812000, foi a proposição distribuída a esta Comissão para
receber parecer quanto à juridicidade, à constitucional idade e à legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.18412000 autoriza o Poder Executivo a criar o

Programa Estadual de Incentivo à Produção de Batata e Seus Derivados,
objetivando estimular a sua produção no Estado e priorizando o atendimento
aos pequenos produtores.

A política rural do Estado é definida no art. 247 e nos artigos seguintes da
Constituição Estadual. Segundo o citado dispositivo, o Estado adotará
programas de desenvolvimento rural destinados a fomentar a produção
agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar do
homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo, compatibilizados
com a política agrícola e com o plano de reforma agrária estabelecidos pela
União. O § 1 0 do art. 247 determina que, para a consecução dos objetivos
indicados nesse artigo, será assegurada, no planejamento e na execução da
política rural, na forma da lei, a participação dos setores de produção,
envolvendo produtores e trabalhadores rurais e dos setores de
comercialização, armazenamento, transportes e abastecimento. O art. 248,
por sua vez, estabelece que a política rural será formulada mediante lei,
conforme a regionalização prevista na Constituição, observadas as
peculiaridades locais.

Para regulamentar o disposto na Cada mineira, editou-se a Lei n° 11.405,
de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola.



Tal ordenamento define, de forma pormenoriza
objetivos, as ações e os instrumentos da p
estabelece as competências institucionais e
desenvolvimento da atividade agrícola no Esta
execução das ações do Estado para o setor a
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimentc
orientar, supervisionar e fiscalizar as atividades
executar planos, programas e projetos a cargo dc
direta e indiretamente a ela vinculados. A Lei n°
instituiu o Conselho Estadual de Política Rural - CE
atribuições, compete deliberar sobre proposta
destinados a estimular o desenvolvimento econõmi

O art. 11 da referida lei estabelece que o planej
de forma democrática e participativa, obj
potencialidades, às aspirações e às realidades reç
o planejamento agrícola formulará, ouvido o
nortearão os programas de desenvolvimento r
atividades decaráter permanente, a cargo dos órg
vinculados à SEAPA. O art. 14, determina que
formulará programas de caráter estratégico ou
corrigir desequilíbrios estruturais regionais e
especialmente em apoio aos pequenos produtores.

Diante do exposto, verifica-se que o Estado
minuciosa sobre a matéria, que busca justame
produtor e o desenvolvimento rural com base i
dispondo ainda de órgãos competentes para
programas como o que se pretende criar. Sendo
que beneficie uma única cultura, como a da
legislação em vigor já contém numerosas normas
e prevêem mecanismos para o aprimoramento de
Com efeito, as leis devem ser genéricas e abstrat
ordem jurídica. Assim, por não inovar o ordename;
antijuridica. Ademais, a proposta não é razoável.
se criar, por lei, um programa especifico para cada

Destarte, o projeto institui um programa de açõc
pelo Executivo. Na verdade, a elaboração e a €

o plano de governo são atividades eminentem
competência do Poder Executivo. Assim, programa

o demandam previsão legal, são criados e executa
independentemente de autorização do Legislativo.
STF consignado na decisão de Questão de 0
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os princípios e os

tica agrícola estadual,
vê os recursos para
. O órgão central de
cola é a Secretaria de
SEAPA -, à qual cabe

3rmanentes, bem como
órgãos e das entidades
405, de 1994, também
-, ao qual, entre outras
planos e programas

e social do setor.
iento agrícola será feito
dando-se atender às
nais. Segundo o art. 13,
EPA, as diretrizes que
1 relacionados com as

direta ou indiretamente
planejamento agrícola

ergencial destinados a
listorções conjunturais,

possui uma legislação
o apoio ao pequeno
peculiaridades locais,

mIarem e executarem
ssim, criar um programa
tata, é inócuo, pois a
princípios que permitem
ualquer cultura agrícola.

além de inovadoras da
D, a proposição se revela
iaginemos a hipótese de
ultura agrícola existente.
a serem implementadas

ecução de programa ou
ite administrativas, de
e planos de governo não
s pelo Poder Executivo

sse é o entendimento do
em na Ação Direta de



Inconstitucionalidade n° 224 (ADIQO 224/RJ), publicada no "Diário de 494
Justiça" de 2112194. Segundo a Corte Constitucional, o programa deve ser
criado por lei apenas nos casos expressamente previstos na Constituição.

A titulo de ilustração, vale anotar que a própria Secretaria de Estado da
Agricultura e Abastecimento criou o Programa Banco Referencial de
Qualidade - banco de sementes, mudas, insumos e matrizes -, o qual visa à
dinamização e ao desenvolvimento da agricultura familiar mineira,
assegurando ao pequeno produtor rural o acesso a todos os fatores de
produção e municiando-o de orientação técnica permanente.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstituciona[idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°1.184/2000.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Silveira - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.185/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o Projeto de Lei 1.18512000 dispõe
sobre equipamentos obrigatórios de segurança em Bancos 24 horas
localizados no território do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 311812000, foi o projeto distribuído
às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos, cabendo a
esta Comissão analisá-lo • quanto aos seus aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Cumpre informar que a Presidência desta Casa, verificada a semelhança
do Projeto de Lei n° 1.21112000, de autoria do Deputado Alencar da Silveira
Júnior, com a proposição em exame, decidiu, com fundamento no art. 173, §
20, do Regimento Interno, pela anexação da proposição apresentada
posteriormente.

Fundamentação
O projeto de lei em análise torna obrigatória a manutenção de

equipamentos mínimos de segurança nos Bancos 24 horas localizados no
território do Estado, tais como câmeras em circuito fechado, vidros
indevassáveis e telefone para acesso à segurança. O projeto prevê o prazo
de 120 dias para as agências se adequarem às obrigações nele previstas.

Prevê ainda, como penalidade por seu descumprimento, a suspensão
temporária das atividades da agência, pelo prazo máximo de 30 dias, e a sua
suspensão definitiva, caso a agência não atenda às exigências do projeto no
prazo de sua suspensão temporária.

O objetivo do projeto é o de proteger a ordem pública, garantindo a



segurança da saciedade diante das inúmeras a
Bancos 24 horas. Cabe ao Estada federada a
necessárias para que a população e as patrimónios
resguardadas da melhor forma. Assim, a projeto e
art. 144 da Constituição Federal, que trata a seç
dever da Estada e um direita e uma responsabilidac
para a preservação da ordem pública, da incalun
património.

Se no que tange à inauguração do processa
encontra óbice, entretanto há outros aspectos a seri

Primeiramente, destaque-se que, posteriorment
projeto, foi apresentado a Projeta de Lei n° 1.
Deputada Alencar da Silveira Júnior, que modifica
Tal lei dispõe sobre a obrigatoriedade da insta
segurança nas agências e nas postos de serviços
e financeiras, e o citado projeto estende a obrigator
equipamentos de segurança e de vigilância ostenE
comerciais, como casas lotéricas, padarias e far
prestar serviços de natureza bancária, de acordo c
Central. Assim, a matéria em exame apenas aplic
agências 24 horas, e a proposição anexada
estabelecimentos que exercerão atividades dE
observância da técnica legislativa impõe que tais p
no mesmo dispositivo, ou seja, na lei que trata da
financeiras e bancárias, o que contribuirá para
facilitará a sua aplicação.

Em segundo lugar, observe-se que o art. 2° do p
de suspensão temporária seguida de suspensão de
agências caso estas não se ajustem às exigências
que qualquer suspensão sempre possuirá caráte
possível a suspensão definitiva de funcionamento,
atividades.

Assim, visando a corrigir irregularidades do projel
legislativa, apresentamos o Substitutivo n° 1,
totalidade, o conteúdo da proposição anexada.

Conclusão
Diante do exposto concluímos pela legalidade,

constitucional idade do Projeto de Lei n° 1.185120
Substitutivo n° 1.

rs
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altos ocorridos nos
ação dos mecanismos
jblico e particular sejam
tela vai ao encontro do

•ança pública como um
de todos, sendo voltada
ade das pessoas e do

slativo a matéria não
observados

à apresentação desse
1112000, de autoria do
Lei n° 12.971, de 1998.
ção de dispositivos de
s instituições bancárias

dade da manutenção de
ta aos estabelecimentos
ácias, que passarão a
m deliberação do Banco
essa obrigatoriedade às
stende a exigência a
natureza bancária. A

visões estejam contidas
urança das instituições
consolidação da lei e

)jeto prevê a penalidade
nitiva das atividades das
le previstas. Registre-se
temporário, não sendo

sim o cancelamento das

e a adequá-lo à técnica
que aproveita, na sua

pela juridicidade e pela
O na forma do seguinte

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória a
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instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de
serviços das instituições bancárias e financeiras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os aris. 1°, 20 e 40 da Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998,

passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - As instituições bancárias e financeiras ficam obrigadas a manter

vigilância ostensiva e a instalar dispositivos de segurança em suas agências
e postos de serviços no Estado.

§ 1 0 - Estende-se aos estabelecimentos comerciais que firmarem contratos
com instituições bancárias e financeiras para a prestação de serviços de
natureza bancária especificados pelo Banco Central do Brasil a obrigação de
manter vigilância ostensiva em suas instalações durante seu horário de
funcionamento.

§ 21 - A vigilância ostensiva a que se refere o parágrafo anterior será
exercida com a observância dos critérios estabelecidos para as instituições
bancárias.

Art. 20 - Sem prejuízo de outros equipamentos, cada agência ou posto de
atendimento das instituições de que trata o "caput" do art. 1 0 desta leidisporão de:

- porta eletrônica de segurança, giratória e individualizada, em todos os
acessos destinados ao público, provida de:

a) detector de metais;
b) travamento e retorno automático;
c) abertura ou janela para depósito do metal detectado;
II - vidros laminados e resistentes ao impacto de projéteis de armas de fogo

de grosso calibre, nas portas de entrada, nas janelas e nas fachadas frontais;
III - circuito interno de televisão.
Parágrafo único - As agências ou os postos que mantenham atendimento

eletrônico por vinte e quatro horas diárias disporão dos seguintes itens
mínimos de segurança:

- circuito interno de televisão que permita as visões interna e externa da
agência;

II - vidros indevassáveis;
III - telefone para acesso à segurança;

Art. 4 0 - As instituições bancárias e financeiras, as agências ou os postos
que mantenham atendimento eletrônico por vinte e quatro horas diárias e os
estabelecimentos comerciais disporão do prazo de cento e vinte dias
contatos da data de publicação desta lei para se adequarem às exigências
nela previstas.

§ 1° - 0 Poder Executivo, por meio do órgão competente, aplicará as
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seguintes penalidades às instituições ou aos	entos que
descumprirem o disposto nesta lei:

- advertência, na primeira autuação;

	

li - multa diária de 3.000 UFIRs (três mil Unidac
	Fiscais de Referência)

	

por unidade de atendimento das instituições finani	as ou estabelecimento
autuado, na segunda autuação.

§ 20 - As agências ou aos postos com atendimc ito eletrônico por vinte e
quatro horas diárias que descumprirem o disposto nesta lei serão aplicadas
as seguintes penalidades:

- advertência;

	

II - suspensão de suas atividades até se a
	às exigências

previstas no parágrafo anterior.".

	

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará a Lei
	12.971, de 27 de julho

de 1998, no prazo de sessenta dias contados da da de sua publicação.
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua pu
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrár especialmente a Lei n°

13.586, de 9 de junho de 2000.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relat - Adelmo Carneiro Leão

- António Júlio - Paulo Piau.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2000

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 1199
Comissão Especial

Relatório
De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e tendo

como primeiro signatário o Deputado Sebastião Navarro Vieira, a Proposta de
Emenda à Constituição n o 1199 dá nova redação ao art. 69 da Constituição
Estadual.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
cabendo agora a esta Comissão Especial emitir parecer para o 2 0 turno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em exame tem por objetivo a alteração do disposto no art. 69
da Constituição do Estado, o qual disciplina a solicitação de regime de
urgência para a apreciação de projeto de autoria governamental.

A matéria foi aprovada em 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, que
modifica a redação do § 20 do art. 69 da Carta Estadual, de modo a excluir do
regime de urgência os projetos relativos a planos plurianuais, diretrizes
orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais. Ressalte-se que a
redação original do dispositivo em questão excetua de tal regime apenas
projeto que dependa de "quorum" especial para aprovação de lei orgânica,
estatutária ou equivalente a código.

Conforme já deixamos consignado por ocasião do exame da matéria no 1°
turno, entendemos ser procedente a alteração proposta, uma vez que não
nos parece razoável submeter a regime de urgência matéria de natureza
orçamentária, tal a relevância e complexidade de que esta se reveste.
Certamente, tais critérios foram considerados para efeito de se retirarem os
projetos relativos a lei orgânica, estatutária ou equivalente a código do
alcance da norma regente da solicitação de urgência. Ora, onde há a mesma
razão, há de haver a mesma disposição, é o que diz um dos mais conhecidos
princípios gerais do Direito.

Ademais, o próprio tratamento regimental dispensado à matéria
orçamentária revela a preocupação de se lhe assegurar um exame mais
acurado, demonstrando, destarte, a sua incompatibilidade com o regime de
urgência. Assim é que o Regimento Interno, na parte relativa a proposições
sujeitas a procedimentos especiais, dedica toda a Subseção II aos projetos
de lei do Plano Plurianual, do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,
de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e de crédito adicional,
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estabelecendo o art. 204 que tais projetos s
comissões a que estiverem afetos, bem como pelz
Financeira e Orçamentária, no prazo de 60 dias.

Portanto, à vista das considerações expendida5
a ótica dos princípios jurídicos, quanto sob
procedimental adotada no tocante a matéria orçar
que esta não se coaduna com o regime de urgênc
§ 20 , da Carta mineira.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação

Constituição n° 1199 na forma do vencido em 1 0 tu
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relat'

Redação do Vencido no 1° -
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTF

Dá nova redação ao § 2 0 do art. 69 da Constituiç
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G
Art. l° O § 20 do art. 69 da Constituição do Es

seguinte redação:
"Art. 69- ..............................................................
§ 2 0- O prazo do parágrafo anterior não corre

Assembléia Legislativa nem se aplica a projeto
especial para aprovação de lei orgânica, estatutár
a projetos relativos a planos plurianuais, diretrizes
anuais e créditos adicionais.".

Art. 2 0- Esta emenda à Constituição entra
publicação.
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•rão analisados pelas
Comissão de Fiscalização

verifica-se que, tanto sob
prisma da sistemática

entária, é forçoso concluir
ia que se refere o art. 69,

o

'o

a-c

Proposta de Emenda à

- Rémolo Aloise.
mo
lIÇÃO N° 1199

do Estado.
aprova:
passa a vigorar com a

m período de recesso da
que dependa de quorum'
3 ou equivalente a código e
)rçamentàrias, orçamentos

vigor na data de sua
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 185 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2411012000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento -Abertura - 1a Parte: ? Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficias, telegramas e cartões - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°5 1.242 e
1.24312000 - Requerimentos n o

s 1.715 a 1.719/2000 - Requerimentos dos
Deputados Miguel Martini e Dalmo Ribeiro Silva e outros - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Saúde e dos Deputados Alberto Pinto
Coelho, Maria Olivia, Marco Régis, Sebastião Navarro Vieira e Bilac Pinto -
Comunicação não Recebida: Comunicação do Deputado José Milton -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Luiz Tadeu Leite, Edson
Rezende, Sargento Rodrigues, Doutor Viana, Pastor George e Antônio Carlos
Andrada - 2a Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de inscrições - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Miguel Martini e Dalmo Ribeiro Silva e outros; deferimento -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrôsio Pinto - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
Rezende - Giycon Terra Pinto - Hely Tarqoinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira
- Ivo José - João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen
- Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues
- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Ávila.

Abertura	-
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14h11min, a lista de
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comparecimento registra a existência de númc
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e e
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra.
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Tadeu Leite, 2 0-Secretário "a

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restri
Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 10-Secreta
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado,

esta Casa, para efeito de sabatina, de algumas
Poder Executivo. (- A Mesa da Assembléia.)

Da Câmara de Senadores da Província dc
informando da realização da II Asamblea de Park
cidade de Mendoza, nesse pais.

Do Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente &
Contas, encaminhando cópia de notas taquigráfi
autos sobre contratos e termos de apostila firma
empresas Jalk Ltda. e Conter Construções e Com
Fiscalização Financeira.)

Dos Srs. Raul Belém, Secretário de Agric
Vasconceilos, Secretário de Meio Ambiente, Jo
Geral do IEF, Carlos Marcos Soares Durães, S
Banco do Brasil, Celso Castilho de Souza, 5
Ambiente, Victor Mofia, Coordenador-Geral do
Leonardo, Presidente da OAB-MG, agradecendo
dos volumes 3 e 4 da coleção "Memória Política d

Dos Srs. Maurício Guedes Mello, José AugL
Penido de Alvarenga e Tarcisio de Campos
Secretários de Transportes, da Fazenda
Superintendente-Geral da FUNED, informando
esses órgãos não firmaram contrato com a Emp
partir de 1995. (-A CPI das Licitações.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da
relação ao Requerimento n° 1.55412000, que o
Secretaria de Transportes (- Anexe-se ao Rec
encaminhando, em resposta ao Requerimento ri
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D regimental. Declaro

nome do povo mineiro,
o Sr. 20-Secretário, para

hoc', procede à leitura da

"ad hoc", lê a seguinte

não-envio a
no âmbito do

Mendoza, na Argentina,
ientarios dei Mercosur, na

2a Câmara do Tribunal de
as e acórdão referentes a
]os entre o DER-MG e as
rcio S.A. (- À Comissão de

tura, Paulino Cícero de
Luciano Pereira, Diretor-

)erintendente Estadual do
cretário Adjunto de Meio
stema FIEMG, e Marcelo
convite para o lançamento
Minas Gerais".
to Trópia Reis, Frederico
Ribeiro, respectivamente,

de Administração e
i CPI das Licitações que
sa Montreal Informática a

a Civil, informando, em
unto foi encaminhado á
imento n° 1.55412000.);
10512000, a informação
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prestada pela Secretaria da Fazenda (- Anexe-se ao Requerimento n°
1.10512000.); encaminhando em atenção ao Requerimento n° 1.37812000, a
informação prestada pela Secretaria da Saúde. (- Anexe-se ao Requerimento
n°1.378/2000.)

Dos Srs. Raul Belém, Secretário de Agricultura; Carlos Marcos Soares
Durães, Superintendente Estadual do Banco do Brasil: Gamaliel Herval.
Chefe de Gabinete do Vice-Governador do Estado; Victor Mofla,
Coordenador-Geral do Sistema FIEMG, agradecendo o convite para a
reunião especial em comemoração aos 50 anos do Colégio Santo António.

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
informando que o assunto de que trata o Projeto de Lei n° 1.12412000 -
reversão de imóvel do Estado ao Município de Diamantina - foi encaminhado
à Secretaria da Segurança Pública. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.12412000.)

Do Sr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública, manifestando-se
contra a supressão do Instituto de Criminalistica daquela Pasta. (- Anexe-se à
Proposta de Emenda à Constituição n° 13199.)

Do Sr. Geraldino José Ribeiro, Prefeito Municipal de Carai, encaminhando
cópia do Requerimento n°1.579/2000.

Do Sr. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, agradecendo o convite
para a reunião especial em comemoração ao centenário de nascimento do
Desembargador Afonso Teixeira Lages.

Do Sr. João Marcos Grossi Lobo Martins, Chefe de Gabinete do Presidente
da FIEMG, agradecendo o convite, dirigido ao referido Presidente, para a
reunião destinada a debater o processo de produção da "Cachaça de Minas".
(- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Promotor de Justiça, encaminhando
relatório solicitado pela CPI da Saúde. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Rogério Greco, Promotor de Justiça, solicitando o envio à
Promotoria de Justiça de informações mais detalhadas sobre clínicas
clandestinas de aborto.

Do Sr. Rosalvo Ribeiro Mendes, Procurador de Justiça, informando que foi
designado pelo Procurador-Geral de Justiça para coordenar a Produradoria
de Justiça junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Do Sr, Rõmulo de Carvalho Ferraz e outros, Promotores Eleitorais,
solicitando a não-utilização das dependências desta Casa para atos de
campanha eleitoral,

Do Sr. Adalclever Ribeiro Lopes. Chefe de Gabinete do Secretária de
Segurança Pública, em atenção ao Requerimento n° 1.24512000, do
Deputado Carlos Pimenta, encaminhando informação prestada pelo
Superintendente-Geral de Policia Civil sobre a morte do Sr. José Geraldo
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Cardoso.

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departa ento de Gestão do Fundo
Nacional de Assistência Social, informando da tr sferência de recursos para
o Fundo Estadual de Assistência Social dE Minas Gerais, conforme
discriminado no ofício. (- À Comissão de FiscalizE o Financeira.)

Do Maj.-Brig.-do-Ar Marcos Vinícius Sfoggia, C mandante do III Comando
Aéreo Regional, informando da liberação de re irsos para a reforma e a
expansão do aeroporto de Poços de Caldas. (- i Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Dos Srs. Marcelo J. Rezende dos Santos, Dire r do SERJUSMIG, Silvaria
Rotsen de Meio Pereira, funcionária do TribL ial de Justiça, e Antônio
Ancelmo de Souza, delegado representante do serventuários da Comarca
de Guaxupé junto ao SERJUSMIG, solicitandi à Casa a aprovação do
Projeto de Lei n° 1.21512000. (- Anexem-se ao Pr jeto de Lei n° 1.21512000.)

Do Sr. Nilson Inácio Pereira, Delegado Regi( nal de Segurança Pública,
informando que o Centro de Operações da Pc icia Civil de Uberaba está
completando um ano de implantação e possui ui banco de dados dos mais
completos do interior do Estado, (- A Comissão ci Direitos Humanos.)

Da Sra. Maria Valéria de Andrade, Diretora do )epartamento de Promoção
da Pessoa Portadora de Deficiência, solicitando informações sobre a Lei n°
9360, alterada pela Lei n° 10.419, regulamentacL s pelo Decreto n° 32.649. (-
À Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Maria de Lourdes Carvalho, Direto da Superintendência de
Administração de Pessoal da Secretaria da lucação, em atenção ao
Requerimento n° 1.35112000, da Comissão dE Educação, encaminhando
expediente de interesse de Professoras na fL ão de Vice-Diretoras no
Município de Juiz de Fora.

	

Do Sr. Arthur Lopes Filho, Presidente da FEO	agradecendo o

	

convite para o Debate Público Habilitação de Es!	is Destinados à

	

Produção e à Manipulação de Alimentos ArtE	 Comissão de
Saúde.)

Do Sr. Marco Aurélio Flores Carona, President da Associação Mineira dos
Usuários de Transporte de Passageiros e Carg solicitando os nomes dos
membros da CPI constituída para apurar p ssiveis irregularidades no
contrato de exploração do Terminal Rodoviário Is 3e1 Pinheiro.

Do Sr. Fábio Pereira da Silva, Presidente a Associação Comunitária
Chonin de Cima, solicitando a elaboração de urr projeto urgente, destinando
recursos para as obras de asfaltamento da SI -451, que liga Governador
Valadares a Chonin de Cima, Marilac, Nacip Ra lan, Virgolãndia e Peçanha,
numa extenção de 126km. (- À Comissão de Ass ntos Municipais.)

Do Sr. Paulo Roberto de Paula, Diretor Presic nte da MGI - Minas Gerais
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Participações S. A., encaminhando, em atenção ao Requerimento n°
1.54112000, do Deputado Paulo Piau, informações relativas aos devedores
nadimplentes junto á Caixa Econômica Federal, ao BEMGE e ao
CREDIREAL. (- Anexe-se ao Requerimento n°1.541/2000.)

Do Sr. Rogério Nunes, Presidente da Esad 2000, encaminhando
informativo da ESADNEWS. (- A Comissão de Administração Pública.)

Dos Srs. Alencar Dias e outros, detentores de função pública (29),
solicitando a aprovação da Proposta de Emenda á Constituição n° 3912000. (-
Anexem-se à Proposta de Emenda á Constituição n° 3912000.)

Do Sr. Custódio Monteiro de Carvalho, solicitando seja rejeitado o veto
oposto à Proposição de Lei n° 14.506. (- Anexe-se à Proposição de Lei n°
14.506.)

Do Sr. Dimas Santiago e outros, servidores da Justiça, solicitando a
aprovação do Projeto de Lei n° 1.21512000. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.21512000.)

Do Sr. Luiz Eduardo Alves de Siqueira, da Editora Saraiva, apresentando a
obra intitulada "Constituição Federal Anotada".

Do Sr. Wanderley Fontoura Rios, solicitando a aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 3912000. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à
Constituição n°39/2000.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Arlindo Porto, Senador; Flávio Menicucci, Diretor-Geral do DER-

MG, e Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG, agradecendo o convite
para a reunião especial em homenagem aos 50 anos do Colégio Santo
Antônio.

Dos Srs. José Alencar, Senador; Romeu Queiroz, Deputado Federal;
Marcelo Araújo Rodrigues, Diretor dos Correios de Minas Gerais, e Homero
Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal,
agradecendo o convite para o lançamento dos volumes 3 e 4 da coleção
"Memória Política de Minas".

De Secretaria de Estado e do Sr. Paulo Mattos, Prefeito Municipal de
Contagem, agradecendo o convite para participar do debate público sobre o
tema "Habilitação de Estabelecimentos Destinados à Produção e à
Manipulação de Alimentos Artesanais". (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

CARTOES
Dos Srs. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento, e Luis Márcio

Vianna, Secretário de Minas e Energia, agradecendo o convite para a reunião
especial em comemoração dos 50 anos de atividades do Colégio Santo
Antônio.

Dos Srs. César Masci, Presidente da Cãmara Municipal de Belo Horizonte,
e Flávio F. de Lara Resende, Presidente da CASEMG, agradecendo o



convite para a reunião especial em comemo
nascimento do Desembargador Afonso Teixeira

Dos Srs. César Masci, Presidente da Câmara
Flávio E. de Lara Resende, e José Afonso Assu
agradecendo o convite para o lançamento dos
"Memória Política de Minas Gerais".

Dos Srs. César Masci, Presidente da Câmara
e Celso Castilho de Souza, Secretário Ac
agradecendo o convite para o Debate
Estabelecimentos Destinados à Produção e à
Artesanais. (- A Comissão de Saúde.)

2a Fase (Grande Expedi(
Apresentação de Proposi

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber
palavra aos oradores inscritos para o Grande Ex!

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Me
PROJETO DE LEI N°1.24

Declara de utilidade pública a Fundação Culi
sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a l

- FCE -, com sede no Município de Belo Horizoni
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contra
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2000.
Ambrósio Pinto
Justificação: A Fundação Cultura do Espírito

fins lucrativos, fundada em 2114198, desd
estritamente suas disposições estatutárias, pror
humanitário e de grande alcance social,
implementação de condições que possibilitam
de seus associados e de todos os que necessi
apoiando atividades que tragam alívio ao
buscando das mais variadas formas descrit
constitutivo, que contém os objetivos da FundE
objetivos.

Preenchidos todos os requisitos para que a
utilidade pública no âmbito estadual, peço o a
desta proposição.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Ju
e de Educação para deliberação, nos termos do
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do centenário de

l de Belo Horizonte,
Presidente da Líder,
s 3 e 4 da coleção

inicipal de Belo Horizonte,
nto de Meio Ambiente,
Público Habilitação de
aniDulacão de Alimentos

e a conceder a
liente.
as seguintes proposições:

do Espírito - FCE -, com

s decreta:
3çãO Cultura do Espírito

entidade filantrópica sem
quando vem cumprido
,endo trabalho de caráter
pecialmente através da
lesenvolvimento espiritual

de apoio, estimulando e
:rímento humano, enfim,
no art. 4 0 de seu ato

D, a consecução de seus

Jade seja declarada de
dos pares à aprovação

, para exame preliminar,
188, c/c o art. 103, inciso
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1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.24312000
Declara de utilidade pública o Conselho Particular das Conferências

Vicentinas de Alpinápolis, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular das

Conferências Vicentinas de Alpinôpolis, com sede nesse município.
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 2000.
Rêmolo Aloise
Justificação: O Conselho Particular das Conferências Vicentinas de

Alpinôpolis, entidade sem fins lucrativos, possui como objetivo primordial
cuidar dos ensinos primário, secundário e profissional.

Visa, igualmente, a desenvolver ações que possam implicar uma vida mais
digna e humana para a comunidade e o fortalecimento do espirito
comunitário.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao titulo
declaratõrio que se lhe pretende outorgar nesta ocasião, em reconhecimento
aos bons serviços por ela prestados à sociedade.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.71512000, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Cooperativa de
Trabalho dos Intelectuais Inventores do Brasil pelo trabalho que vem
realizando. (- À Comissão de Educação.)

N° 1.71612000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sindicato dos
Aeronautas e o Sindicato dos Aeroviários pela passagem do Dia da Aviação.

N° 1.71712000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr, Antônio
Carlos Passos de Carvalho por sua nomeação para a Presidência do
Conselho de Informática do Estado de Minas Gerais, (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

N° 1.71812000, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado
apelo ao Procurador-Geral de Justiça, ao PROCON-MG, ao Secretário da
Fazenda e à Promotoria de Defesa do Cidadão para a apuração de
denúncias apresentadas pelo Sr. Geraldo Figueiredo Filho contra a Clínica
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Contorno Corporal, também denominada Clínica
da Assembléia.)

N° 1.71912000, da Bancada do PSB, solicitanc
apoio ao Governador do Estado do Amapá, que
de "impeachment" na Assembléia Legislativa des
Administração Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerim
Martini e Dalmo Ribeiro Silva e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comu

Saúde e dos Deputados Alberto Pinto Coelho,
Sebastião Navarro Vieira e Bilac Pinto:

Comunicação Não Recet
- A Mesa deixa de receber, nos termos de

Regimento Interno, a seguinte comunicação:
Do Deputado José Milton, notificando o falecin

Rodrigues, ocorrido em 1311012000, em Cons
proposição foi apresentada anteriormente pela DE

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado L
• Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. President

esta tribuna para prestar uma homenagem e fazE
Revolução de 1930, que, neste mês, comemors
deve ser bem lembrado pela importância histôric

Ultimamente, tem-se discutido e relembrado r
história brasileira que serviram de base, de funda
história recente do Brasil. A Revolução de 1930 É
os dias de hoje, especialmente porque vemos
Gerais estava sendo posta em posição infer
momento, há 70 anos, ocorria a reação de Mine
Paulo de excluir o Estado da sucessão presidenc

Na sua edição de ontem, o jornal "O Tempo"•
inteira, ilustrada com fotografias da época, ass
Cid, que mostra o que foi a Revolução de 1930,
importância em relação aos dias de hoje. Faço c
alguns trechos, que me parecem importantes, &
eminente jornalista Wilson Cid, que demonstra
buscando exemplo, no passado, para trazer, no r
importante. (- Lê:)

"Há exatamente 70 anos, foi disparado o últin
nascida da Aliança Liberal, ambas resultado do e
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rgio Lisboa. (- À Mesa

seja aprovada moção de
m sofrendo um processo
Estado. (- A Comissão de

dos Deputados Miguel

s da Comissão de
Olivia, Marco Régis,

inciso III do art 173 do

do Sr. Alberto Libãnio
Lafaiete. (- Idêntica

a Elaine Matozinhos.)

uz tadeu Leite.
Srs. Deputados, venho a
uma referência histórica à
seus 70 anos, tempo que
lo acontecimento.
uco dos grandes fatos da
iento para grande parte da
de importância capital para
ue, naquela época, Minas
ir a São Paulo. Naquele

Gerais à decisão de São

az uma matéria de página
ada pelo jornalista Wilson
Fazendo uma alusão a sua
estão de fazer a leitura de
análise profunda feita pelo
estar atual no seu tempo,
iomento, aquilo que é mais

tiro da Revolução de 30,
anho politico mineiro para
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reagir à hegemonia do poder paulista. Além de negar a Minas sua vez na
sucessão presidencial, São Paulo havia fraudado a eleição para garantir a
vitória de Júlio Prestes, que disputou com Getúlio Vargas.

A fraude foi um pretexto, ainda que pudesse ser verdadeira, porque estava
institucionalizada na República Velha. A morte trágica de João Pessoa
ajudara a exaltar os ânimos. As lutas irromperam em 3110/30 e duraram 21
dias. Quem se preparava para ser o Presidente da República, na lógica da
política café-com-leite, de alternância entre Minas e São Paulo, era o mineiro
Antônio Carlos Andrada.

O 120 Regimento de Infantaria de Belo Horizonte, depois de resistir durante
oito dias, rendia-se à Polícia Militar de Minas, O Nordeste já estava
integralmente dominado, e os gaúchos subiam para pressionar São Paulo e
amarrar seus cavalos ao obelisco do Rio, onde os Generais disputavam a
formação da junta governativa que assumiria a vaga deixada com a
deposição de Washington Luiz. Nunca se soube ao certo quantos deram a
vida nesse movimento, mas é pouco provável que o necrológio revolucionário
tenha ficado abaixo de 400 homens.

Belo Horizonte acabava de viver dias tormentosos desde que o então
Presidente de Minas, Olegãrio Dias Maciel, divulgou a proclamação rebelde,
acusando o governo da República de "levar o País a uma insurreição geral".
Centenas de feridos disputavam espaço com os cadáveres amontoados na
Santa Casa, onde religiosas e médicos não tinham tempo para descansar
nem coragem para dormir, principalmente quando chegou a notícia de que
aeroplanos viriam bombardear a cidade. Vieram mesmo. Eram dois, pilotados
por oficiais que aderiram à Revolução e desceram no prado mineiro, O
terceiro satisfez-se com duas bombas, uma para o Palácio da Liberdade e a
outra para a Secretaria de Estado da Segurança Pública, errando ambos os
alvos,

No dia 24, os sinos das igrejas e as sirenes das fábricas anunciavam a
retomada da paz. A população voltou a correr às Ruas Padre Rolim, Caetés,
Bahia, Guaicurus, aos Bairros Calafate, Serra e Cruzeiro, depois de uma
temporada de isolamento nas casas trancadas de medo. O que todos
queriam era ver os destroços do 120 Regimento da Infantaria, símbolo da
resistência dos legalistas, e começar a esquecer o tormento,

"Façamos a revolução antes que o povo a faça". A frase é de Antônio
Carlos Andrada, que em 1929, preparava-se para ser mais um mineiro na
Presidência da República, não fosse a decisão de Washington Luiz de eleger
Júlio Prestes e seu Vice, Vital Soares, contra a chapa Getúlio Vargas-João
Pessoa, elaborada pela Aliança Liberal para enfrentar São Paulo, Prestes
venceu graças a uma tremenda fraude eleitoral, crime que, mesmo sendo
corriqueiro e institucionalizado, serviu de pretexto para o levante."



A partir daí, a matéria, em muito boa hora o
Wilson Cid, traz uma apresentação detalhada di
Revolução de 1930, hoje, às vezes, esquecida, já
esquecido muito das datas, sobretudo das que fi
para a história do Brasil. Mas, puxando a Revolu
para os dias de hoje, o que isso pode significar no

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Governo de
• a obrigação moral de acionar todos os seus insi
• instituições do Estado no resgate da memórh
ocasião em que Minas Gerais, através de suas lid
comandou a maior transformação político-institu
País. Minas Gerais foi fundamental, particularment
terra natal do Presidente Antõnio Carlos Ribeirc
1928, dava início, nessa cidade, às articulaçõe!
Presidente da República, Washington Luiz.

Por que atualizar o discurso de 1930? Porque r
encontra um Governador como o Antônio Carlos
também de Juiz de Fora e que está fazendo oposk
a cidade já deu inicio à elaboração das prc
Revolução de 1930, patrocinadas pela Prefeitura
Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Forz
Wilson Cid.

Atualizar 1930 é uma forma de resistir àqueles
história, negando os avanços que aquele movimer
para a história do Pais. As oligarquias derrotadas
a capa de um discurso de pseudomodernidade, re
ordem social iníqua e injusta, que foi derrotada. E
história é a prova maior do grande e permaner
derrotadas, que insistem em usar discursos apar
modernizantes para perpetuar seus privilégios.

O silêncio de Minas Gerais é injustificável dh
andamento no Rio Grande do Sul, visando comert
políticos a data que tem em Minas Gerais o princ
políticos de então.

A exemplo de 1930, o País vive a angústia ge
concentração dos poderes econômicos e políticos
Federação, além de questionar, por atos e lei
federativa em que se construiu a organização ins
que isso acontece, a Federação dá vazão às
corrupção, não s6 do poder federal, mas tamb
homens.
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)locada pelo jornalista

que foi para o Brasil a
que recentemente se tem
ram as mais importantes
:ão de 1930 e trazendo-a
ontexto político atual?
linas tem o dever histórico
umentos de comunicação
da Revolução de 1930,

ranças políticas, liderou e
ional da modernidade do
a cidade de Juiz de Fora,
de Andrada, que, já em
visando à sucessão do

Palácio da Liberdade se
tibeiro de Andrada, que é
ão ao poder federal. Hoje,
ramaçôes em torno da
por meio da iniciativa do
presidido pelo jornalista

que querem reescrever a
o revolucionário significou
o movimento tentam, sob
:aurar os privilégios e uma
sa atitude de reescrever a
te rancor das oligarquias
nteniente democráticos e

das iniciativas já em
com grandes eventos

pólo gerador dos fatos

pelo desequilíbrio da
uma única unidade da

ação, a precária base
;ional no Pais. Sempre
;es do poder-base da
das instituições e dos
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A grave crise institucional por que passa o Pais e a peculiaridade da

situação política vivida por Minas Gerais justificam a geração de tribunas, em
vários pontos do Pais, que dão projeção ao discurso politico do Palácio da
Liberdade, em uma nova mobilização nacional, que será também um espaço
de aglutinação das forças progressistas e dos movimentos que, embrionários
em todas as regiões do País, aguardam a senha para o grande gesto de
dignidade política.

O Governo do Estado de Minas Gerais tem a oportunidade única de
buscar, ao lado do Rio Grande do Sul e da Paraiba, a atualização do discurso
que fundamentou a Aliança Liberal, resgatando para o Pais todos os avanços
e as conquistas que essa Aliança legou á história pátria.

Este ano, a data coincide com as eleições, que são livres, secretas e
democráticas. Essa foi uma das mais significativas conquistas dessa
Revolução. De acordo com esse aspecto, podemos mostrar que, por
coincidência, hoje, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada é sucedido em Minas
pelo Governador Itamar Franco. Ele, como Antônio Carlos Andrada, antepõe
as premissas neoliberais preconizadas pelo Governo Federal de Fernando
Henrique Cardoso. Nesse passo, é importante que, a partir de agora, como
se estivesse antevendo um sinal, Minas Gerais cresça, aparecendo no
cenário político nacional com um grito de oposição e de guerra ante essa
situação em que vive o Pais. O Estado passa por um estado de opressão,
totalitário e neoliberal. Estão vendendo e entregando o Brasil aos países
estrangeiros, como se estivéssemos na Idade Média. A Revolução de 1930
encontra-se muito presente, em um novo momento, de uma maneira
moderna e ativa, em nosso Estado.

Diante da importância da Revolução de 1930, que deve ser lembrada como
uma bandeira para o Brasil, apresentamos algumas sugestões á apreciação
dos nobres colegas Deputados: criar uma comissão mista de alto nível
formada por personalidades dos três Estados - comissão representativa e
simbólica -, que será secundada por uma comissão executiva, que terá a
responsabilidade principal de criar as tribunas para o novo discurso, sua
repercussão, divulgação maciça e amplo sentido de diretiva política, isto é.
apreender os desdobramentos e dar prosseguimento ao processo de
discussão que, necessariamente, surgirá das atividades políticas aí gestadas;
criar uma comissão com representantes dos três Poderes, que, no âmbito do
Estado, será a responsável pelas atividades comemorativas; o ato solene de
encerramento dessas comemorações se daria com a presença dos três
Governadores dos Estados que compunham a Aliança Liberal em 1930, ou
seja, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba; sugestão de local da
solenidade oficial: túnel da serra da Mantiqueira; catalogar e recuperar a
infinidade de marcos simbólicos que registram enfrentamentos. batalhas e



que se encontram em grandes quantidades, pi
Minas; acionar a Fundação João Pinheiro e todoE
oficial do Estado para que se sensibilizem com o
estar na essência de todas as solenidades, além
importantes e significativas já produzidas pelo Go

Embora estejamos comemorando seus 70 ano$
muito presente na história atual de Minas e do Bn

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado E
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidei

Deputadas, imprensa, pessoas presentes nas
assunto da maior relevância. Um dos pua
democracia, que a sociedade vem construindo a
discutir as mazelas dos instrumentos de defesa,
buscam eqüidade de direitos, apontamos
distorções, algumas falhas, que atacam a Justiç
democracia,

Por outro lado, a impunidade é uma das cha
coração da democracia, porque, onde não há jL
onde há impunidade, os direitos são feridos; qu
não se tem clareza, certeza e segurança daquik
ou seja, a democracia. Para que haja democi
direitos dos cidadãos sejam resguardados e puni(

Vou referir-me a parcela importante do instruí
Defensoria Pública.

No ano passado, estive em reunião com os DE

Branco, em meados de maio e pude perceber a E

vivem e a dimensão da tarefa que têm que
democracia, com certeza, abalada na sua estruti
são defensores não da elite, não dos que têm
pagar um advogado, mas daqueles que não tén
dos pobres, dos deserdados. Há uma réplica po
vai para a cadeia, só o pé-de-chinelo. Os que tén
condições de se defender e seguem a concepç
politico de dominação. São dezenas de milhares,
desempregadas, subempregadas, mal assalar
dependência do serviço de Defensoria Pública.

A partir dessa primeira reunião que tivemos,
pública histórica nesta Casa, com a presença d
Brasileira dos Defensores Públicos. Nessa cona
se os problemas e as chagas dos Defensores.
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do os direitos são feridos,
que se pretende construir,
cia, é necessário que os
)5 aqueles que os ferem.
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nstituimos uma audiência
Presidente da Associação
ida audiência, expuseram-
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Para terem uma idéia, os Defensores Públicos de Belo Horizonte têm

uma procura média de 1.000 pessoas diariamente. E a maioria está voltando
Para casa, como diz o caderno "Gerais" do "Estado de Minas" do dia
1911012000. Do total de Defensores Públicos, 315 trabalham no interior, e,
pelo menos, 100 das 285 comarcas estão sem Defensores Públicos. Nessa
reunião, tivemos conhecimento da quantidade de processos que têm em
mãos, e não conseguem fazer uma defesa á altura da necessidade, porque
são poucos e não conseguem atender á demanda dos trabalhos.

Essa movimentação dos Defensores Públicos se dá, especialmente, na
busca da aprovação da Lei Orgãnica, que pode torná-los, de fato,
Defensores, para que possam ter autonomia de trabalho e possam existir, de
fato, diante da lei e avançar na questão do atendimento à população.

Vemos que as várias reclamações aparecem não só em Belo Horizonte.
Tenho um jornal de Juiz de Fora, do dia 1011012000, cuja manchete diz:
"Defensoria Pública de Juiz de Fora só receberá novos casos no dia 23". Do
dia 11 ao dia 23, são 12 dias, em que não poderão receber casos novos,
porque não conseguem dar atendimento.

Em Uberlândia: "Defensoria Vive de Doações". Fala que, às vezes, até
papel têm que comprar, porque não conseguem ter.

Mais uma manchete: "Maioria das ações chegam ao fórum com pedido de
assistência judiciária. Juizes estão atentos ao oportunismo."

No dia 6 de outubro, uma manchete também do jornal "Estado de Minas",
no caderno "Gerais", diz o seguinte: "Responsável pelo atendimento médio
de 4.000 por mês, a Defensoria Pública de Juiz de Fora é considerada a
maior do interior do Estado, e os problemas são na mesma proporção. Com  a
estrutura sucateada, os 27 Defensores não têm sequer material básico, como
papel, para atender adequadamente as pessoas carentes".

Assim como em Belo Horizonte, priorizam o atendimento, porque, caso
contrário, a Defensoria não terá mais como funcionar. Os Defensores tiram
dinheiro do próprio bolso para comprar material e manter a assistência ao
cidadão carente. "Queremos ter condições de continuar trabalhando", afirma
a representante da Associação dos Defensores, Ana Lúcia Leite Marcolino",

Assim, senhores, senhoras e telespectadores, a questão dos Defensores
Públicos de Minas Gerais é de segurança, é estratégica, porque se trata da
defesa de grande parcela da população que não tem condições de pagar
advogado.

Temos também, no "Estado de Minas", uma outra manchete: "Defensoria
vive dias de fila e tensão. Atendimento para população carente vai para
menos da metade, e novos casos não são agendados pela justiça". Segue:
"Pobres ficam à margem da lei". E, por último, na manifestação de ontem,
"Defensores saem às ruas. Crise na Defensoria Pública só termina com o
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atendimento da pauta de reivindicações". E um c
Públicos, unidos, clamam pela edição da lei orgâni
capaz de garantir a existência da Defensoria Públk
da efetiva defesa dos direitos do cidadão carente".

Então, Srs. e Sras. Deputadas, é necessário q'
caótica que vive a Defensoria Pública, não só no
mas também em outros Estados, essa lei orgánic
nesta Casa o mais breve possível- Quero acrec
precisamos debruçar-nos sobre essa lei e ver, ap
que nível de atendimento a população carente dest

Sabemos que, devido a questões econômicas e
se multiplicam, porque as pessoas estão
economicamente. Revoltados diante de uma
desespero, pais e mães de família, jovens abando
se á margem da sociedade e cometendo crimes. E
se e avançam. Quando se fala no combate à violên
de que um dos mais importantes instrumentos de c
com que o pequeno delito seja estancado no r
consideração máxima, para que não se torne um gi

E, quando os cidadãos pobres se acham dia
tenham alguém que os defenda, porque essa é un
uma máxima construída durante a Revolução Frar
aperfeiçoamento, é necessário que tenhamos
defender todos os cidadãos, não somente ac
financeira para a sua defesa. Parcela importante
condições de ter a sua defesa no nível da comple>
podem se transformar, com a evolução das questõ
violentos.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)
Rezende, companheiro do PSB, gostaria de parat
esta tribuna um assunto de relevante importãnci
logo depois de V. Exa. e discutiria esse assunto r
ocupar a tribuna.

E claro que o nosso posicionamento é total
palavras. Entendemos que os Defensores Pú
situação dificil; como disse V. Exa., é primordial qu
todas as garantias junto ao Estado e, acima dc
direito de defesa daquelas pessoas que não têm c(
-, dos abandonados, até mesmo, pelo próprio E
omisso, acaba ocorrendo esse tipo de discrimina
pobres, humildes que precisam da atuação desses
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o, e são essas pessoas
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Sabemos que o trabalho é árduo e os Defensores Públicos defendem

seu papel com muita tranqüilidade, serenidade e competência. O Poder
Legislativo e o Governo do Estado, portanto, não poderiam ficar omissos
nesse momento. Precisam discutir o plano de carreira dos Defensores
Públicos, a questão salarial, a segurança e os instrumentos necessários para
que possam exercer sua profissão com total dignidade e respeito e, acima de
tudo, possam promover democracia, fazendo justiça com relação aos alijados
do processo.

Portanto, parabenizo V. Exa. Pode contar com nosso apoio, assim como
podem contar com esta Casa os Defensores Públicos. Muito obrigado.

O Deputado Edson Rezende* - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.
Tomamos conhecimento, neste momento, de que o Presidente, Deputado

Anderson Adauto, requereu o retorno desse projeto de lei, que é a Lei
Orgânica dos Defensores Públicos, para que esta Casa possa avaliá-lo.
Sabemos que o projeto já está tramitando há algum tempo nesta Casa. E
necessário, então, que seu retorno exija dos Deputados um aprofundamento
da questão, para que os Defensores Públicos possam se beneficiar de uma
lei que os atenda como profissionais do mais alto gabarito, da melhor
qualificação e tenham condições de trabalho dignas, para que possam
defender o povo mineiro, especialmente os desprivilegiados. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos visita, gostaria novamente, Deputado Edson
Rezende, companheiro do PSB, de parabenizar V. Exa. De fato, esperamos
que essa lei seja enviada o mais rápido possível para que, nas comissões e
no Plenário, possamos dar-lhe a melhor redação e para que os Defensores
Públicos possam exercer com dignidade a sua profissão.

Quanto a essa lei orgânica, Deputado Edson Rezende, estamos solicitando
que o Secretário da Segurança Pública promova internamente, junto aos
companheiros da Policia Civil, um fórum de debates para colher propostas e
lapidar o melhor anteprojeto, que será encaminhado ao Governador do
Estado, que, por sua vez, deverá encaminhar a esta Casa um projeto de lei
dispondo sobre a lei orgânica da Policia Civil, que precisa urgentemente ser
reestruturada.

Essa lei tem a mesma data da lei orgânica da Policia Militar, que é de 1969.
Se a Constituição Federal é de 1988, precisamos adequar esses
instrumentos legais. Então, deixo registrado também que a Policia Civil, na
pessoa do Secretário da Segurança Pública, precisa urgentemente promover
um debate entre as entidades de classe, Carcereiros. Detetives, Escrivães,
Peritos Criminais, Auxiliares de Necrópsia, Delegados de Policia, enfim, com
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todo o corpo policial discutindo a nova lei orç
proposta democrática, em que todos possam te
enviando-a a esta Casa, para que nós, Deputac
dar a nossa contribuição.

Volto a repetir que é a quinta vez que ocupo
Secretário Mauro Lopes - e estamos cobrando €
do Governo, no sentido de uma critica constri.
Franco também precisa estar atento, pois já esti
seu gabinete, cobrando o envio do Estatuto dos F

Quando assumi o mandato nesta Assembléia,
não deixar passar em brancas nuvens o que
segurança pública do nosso Estado e, em especi
prestam segurança pública. Infelizmente, tiver
companheiro, o Perito Sebastião Hércio da Silvc
bar, juntamente com o Major reformado da Políc
Paula. Os dois estavam em um barzinho, no Bair
anunciado o assalto que causou a morte do no!
Civil. Nosso companheiro Sebastião era natural
Estado, e estava na Policia Civil há cerca de 15
recentemente para o cargo de Chefe do Dep
Instituto de Criminalistica. Infelizmente, foi mor
covarde, por assaltantes, deixando uma imensa
esposa Maria Helena e seus dois filhos, Pedro,
anos.

Não podemos deixar passar em branco o ta
crescendo em nosso Estado. Os nossos homen
estejam em serviço ou não. O corpo do nosso coi
perito Sebastião Hércio da Silva, está sendo
Cemitério Bosque da Esperança, e o enterros
registrada a morte de mais um companheiro.

Neste momento gostaria de alertar, mais uma
Humanos desta Casa, para que tome providêi
tribuna, colocando o servidor policial numa situ
mas, antes de tudo, como uma pessoa que é de
vida e, acima de tudo, também tem seus direito!
deixar registrado e pedir que a Comissão de Di
também se manifeste nesta tribuna, porque não
companheiros mortos nos confrontos do dia-a
pronunciar a respeito do assunto. É necessário q
e venha até a fazer uma visita á família, á espo!
infelizmente, órfãos de seu pai, que trabalhava h.
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ias e se posicione nesta
Ao de respeito e carinho,
,ame e osso, tem direito à
humanos. Gostaríamos de
itos Humanos desta Casa
üentamos mais ver nossos
ia e a Comissão não se
a a Comissão se pronuncie

e aos filhos, que ficaram,
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Minas Gerais.

Infelizmente nessa mesma data, tivemos a morte de mais um policial, o
companheiro 30-Sargento PM Reginaldo José da Cruz, lotado na 14
Companhia do 13 0 BPM, que cobre a região Norte de Belo Horizonte. Esse
companheiro foi assassinado na Av. Perimetral com R. 51, no Bairro Landi.
Estava tentando desarticular uma quadrilha de "puxadores de veículos", ou
seja, estava trabalhando à paisana, a fim de efetuar a prisão - escalado, pelo
comando, para o serviço de tentar prender essa quadrilha. Infelizmente, foi
recebido a bala pelos marginais, e tivemos mais um agente de segurança
pública morto na Capital mineira e no 130 Batalhão, Sentimos muito a perda
desse companheiro, que era casado e pai de uma filha. Infelizmente, mais
uma perda lamentável. Não podemos deixar que a vida seja banalizada,
principalmente a vida daquele cidadão que cuida da segurança pública, ou
seja, que tem como "slogan' proteger a vida do outro cidadão. A Policia
Militar tem esse "slogan" nas propagandas nos veículos de comunicação.
Está preocupada com a vida do cidadão, e, infelizmente, estamos vendo as
vidas de nossos companheiros sendo ceifadas no dia-a-dia.

Volto a repetir que essa categoria de policiais civis e militares, agentes
penitenciários e bombeiros militares é composta de servidores que estão em
grau de risco muito maior que os demais servidores.

Por isso, tramita nesta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 21199, de
autoria do Governador, que trata do seguro de vida em caso de morte e
invalidez para essas quatro classes de servidores e que, infelizmente, o
Deputado Sebastião Navarro Vieira queria estender a todo o funcionalismo.

Quero dizer que em momento algum me coloquei contra o funcionalismo.
Muito pelo contrário, estamos dispostos a trabalhar e ajudar, mas esses
servidores, especificamente, precisam de um tratamento que dê resposta á
pergunta: como fica a familia do servidor que morre no trabalho, com tal
risco?

Temos a professora que ganha mais pelo "pó-de-giz". E o policial, o agente
penitenciário e o bombeiro não ganham. Daí, a necessidade da aprovação
em 20 turno do Projeto de Lei Complementar n° 21199, de autoria do
Governador Itamar Franco, que trata exatamente da questão do seguro de
vida para policiais civis e militares, bombeiros militares e agentes
penitenciários.

Ontem, estivemos na Penitenciária Nélson Hungria, donde sai por volta das
3 horas da madrugada, e lá tínhamos um Soldado, um Sargento e 15 agentes
penitenciários como reféns dos presos. Temos que destacar aqui que é uma
profissão que está em constante risco e almeja uma resposta, uma
contrapartida por parte do poder público, que é esse projeto de lei elaborado
pelo Governador Itamar Franco, o qual trazia originalmente uma
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discriminação de que, para o policial morto	n serviço, haveria a
indenização de 20 vezes o salário do servidor. Ma não podemos admitir que
o Coronel tenha um pagamento de indenização rr or que o de um Soldado,
porque 20 vezes o salário de um Soldado é um va r, de um Capitão, outro, e
assim por diante. Queremos igualdade. A vida nã tem preço. E não é a de
um General ou a de um Detetive ou Delegado que ai ter mais valor que a de
outros.

Assim, pedimos o encaminhamento dos demai pares desta Casa e que
fiquem atentos quanto a esse projeto de lei, porque apresentamos o
substitutivo que atende a classe - ela quer que ja dessa forma. Aliás, já
discutimos com o Governador do Estado o assuntc

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) Caro colega Deputado
Sargento Rodrigues, quero parabenizá-lo pelo pro	ciamento. Realmente, a
vida de um Coronel, de um Capitão é a mesr	de um Carcereiro, um
Soldado, um Cabo.

Esse projeto "passou batido" no 1° turno, como	o Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Temos que tomar cuidado porqu	um Acordo de Lideres
feito na reunião de ontem: em caso de invalidE	indenização seria de
R$25.000,00, e, em caso de morte, R$50.000,00,	oendentemente de ser
Soldado ou Capitão. A vida de todos é igual.

Quanto a fazer parte da Comissão de Direitos Jmanos, quero dizer que
sempre defendo o direito das pessoas agredid da família do Soldado
agredida, e não só das pessoas que acham a nos porta aberta, reclamam,
não trazem evidências nem provas e querem us a nossa Comissão como
um palanque eleitoral e até nos agredir como Dep

Também lá está sempre presente o Deputado lycon Terra Pinto, e nós
não estamos tolerando mais essas denúncias e vão, sem trazer provas.
Nossa questão agora é dar ao outro lado o direito	resposta.

Ontem, infelizmente, mais um policial civil foi orto covardemente. Esse
perito da Polícia Civil deixou esposa e um casal filhos, uma menina de 5
anos e um menino de 7. Onde está o direito dess família? Somente hoje, a
viúva teve coragem de contar ao menino que o i tinha sido assassinado.
Onde está o direito dessa família, desse menino c 7 anos, dessa menina de
5 anos? Temos, realmente, muito o que pensar! na Comissão de Direitos
Humanos.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemc o aparte do companheiro
Marcelo Gonçalves. Sabemos que V. Exa. tem	mostrado imparcial, uma
pessoa bastante equilibrada, que vem tratando assunto com a máxima
seriedade. Temos certeza de que V. Exa. e os mais pares desta Casa -
principalmente os colegas da Comissão de Direit Humanos - têm refletido
muito mais com relação a acusações infundadas.
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Repito: podem considerar cansativa a minha insistência nesse assunto.

Entendo que a vida humana não tem preço, está acima de qualquer coisa. E
os policiais também são seres humanos. Não podemos permitir que essas
vidas sejam ceifadas de forma tão banal como está ocorrendo no dia-a-dia.
Denunciei o caso da engenheira assassinada covardemente, na Avenida
Raja Gabaglia.

Vamos cobrar e pressionar, principalmente das autoridades. Por isso,
estamos tentando, a todo o custo, lutar pela integração do aparelho policial,
dar melhores condições de vida aos policiais, porque um servidor desses
morava ao lado de um traficante, como frisei no caso da morte do Cabo
Ailton, há um ano.

Para encerrar, gostariamos de dizer ao Plenário que estamos contando
com a aprovação do Projeto de Lei n° 21199, que diz respeito ao seguro de
vida e de invalidez dos policiais. Pedimos que fiquem atentos à tramitação
desse projeto, para fazermos justiça. São quatro tipos de servidores que
estão diuturnamente expostos ao perigo, expondo a vida e a integridade
física. Prova disso é que um perito da Polícia Civil e um Sargento da Polícia
Militar foram mortos por marginais nos embates do dia-a-dia.

Agradeço a atenção dos Srs. Deputados, do público e dos telespectadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana,
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

assessores desta Casa, amigos das galerias, telespectadores da TV
Assembléia, antes de entrar no assunto propriamente dito que me trouxe à
tribuna, quero me solidarizar com os oradores que me antecederam, meu
amigo, companheiro e colega médico Deputado Edson Rezende e Deputado
Sargento Rodrigues. Vamos ficar aqui mais dois anos ouvindo Deputados
falarem, de maneira diferente, a mesma coisa, porque precisamos de mais
Juizes, Promotores. Defensores Públicos, policiais civis e militares.

Não estamos tendo condições de absorver mais pessoas. O Estado está
com dificuldades, principalmente depois da Lei de Responsabilidade Fiscal.
E, devido exatamente a uma carência de quem nos dê segurança, faca
justiça, defenda aqueles que não têm condições de contratar advogado, a
violência vai aumentando : e vamos ficar sempre reclamando e repetindo,
batendo na mesma tecla. E preciso que os órgãos competentes tomem
consciência disso e tenham ações efetivas. Sempre cobro a ação efetiva, e
não a afetiva. Todos gostariamos disso e daquilo, mas, efetivamente, não
está sendo feito, praticamente, nada. As coisas vão acontecendo, e
ficaremos sempre ouvindo os companheiros falando, aparteando e brigando
por soluções que não vão acontecer. Lamentamos que nada de concreto seja
feito para dar segurança ao povo de Minas e do Brasil. Vamos continuar
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pedindo, cobrando e vendo pessoas, civis,
executadas a todo o instante. E não podemos faz

E difícil haver alguém que não tenha sido rouba
todos ficamos impossibilitados de fazer alguma c
caso contrário, a situação pode piorar. A situaç
isso, queremos, mais uma vez, reforçar a nece
para determinar a segurança do cidadão. Vam
policiais civis, militares, Juizes, Promotores, DE
votamos alguma coisa, o Executivo não tem
assumir, porque tudo tem custo. E a sociedade 1
pior. Fica, então, esse registro.

Srs. Deputados, o mineiro de Três Corações Ec
comemorou ontem 60 anos de existência. Meniru
a infância, como quase todos os meninos dos
campinho de futebol. Aliás, eram comuns,
campinhos de várzea, onde a garotada se reu
adultos tinham seu lazer, naquelas descomprom
semana.

Levado, aos 17 anos de idade, a defender as c'
nossa Seleção, o menino mineiro começou a
futebol arte, com sua energia e, principalmente,
como atleta e profissional, Pelé encantou o cená
conceito que elevou o nome do Brasil e do nosso

Eleito atleta do século, Pelé soube manter
dignidade que sempre transmitiu aos jovens.
apelo a todos os que lidam com o esporte em
reaproximar a juventude do esporte. De preferén(
de todos, como era o futebol de várzea. Os "caml
prédios e às largas avenidas. Os jogos de rua, cc
jornal, com informalidade, mas com oportunidac
vez. Nas grandes cidades, uma ou outra quadri
essa necessidade, mas não oferece o mesmo €
alcance.

A criançada se isola, assistindo á TV, sem o a
à sua socialização. A cultura do individualis
predispõe a uma competição dura e implacável,
puder. Precisamos restabelecer os "campinhos",
atividades esportivas das nossas crianças, p
outros pelés.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado 1
• Deputado Pastor George - Sr. PresidE

519
liciais, violentadas e
nada.
ou visto um assalto. Mas

sa em favor do assaltado;
é caótica, é difícil, e, por
dade de ações concretas
continuar precisando de

nsores Públicos. Quando
ndições de absorver, de
3 do mesmo jeito ou, até,

;on Arantes do Nascimento
de família simples, passou
ios 40, entre a escola e o
m todas as cidades, os
ia depois das aulas e os
;sadas "peladas" de fim de

do futebol brasileiro, na
har o mundo. Com seu

sua conduta irretocável
esportivo e construiu um

a imagem, a saúde e a
o homenageá-lo, faço um
nosso Estado: precisamos
a, dos esportes ao alcance
nhos" cederam espaço aos
71 bolas feitas de meias, de

para todos, acabaram de
poliesportiva ainda supera
paço nem está sempre ao

•pecto lúdico tão necessário
o dificulta a convivência,

na base do salve-se-quem-
)uscar mais espaço para as
ra continuarmos a revelar

George.
nobres Deputadas e
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Deputados, imprensa, visitantes, senhoras e senhores, venho a esta
tribuna para fazer algumas considerações a respeito da famigerada CPMF,
que está voltando à tona, nos noticiários dos últimos dias, em decorrência de
uma decisão judicial que deliberou sobre o pagamento, no próximo dia 27,
correspondente ao período em que sua cobrança foi suspensa, precisamente
entre os dias 15 de julho e 16 de agosto de 1999.

Desde a sua criação, é bastante discutida e polêmica O que, basicamente,
motivou sua instalação foi a necessidade de alocar mais recursos para suprir
as necessidades primordiais e, conseqüentemente, minimizar a tão drástica
situação da área da saúde pública do nosso País. Passados já alguns anos
de sua aplicação, é pertinente o questionamento. A saúde, neste País,
melhorou, e os recursos oriundos desta contribuição foram, realmente,
aplicados onde deveriam?

Parece enfadonho e cansativo colocar estas questões a todo o momento e
chegar sempre à mesma constatação, ou seja, a saúde pública, se melhorou,
foi imperceptível, e os recursos da CPMF não foram para onde deveriam ter
do. Sabemos que a intenção do Governo é aumentar a arrecadação para
bancar o déficit da Previdência Social, garantindo que uma parte da
arrecadação - R$7.700.000.000,00 - irá para a saúde e R56.900.000.000,00,
para a Previdência Social, presumindo que o Governo arrecade em torno de
R$14.700.000.000,00 com a prorrogação da CPMF, além de deslocar
recursos para o pagamento de dividas.

Todos sabemos que o Pais atravessa um momento de extrema dificuldade,
reconhecido como uma das piores crises dos últimos tempos, principalmente
na área da saúde, apesar dos avanços já obtidos. No entanto, mesmo
pagando uma das maiores cargas de impostos do mundo, o nosso povo, que
quer sempre respeito, com certeza, pagaria mais esse tributo se fosse
convencido de que a saúde, nos aspectos preventivos e curativos, seria,
realmente, atendida.

Sr. Presidente, estamos presenciando agora, em Minas Gerais, a polémica
da cobrança da CPMF, relativa ao período em que, também por decisão
judicial, ela não foi cobrada, uma vez que estava em questionamento a sua
aplicabilidade.

Vencida essa etapa, estamos agora surpresos com a cobrança de juros e
multas sobre os valores devidos. A esse respeito, concordo e destaco a
posição do Procurador da República Dr. José Jairo Gomes, que, em
entrevista ao jornal 'Hoje em Dia" de ontem, coloca sua posição de
estranheza, inclusive ajuizando uma ação civil pública pedindo antecipação
de tutela e liminar solicitando a suspensão da cobrança de juros e multas.

O Procurador pede, ainda, que a cobrança não seja realizada pela rede
bancária, pois, havendo algum erro, torna-se quase impossível o



ressarcimento desses valores. Sugere que seja fei
Federal.

De qualquer forma ! a CPMF está ai. Poderemos.
fiscalizadora; temos o direito de exigir mais qualic
pública. Proponho que seja encaminhado um reqi
Saúde e à Secretaria da Saúde de Minas, solic
respeito.

Precisamos refletir, ponderar e apresentar sug
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado ar
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Pr'

prezada assistência, telespectadores da TV Ass€
trazem à tribuna nesta tarde. O primeiro é o proi
Luiz Tadeu Leite, que, em hora oportuna, lemi
Revolução de 1930. No mês de outubro, re
revolução liberal que mudou os destinos do Bras
acordo e parabenizamos o Deputado pela 1€
importante da história política do Brasil; mas ifi
alguma, concordar com as comparações que o De
hoje. Tomando alguns fatos isolados, misturou-o
formato a seu discurso, querendo dizer que vivem<
aqueles dos idos de 1930 e que o atual Governa
Estado, o papel que o Presidente Antônio Carlos
concordamos com isso. São momentos cor
Revolução de 1930 teve como grande ideal liberE
da estrutura de partido único, no caso, o Partido
liberais a implantação no País de sistemas politic
manifestação popular. Tudo isso, hoje, já está ga
democracia estável, e não há que se comparar os
passados, mesmo porque o Governador daquela é
o de hoje. O Governador daquela época fez urr
reforma do ensino de Minas Gerais e criou a prim
Aquele Governador que liderou Minas em uma
revolucionário na área da saúde, criando os prim
interior do Estado. Realmente, foi um GovernE
movimento nacional, transformando Minas em ur
em um primeiro momento, o Rio Grande do Sul
esses três Estados lançassem a semente que coi
origem a um movimento que acabou vitorioso.
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por meio da Receita

ni-la. porém de forma
no sistema de saúde
ento ao Ministério da
D-lhes informações a

é o nosso dever.

nio Carlos Andrada.
idente, Srs. Deputados,
bléia, dois assuntos me
inciamento do Deputado
u-se do aniversário da

nente, irrompeu aquela
Estamos plenamente de
brança de evento tão
podemos, em hipótese

.jtado fez com os dias de
dando uma forma e um
hoje dias parecidos com
r representaria hoje, no

presentou em 1930. Não
)letamente distintos. A
o voto secreto, a quebra
tepublicano. Queriam os

de modo a assegurar a
ntido. O Brasil vive uma
lias de hoje com aqueles
ra era muito melhor que
grande e revolucionária

'a universidade do Brasil.
volução fez um trabalho
ros centros de saúde do
r que liderou todo um

pólo poderoso. Atraindo,
a Paraíba, fez com que

aqiou todo o Pais, dando

Querer comparar os dias de hoje, com aqueles e o Governador de hoje,
com o do passado é exagerar um pouco, pois são momentos e motivações
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completamente diferentes. Se há algumas coincidências, como o fato de o
Governador de hoje e o de ontem serem de Juiz de Fora, isso é tudo. E
essas coincidências não fazem com que os momentos sejam iguais.
Portanto, queremos discordar, veementemente, dessas comparações, que
tentam transformar o atual Governador em um novo paladino, que irá liderar
alguma revolução. Mesmo porque ele já tentou liderar, de certa forma, uma,
colocando tanque na porta do Palácio e mandando a policia cercar rios. O
outro Governador tinha táticas diferentes e mais inteligentes para comandar
uma revolução: ele o fez e foi vitorioso.

Outro assunto que nos traz á tribuna é eleitoral. Hoje, estamos vendo o
"Minas Gerais", órgão oficial do Estado - que existe para publicar os atos do
Estado, sendo custeado pelo dinheiro do contribuinte, ou seja, pelos cofres
públicos -, trazer em sua manchete o seguinte: "Governador Itamar Franco
define apoio em Juiz de Fora". Em seguida, em quase uma página inteira,
vem uma matéria com a seguinte manchete: "Tarcísio Delgado recebe apoio
de Itamar". Realmente, o Minas Gerais" transformou-se em um panfleto
politico-partidário, o que não podemos admitir. Esse é um exemplo de uso da
máquina: usar um jornal oficial, que tem por obrigação publicar os atos do
Governo, como folhetim eleitoral. Está aqui a foto do Governador anunciando
seu apoio ao candidato preferido. E o mais chocante é que o fato ocorre em
sua própria terra, ou seja, está desviando dinheiro público para uma disputa
eleitoral em sua cidade. Não podemos concordar. Temos que protestar, pois
não é um bom exemplo de política, o que já o faz diferir muito do Governador
do passado. Isso demonstra o seguinte: ou o Governo está vivendo uma fase
ruim, em que não consegue criar fatos para serem notícia no seu próprio
jornal, já que não há obras para mostrar, e precisa enxertar um noticiário
politico-partidário, ou o Governo de Minas está sentindo que irá perder em
Juiz de Fora e resolveu abrir as comportas do dinheiro público, para fazer
com que seu candidato vença as eleições, o que é vergonhoso, uma vez que
demonstra que ele não sabe lidar com a democracia e a vontade do povo.

O povo escolhe quem quiser, e o peso do Governo e o uso do dinheiro
público não conseguirão comprar as consciências, impedindo a vitória de um
candidato da Oposição. O Deputado Alberto Bejani, que, em um ano e nove
meses, tem trabalhado nesta Casa, é um parlamentar de grande prestígio.
Foi Prefeito em Juiz de Fora, é muito querido em sua terra e é adversário do
Governador. Hoje, está disputando as eleições e liderando as pesquisas de
opinião, o que está fazendo com que o Governo perca a linha e descambe
para uma ação desse tipo, colocando o "Minas Gerais" na posição de jornal
de campanha. A que ponto chegamos? E são duas páginas e manchetes: a
manchete da primeira página e a da pág. 3.

0 Deputado Alberto Bejani deve estar sofrendo muito com as pressões do
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Governo do Estado e da Prefeitura de Juiz de Fi ra. Essas duas esferas
da administração pública estão perdendo a noç do limite e partindo para
uma ação desmedida, em um momento decisivo la eleição. O eleitorado de
Juiz de Fora, que vem dando a vitória a Albertc Bejani, de acordo com as
pesquisas de opinião, conhece muito bem o quE iro local, não se deixando
levar por essas atitudes de última hora que ter arn inverter a situação. O
Deputado Alberto Bejani é um homem que tem 3utado a sua atuação pelo
vínculo com as camadas mais carentes e mais p )bres da população, pois é
um homem público vocacionado para esse ator. Em sua gestão na
Prefeitura, fez um trabalho extraordinário n ssa área. Isso o está
credenciando à vitória, fazendo com que todo o Doder estadual se transfira
para Juiz de Fora, na tentativa de massacrar adversário, simplesmente
porque não tem o apoio do Governador, com se isso fosse um crime.
Quiseram, há pouco, comparar o atual Governad ir com um outro do ano de
1930, época em que ocorreu a Revolução Lil eral. Estamos falando de
liberais, mas estamos vendo homens públicos a uais usando o discurso de
liberal, quando, na verdade, são autoritários e esi o usando indevidamente o
poder público, afastando-se de uma postura liben 1. O liberal aceita a posição
do adversário, sabendo transigir e negociar. Isso não está acontecendo. Em
Juiz de Fora, está ocorrendo um escándalo. C Governo do Estado está
usando o órgão oficial de publicação dos seu atos para emitir opiniões
pessoais e politicas, fazendo criticas. Está agrec rido a tradição de Minas e
um órgão tão importante como o jornal "Minas Gi rais", mostrando que o que
está ocorrendo em Juiz de Fora está deixando o Soverno de Minas em uma
situação desconfortável.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Obrigado. O seu pronunciamento
é correto. O Governador Itamar Franco tem assuas preferências em sua
cidade e pode apoiar o candidato que deve corptinuar governando Juiz de
Fora, mas está usando dois pesos e duas medidas. Saiu do processo
eleitoral de Belo Horizonte por entender que não pode haver a interferência
direta do Governo. Porém, fiquei indignado ao vr a propaganda no "Minas
Gerais", que é um jornal que deveria ficar a seryiço dos Poderes, trazendo
apenas informações. Todavia, em suas primeiras páginas, continha um
atestado da ingerência do Governo no processo político de Juiz de Fora, O
Governador Itamar Franco é um homem correto, portanto não deveria
permitir que isso acontecesse. Por outro lado, poderia fazer justiça, tentando
corrigir essa grave distorção democrática. O povo de Juiz de Fora tem
condições de escolher, livre e democraticamene, os seus governantes. O
colega Deputado Alberto Bejani, de acordo com as pesquisas, está na frente.
Essa ingerência do Governo no processo politicode Juiz de Fora não condiz
com a conduta do Governador. Talvez, não tenha tomado conhecimento
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disso. O Governador não pode permitir que o seu Governo seja enfocado
dessa forma, injusta e covardemente, em razão de um candidato,
desrespeitando a inteligência e a sabedoria do povo de Juiz de Fora.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço a interferência de V. Exa..
que foi muito oportuna, trazendo uma grande contribuição à nossa fala.

Cabe ao candidato Alberto Bejani, por meio do seu partido - tendo todo o
nosso apoio e colaboração -, tomar as medidas necessárias para rechaçar
essa ação desmedida do Governador do Estado, que usa, descaradamente,
da sua estrutura de poder para tentar interferir no resultado eleitoral de Juiz
de Fora. Isso é crime, porque o dinheiro público está sendo usado para
promoção político-partidária, de maneira ostensiva. E preciso que o
Governador recue dessa posição. Caso contrário, poderá ser condenado a
pagar do próprio bolso os custos dessa edição, que expressa sua opinião, e
não o trabalho do Governo do Estado. Entendemos - e vamos defender essa
tese - que o PFL poderá requerer, quem sabe, pela primeira vez, direito de
resposta eleitoral no jornal 'Minas Gerais", Ai, será o fim, porque o órgão
oficial do Estado entrará numa disputa com o TRE pelo direito de resposta.
Vejam em que situação o Governador do Estado colocou esse jornal. Foi
lamentável o fato ocorrido hoje. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora destinada

a esta parte, a Presidência passa à 23 Parte da reunião, com a ? Fase da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Saúde - aprovação, na 14a
Reunião Extraordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.04512000, do Deputado
Paulo Piau; 1.04912000, do Deputado Ivo José; 1.10112000, do Deputado
Rêmolo Aloise; e 1.104 e 1.10712000, do Deputado Edson Rezende; e dos
Requerimentos n°5 1,609 e 1.61012000, do Deputado António Andrade; e
1.640 e 1.64112000, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-
se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c

o art. 140, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Miguel Martini
em que solicita seja o Projeto de Lei n° 356/99 encaminhado á Comissão de
Fiscalização Financeira, uma vez que a Comissão de Administração Pública
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perdeu o prazo para emitir seu parecer: e deferi
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, dei:
outra oportunidade, requerimento do Deputado D
em que solicitam a realização de reunião esi
Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belo Hor
Costa, pela passagem de seu 930 aniversário.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, di

"quorum" para a continuação dos trabalho
desconvocando a reunião extraordinária de lo
convocando os Deputados para as reuniões extr
25, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de cc
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
ordem do dia anunciada é a publicada na ediç
reunião.

ATA DA 1 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁI
Presidência dos Deputados Anderson Adaut

Tarqüinio
Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parb

Dia): 2a Fase: Suspensão e reabertura da
verificação de "quorum": inexistência de númerc
Chamada para recomposição do número regimen
para votação - Suspensão e reabertura da
verificação de "quorum"; existência de número
Discussão e Votação de Proposições: Requerii
Angelo: aprovação - Votação, em turno único, do
Lei n° 14.530: rejeição - Votação, em turno único,
de Lei n° 14.551: manutenção - Votação, em tur
Proposição de Lei n o 14.554: discursos dos Dei
Ermano Batista, Rogério Correia e João Batista
Deputado Antõnio Andrade: deferimento: votaçãi
Proposição de Lei n° 14.554, salvo destaque: r
leitura e votação secreta do veto ao "caput"
Votação, em turno único, do Veto Total à Prc
discursos dos Deputados José Henrique e 5
secreta: rejeição - Votação, em turno único, do
Lei n° 14.550: discurso do Deputado Sávio So
rejeição: declaração de voto - Votação, em 1 0 tur
à Constituição n° 23199: requerimento do Deput
requerimento: questão de ordem: requerimento d

525
ainda, nos termos do
rido para fixar a data em
no Ribeiro Silva e outros
cial em homenagem ao
)nte. Dom João Rezende

plano, a inexistência de
e encerra a reunião,
mais, às 20 horas, e

rdinàrias de amanhã, dia
íocação, e para a reunião
?guinte ordem do dia: (- A
) anterior.). Levanta-se a

A, EM 1111012000
Durval Angelo e HeIy

Ata - 2a Parte (Ordem do
união - Chamada para

regimental para votação -
1: inexistência de "quorum"
eunião - Chamada para
egimental para votação -
ento do Deputado Durval
feto Total á Proposição de
lo Veto Total à Proposição
o único, do Veto Parcial à
utados Sávio Souza Cruz,

Oliveira; requerimento do
secreta do Veto Parcial à

jeição; questão de ordem:
lo art. 48: manutenção -
osição de Lei n° 14.506:
vio Souza Cruz: votação
eto Total à Proposição de
za Cruz: votação secreta:
o, da Proposta de Emenda
lo Ivo José: aprovação do
Deputado Hely Tarqoinio:
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aprovação do requerimento - Inexistència de quorum" especial para a
votação de projeto de lei complementar - Discussão, em 1° turno, do Projeto
de Lei Complementar n° 17199; apresentação das Emendas n o

s 101 a 158 e
da Subemenda n° 1 à Emenda n° 83; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com as emendas e a subemenda à Comissão de
Administração Pública; palavras do Sr. Presidente; questão de ordem -
Discussão, em 1 0 turno : do Projeto de Lei n° 83012000; apresentação das
Emendas nos  a 11; designação de relator; utilização pelo relator do prazo
regimental para emissão de seu parecer - Discussão, em turno único : do
Projeto de Lei n° 1.00412000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Inexistência de "quorum" para votação - Discussão, em 2 0 turno. da Proposta
de Emenda à Constituição n° 3199; encerramento da discussão - Discussão,
em 1 0 turno ! dos Projetos de Lei no

s 585 e 741199, 795. 897, 945 e 99812000;
encerramento da discussão - Discussão : em 20 turno, dos Projetos de Lei nos
4 e 289/99; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno : do Projeto
de Lei n° 365199; designação de relator; utilização pelo relator do prazo
regimental para emissão de seu parecer - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto
de Lei n° 540/99; designação de reator; utilização pelo relator do prazo
regimental para emissão de seu parecer - Discussão, em 2 0 turno, dos
Projetos de Lei n o

s 797 e 82112000; encerramento da discussão - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 88012000; apresentação das Emendas n os 1
a 3; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei
n o

s 900, 937, 940 e 1.04312000; encerramento da discussão - Encerramento.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ángelo - Dilzon Meio - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sàvio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) -Às 91h15min, 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.

V Parte
Ata

- O Deputado Gil Pereira, 2 0-Secretário, proced
anterior, que é aprovada sem restrições.

23 Parte (Ordem do Di
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de co
passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a Fase, ur
ser apreciada na 1a Fase.

Suspensão da Reuniã
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspend

para entendimentos entre as Lideranças sobr
constante na pauta. Estão suspensos os nossos 1

Reabertura da Reuniã
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)

trabalhos. Nos termos da Decisão Normativa da
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Depi
"quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz
• Sr. Presidente - Responderam à chamai

"quorum" para votação. Tendo em vista a impor
na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário
Deputados para a recomposição de "quorum".

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüinio) -

Deputados. Não há "quorum" para votação.
Suspensão da Reunia

O Sr. Presidente - A Presidência, nos term
Regimento Interno, vai suspender a reunião poi
que se configure o "quorum" para votação. E
trabalhos.

Reabertura da Reunia
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)

trabalhos. A Presidência solicita ao Sr. Secretá
dos Deputados para a verificação de "quorum".

0 Sr. Secretário (Deputado Marcelo Gonçalves

à leitura da ata da reunião

)cação, a Presidência vai
vez que não há matéria a

• reunião por 10 minutos,
• apreciação da matéria

Estão reabertos os nossos
residência n° 7, solicito ao
dos para a verificação de

chamada.).
38 Deputados. Não há

icia da matéria constante
e proceda à chamada dos

á chamada 38

; do § 40 do art. 249 do
10 minutos, para aguardar
tão suspensos os nossos

Estão reabertos os nossos
que proceda á chamada

- (- Faz a chamada.).
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O Sr, Presidente - Responderam à chamada 53 Deputados, número

suficiente para a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo,
solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que sejam
apreciados nesta ordem, em último lugar entre as matérias na faixa
constitucional, os vetos às Proposições de Lei n os 14.506 e 14.550 e que
sejam apreciados em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão
o Projeto de Lei Complementar n° 17199 e o Projeto de Lei n° 83012000,
nesta ordem. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.530, que
atribui responsabilidade ao DER-MG pela construção, pela manutenção e
pelos reparos de trechos de estrada que menciona. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art 261, X, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto deverão
registrar 'sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão registrar não". A fim de
se proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam
neste momento. A Presidência solicita a atenção dos Deputados para os
seguintes procedimentos: os Deputados deverão tomar os seus lugares ao
toque da campainha e, em um prazo máximo de 15 minutos, deverão
pressionar a tecla F4, digitar sua senha e. em seguida, registrar o voto "sim",
"não" ou "branco", observando, no visor do próprio posto de votação, se o
voto foi computado. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico,
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados; votaram "não" 46

Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 52 votos. Está, portanto,
rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 14530. A
promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.551, que
altera a Lei n° 12.622, de 2519197, que cria a Ouvidoria da Policia do Estado
de Minas Gerais. O projeto encontra-se na faixa constitucional, A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 17 Deputados; votaram "não" 36

Deputados, totalizando 53 votos. Está, portanto, mantido, em turno único, o
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.551. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.554,
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que estabelece as diretrizes para os orçamentos
das empresas controladas pelo Estado de Minas
2001. A Comissão Especial opina pela rejeição dc
encaminhar a votação do veto, o Deputado Sávio

O Deputado Sãvio Souza Cruz* - Reafirmo ao P1
apresentei na reunião do Colégio de Lideres qu
vetos em pauta. Encaminho pela manutenção
passo a expor.

Em primeiro lugar, não poderá ser mantida E
reservar a contingência de 1,5% na proposta do G
para 1%, e o 0,5% ser usado para as emendas
orçamentária já veio com 1%. A conseqüênc
Deputados apresentarem suas emendas, terão d
rubrica com finalidade também importante - da e
que não há mais disponibilidade na rubrica Resen

Outra razão é de natureza constitucional, já quE
está convencida da impossibilidade de se dar c
uma parte da lei orçamentária.

Há evolução natural por parte do parlamento pa
que sempre houve de o orçamento ser merame
prática, dava total liberdade ao Executivo de fazer
constitucional nem politicamente sustentável qu
apenas às emendas dos Deputados - priori
participativo, quando vier a existir, e até sobre
catástrofe, já que nada poderia ser feito enquar
emendas dos Deputados.

Outro aspecto a mencionar é que, como não h
se apresente emenda janela, como ficaria se fossE
o seguinte teor: duplicar o Viaduto de Santa TE
Seria obrigatório duplicar o Viaduto de Santa Ten
exeqüível?

Portanto, além de razões constitucionais, raz
levam-me a encaminhar pela manutenção do veto
o editorial do "Estado de Minas" com o título "R
sérias criticas à posição favorável de parte de
vetados. Assim, insisto na manutenção do vetc

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encarr
Deputado Ermano Batista.

O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente
exposição de motivos do nobre Líder do Govern
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scal e de investimento
erais para o exercício de

veto. Com a palavra, para
uza Cruz.

nário as ponderações que
tratou da apreciação dos

veto, pelas razões que

proposta da LDO de se
verno para, depois, baixar
s Deputados. A proposta
i disso é que, para os
retirar recursos de outra

ucação ou da saúde -, já
de Contingência.

a Procuradoria do Estado
ater obrigatório a apenas

acabar com a fragilidade
autorizativo, o que, na

que quisesse. Mas não é
se dê caráter prioritário
le sobre o orçamento
a obra para conter uma
não se concluíssem as

nenhuma vedação a que
incluída uma emenda com
esa; valor: R$1.000,00."?
;a com R$1.000,00? Seria

es políticas e de mérito
Ilustro minha posição com
rocesso Político", que faz
ta Casa aos dispositivos
encaminhando pelo voto

a votação do veto, o

no meu entendimento, a
ao buscar convencer os
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parlamentares a manter esse veto, é improcedente. Alega ele que, para
garantir recursos, em razão da emenda proposta pelo relator da LDO, terão
de tirar recursos da saúde e da educação. Entendo que esse argumento é
falho e até casuistico, uma vez que os recursos para a saúde e a educação
são constitucionais, assim como os para a pesquisa. Então, isso é apenas
para argumentar, porque são palavras que calham profundamente no
sentimento do povo mineiro - falar em castrar a educação, a saúde e a
pesquisa. Isso não procede, e acho que é um casuísmo que deve ser
contestado.

Podem ser retirados recursos dos procedimentos demagógicos do
Governo. Do que gasta com comunicação, por exemplo. Para dizer ao Brasil
que estava acabando com a moratória, gastou meio milhão de reais; para
manter toda essa parafernália, no episódio de Furnas e em outros, gastou
muito dinheiro. Então, é bastante disciplinar o orçamento, remanejando-o de
forma mais coerente com os interesses da população.

E vamos acabar, Deputado, com a "janela", que é um absurdo, uma
vergonha - quando se destinarem recursos orçamentários para uma obra, é
preciso que se destine valor, pelo menos, aproximado do correto, para que,
realmente, ela possa ser executada. Não se trata de subvenção social, de
forma alguma. Em minha forma de ver, destinar recursos orçamentários para
a recuperação de uma estrada que está em estado precário, ou, até mesmo,
intransitável, tem função não só meramente social, mas também econômica.
Não vejo, na construção de uma quadra poliesportiva, de uma escola ou de
uma ponte, nada de cunho meramente social - é administrativo, é económico
e muito importante para o Estado.

E ninguém melhor do que os Deputados, que são os representantes do
povo, o reflexo de seus anseios, para saber o que quer o povo, em suas
bases. É também uma forma inteligente de desconcentração da aplicação
dos recursos. Se ficam nas mãos dos técnicos do Executivo, o Estado, como
um todo, deixa de receber benefícios. Então, como porta-vozes do povo,
vamos trazer para o orçamento... E digo a verdade: isso é apenas o começo.
No momento em que isso funcionar, o povo vai reclamar maior percentual a
ser distribuído pelos Deputados, á semelhança do que fazem os Deputados
Federais, que distribuem recursos orçamentários, decentes e honestos,
canalizando-os para suas bases e prefeituras, ou, mesmo, dentro do
orçamento do próprio Estado, para obras a serem feitas pelo DER, pela
Secretaria do Trabalho ou por outros órgãos. Por fim, quero dizer que é
importante que a população mineira tenha entendimento disso e,
lamentavelmente, quero abominar o casuismo da Liderança do Governo na
defesa de seus interesses. Muito obrigado.

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

opinião favorável à manutenção do veto, que
Bancada do PT. Acho que a discussão que se 1

papel do parlamento. Não me parece razoável a
passe a obrigar o Executivo a executar determina
papel do parlamento, nesse sentido, é o de fi
verbas para entidades que fazem assistência so
pelo Poder Legislativo e, até mesmo, cobradas d
da Ação Social.

Acho que devem ser cobradas mesmo, o que n
há controle de forma adequada nem por parte do
da sociedade civil. E papel do parlamento não ap
criar instrumentos de cobrança real. Jamais traze
por exemplo, a obrigatoriedade de cumprir emen
esse caso da Secretaria, mas posso citar outrE
Obras.

No meu entender, não cabe ao parlamento
pontes e se reestruturarão rodovias, e sim ao DE
O parlamento deve fiscalizar. Não se conserta
parlamento outro tipo de função. Portanto, passe
qual o papel do parlamento.

O Governador Itamar Franco avançou nessa
não em outro. Avançou, desde o início, ao s
subvenção social. Minha postura em relação
sempre fui contrário à sua existência. Sei que e
que ainda defende a idéia da subvenção social.

O Governador Itamar Franco terminou com a id
forma correta, e essas verbas tiveram um fim. Nc
ser retomadas.

É claro que a forma proposta é extremamente
no passado, e é preciso reconhecer isso. Com
propondo a simples volta da subvenção social, m
quanto: destinar uma parcela do orçamento
Deputados distribuam ou façam as obras que ei
principio é o mesmo da subvenção social, embora

Por considerar que o principio é o mesmo,
contrária. O Deputado que me antecedeu citou
um retrocesso, e têm sido muito questionadas
parlamentares federais, emendas individuais, qu
redutos desses parlamentares. E uma forma cor

gostaria de expor minha
é também a posição da
m a fazer é sobre o real

tese de que o parlamento
as obras ou programas. O
;alização. E claro que as
;ial devem ser fiscalizadas

Secretaria do Trabalho e

D tem sido feito. Hoje não
arlamento, nem por parte
as reclamar, mas também
para si, nessa Secretaria,
s de parlamentares. Citei
a própria Secretaria de

leterminar onde se farão
e à Secretaria de Obras.

ssa questão dando-se ao
a ser uma discussão real

uestão em um aspecto, e
contrapor às verbas de
essas sempre foi clara,

:iste uma maioria na Casa

ia da subvenção social de
meu entender, não devem

liferente do que aconteceu
ssa emenda, não se está
s o princípio é tão incorreto
do Estado para que os
s achem prioritárias. Esse
de forma diferente.
i minha posição tem sido

parlamento federal. Acho
as emendas feitas pelos
têm servido para manter

Dletamente criticável, e é o
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que se quer fazer aqui.

No parlamento federal, não se consegue, por força de lei, sequer a
obrigação que se pretende fazer aqui. E evidente que não. Não se consegue
isso, e aqui se inova, porque, além de se propor a emenda individual do
Deputado, que critico, procura-se, inconstitucionalmente, obrigar que o
Governo do Estado assim aja.

Como último argumento, além de ser inconstitucional, ela será inócua, O
Governador do Estado tem uma posição firme em relação a isso e tem ao
seu lado a Constituição do Estado. E evidente que o Governador não cederá
à pressão da obrigatoriedade, porque se assemelha à subvenção social a
que se colocou contrário em sua campanha, com o aval do PT, durante o 20
turno das eleições.

Portanto, torna-se uma queda-de-braço inócua, da qual sai perdendo o
parlamento, que quer ter uma parcela de poder inconstitucionalmente,
obrigando o Governador do Estado, que não o fará. Portanto só teríamos
ônus em relação a isso, e, no futuro, não colheremos nem bônus. Acho
equivocado derrubar o veto do Governador. Isso servirá para o desgaste do
parlamento.

Nesse sentido, queria propor aos nobres colegas que pensassem nesta
questão e votássemos pela manutenção do veto, encontrássemos uma outra
forma de relacionamento com o Governo do Estado e aumentássemos a
forma de fiscalização, de cobrança e de realização de projeto de lei, que não
seja essa de tentar, inconstitucionalmente, obrigar o Governo do Estado - o
que será. repito, inócuo - a ceder a essa pressão do parlamento. Obrigado.

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

O Deputado João Batista de Oliveira* - Sr. Presidente, gostaria de
encaminhar pela derrubada do veto, até em solidariedade ao interior do
Estado. Em Minas, principalmente nos chamados grotões e nas cidades
menores, sentimos a amargura da solidão que o povo sente. O poder está
tão inacessivel às cidades do interior, que o que se pergunta, nessas regiões,
é se o caminhão vai chegar à cooperativa antes de o leite azedar. Essa é a
única renda que aquelas pessoas têm, mas não há estradas, não há pontes
para o produto chegar. O que se pergunta é se haverá eletrificação rural para
o produtor fazer o resfriamento do leite, que agora passa a ser obrigatório. E
ele se pergunta se, no próximo ano, será produtor rural ou se terá de se
mudar para a cidade grande.

Essa amargura, essa solidão nos leva a nos posicionar em defesa desse
povo excluído. O Governador do Estado não dá atenção às coisas mínimas,
às necessidades básicas, à intimidade do povo de Minas Gerais. Só gostaria
de perguntar o seguinte: quantas vezes vimos o Governador de Minas
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Gerais, ao longo da história, mobilizar a bancad
apresentem emendas ao orçamento em Brasil
estradas aqui? Quer dizer, façam o que digo, mas

Estamos em defesa do povo de Minas. Falou-se
apresentar uma emenda, por exemplo, para
Buenópolis, que há seis anos espera por verba
apresentar uma emenda destinada á área da educ
que as 800 crianças excepcionais que foram e
Governador Itamar Franco possam ter o direito de
seu tratamento de reabilitação. Ele, simplesmer
esforço do Líder Sávio Souza Cruz para que ess
um direito dessas crianças, mas não voltou. Pode
para que as crianças pudessem voltar a ter o qu€
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federal para pedir que

para poder asfaltar as
ião façam o que faço.
na área da saúde, e posso
erminar a Policlínica de
que não chegam. Posso
ção ou da saúde, a fim de
)ulsas do tratamento pelo
,oltar para a clínica e fazer
e, cortou isso, e exalto o
tratamento voltasse a ser
a apresentar uma emenda
tinham antes de ele tomar

o
o

c
o

posse.
Gostaria de encaminhar pela derrubada do veto, até para mostrar ao povo

de Minas Gerais de que lado estamos.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio

Andrade, Líder da Maioria, solicitando a votação destacada do veto ao
"caput" do art. 48 da Proposição de Lei n° 14.554. A Presidência defere o
requerimento nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em
votação, o Veto Parcial à Proposição de Lei n 0 14.554, salvo destaque. A
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do pairjel eletrtnico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados, votaram "não" 49

Deputados, totalizando 54 votos. Está, portanto, kjeitado, em turno único, o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.554, salvo destaque. A promulgação.

Questão de Ordem
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura do destaque.
• Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário, para

proceder à leitura do destaque.
O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê:) "Art. 48 - A Reserva de

Contingência contida na proposta orçamentáriat será de 1,5% da receita
corrente liquida estimada para cano 2001".

O Sr. Presidente -Em votação, o veto ao "caput" do art. 48 da Proposição
de Lei n° 14.554, destacado. A Presidência sbhcita aos Deputados que
ocupem seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram "não" 37

Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 52 votos. Está, portanto,
mantido, em turno único, o veto ao "caput" do art. 48 da Proposição de Lei n°
14.554. Oficie-se ao Governador do Estado.
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Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.506,

que dispõe sobre o pagamento de militares e servidores públicos ativos,
inativos e de pensionistas do Estado de Minas Gerais. Este veto encontra-se
na faixa constitucional. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto.
Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado José
Henrique.

O Deputado José Henrique* -A Proposição de Lei n° 14.506, do Deputado
Durval Angelo, que dispõe sobre o pagamento de militares e servidores
públicos ativos, inativos e de pensionistas do Estado de Minas Gerais foi
objeto de discussão. Nós, juntamente com as Lideranças desta Casa,
discutimos amplamente a aprovação desse projeto, que é de grande
importância para o fortalecimento do cooperativismo. Hoje somos maioria à
frente da frente do cooperativismo e lutamos pelo seu fortalecimento, por isso
entendemos ser importante a derrubada do veto, conforme a Comissão
Especial, que opina pela sua rejeição. E necessário hoje que as cooperativas
de crédito e outras possam atender aos servidores públicos. Em primeiro
lugar, achamos que as cooperativas de crédito mantém uma taxa de juros
mais baixa, o que vai contribuir para o bolso do servidor público. Existe uma
portaria do Banco Central obrigando a maioria dos servidores inativos e
aposentados a receber seus salários, suas pensões, em alguns Bancos, não
tendo acesso ao talão de cheque. Eles apenas vão retirar seu pagamento,
não vão poder ter uma movimentação bancária. Esses servidores não estão
tendo um tratamento digno. Portanto, as cooperativas de crédito são
importantes. E importante a rejeição do veto, que vai dar ao servidor a
liberdade de escolha. Acho que isso é o mais importante nesse projeto.
Somos pela rejeição do veto. Entendemos que isso vai ter um grande alcance
social, vai fortalecer as cooperativas e muito beneficiar os servidores. Somos
pela rejeição.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o
Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - No tocante ao mérito, ou seja, estender
para as cooperativas, estamos em absoluta concordância, mas é preciso que
se registre que a rejeição desse veto, se ocorrer, poderá trazer numerosos
constrangimentos ao Estado de Minas Gerais, ao Executivo, ao Legislativo e
ao Judiciário. Na verdade, o Estado de Minas, quando da privatização do
BEMGE e do CREDIREAL, fez constar em edital o compromisso de manter
as contas dos servidores por um período de cinco anos.

Portanto, esse rompimento, por meio da legislação do contrato, pode
ensejar uma ação indenizatória por parte dos Bancos que ganharam as
estações da privatização, com sérios prejuízos ao povo de Minas.

Além disso, com o propósito de estender às cooperativas, estendeu-se em



rs

1	 535
demasia, porque, do jeito que está na redação 1 da lei, se houver um
servidor em Passo Fundo, em Roraima ou em Palmeiras dos índios que
queira receber no Banco de sua cidade, seja qual for, seja cooperativa ou
não ! o Estado teria de abrir uma conta para esse servidor, mesmo que fosse
uma única em cada município do Pais. E plaro que isso não tem
operacionalidade, e seria obrigatório para os três Poderes.

E nesse sentido, solidário com a intenção de estender às cooperativas, isso
pode até ser objeto de um projeto posterior, mas esse, como está, em
prosperando, afrontará de maneira grave o interesse do povo de Minas
Gerais. Por essa razão, estou encaminhando pela manutenção do veto, pelo
voto "sim".

O Sr. Presidente - Em votação, o veto. A Presidência solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à votação secreta por meio do paidel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 7 Deputados: votaram "não" 48

Deputados, totalizando 55 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.506. A promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total á Propoição de Lei n° 14.550, que
regulamenta o art. 66, § 2 0 , do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual e dá oUtras providências. O veto
encontra-se na faixa constitucional. A Comissão Especial opina pela rejeição
do veto. Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado
Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sàvio Souza Cruz - Em relação ao mérito, nem o Governo
nem eu temos nenhuma objeção a esse projeto. As razões que motivaram o
veto são de natureza estritamente legal e contitucional. Na verdade, no
entendimento da Procuradoria do Estado, trata-se de uma invasão da
competência não do Poder Executivo. Aliás, o projeto transfere esses
poderes para o Executivo. Mas seria uma competência privativa do Poder
Judiciário. Na justificação do projeto, a alegação é que a Constituição daria
essa margem. Na verdade, no entendimento da Procuradoria do Estado, uma
legislação que regulamentou o dispositivo da Constituição Federal revogou e
pediu a vigência desse sobre o qual se apoiou a apresentação do projeto.

Portanto, por razões de ordem constitucional, por invadir a competência
privativa do Poder Judiciário, pelo menos na visão da Procuradoria do Estado
é que o Governador do Estado vetou essa proposição de lei. Encaminhamos
pela manutenção do veto, pelo voto sim", regitrando que esta Casa tem
padecido com esse assunto de cartórios nos últimos tempos. Encaminho,
reiteradamente, pelo "sim".

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos Deputados que ocupem os
seus lugares. Em votação.
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- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr, Presidente - Votaram "sim' 15 Deputados: votaram não" 40

Deputados, totalizando 55 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o
Veto Total à Proposição de Lei n° 14,550. A promulgação.

Declaração de Voto
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não fiz o

encaminhamento por ocasião da votação da derrubada do veto da LDO por
perceber que todos os Deputados estavam prontos para votar, devidamente
esclarecidos, como demonstraram no processo de votação.

Quero resgatar alguns dados elucidativos. Primeiro, se o Governo manda
para esta Casa um projeto de lei de ornamento sem observar o que estava
definido na LDO. ele é quem errou, e não, o Poder Legislativo. Segundo, com
relação às subvenções sociais, posso dizer, com muita tranqüilidade, na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que abri mão da subvenção social
quando ainda tínhamos direito. Abri mão de aproximadamente R$230.000,00.
Tenho convicção plena de que, por mais que o Governo queira fazer parecer
dessa maneira, não é a volta da subvenção social. As subvenções sociais
eram os recursos orçamentários enviados para a Assembléia, e o Deputado
indicava o município ou a entidade que iam recebê-las. O processo era todo
feito no Poder Legislativo, inclusive a prestação de contas. Fui Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira, e ela é que era encarregada de fazer
essa fiscalização. Aquilo era subvenção social.

O que estamos definindo na LDO é aquilo em cuja lógica, mais cedo ou
mais tarde, todo o Brasil vai estar funcionando, ou seja, o orçamento tem de
ser realista e de cumprimento obrigatório, como nos países desenvolvidos,
nos Estados Unidos na Inglaterra, na França, etc. O que fizemos aqui foi
exatamente determinar o fortalecimento da democracia e do Poder
Legislativo. Significa dizer que quando a subvenção social tinha a conotação
da SEAM, só a recebiam os Deputados da base governista. Era uma moeda
de troca para que o Governo angariasse votos aqui nesta Casa. E é isso que
este Governador estava querendo manter. Quando o Governador acabou
com a subvenção social, deu uma demonstração de como queria que fosse:
apontou para nós, querendo que o Poder Legislativo cumprisse o seu papel,
e ele cumpriria o dele, enquanto Executivo. E quem determina o que o
Executivo vai fazer é o Poder Legislativo. Por isso, não é volta de subvenção
social, é um avanço na democracia. Ganha o povo de Minas Gerais, ganha a
democracia, e ganha o Poder Legislativo. Não adianta vir com o engodo de
dizer que a volta da subvenção é uma ameaça. Estamos preocupados com
aquilo que é correto. E o correto é isso. Estamos até nos antecipando à
própria legislação federal, do Senador José de Alencar, que também obriga,
lá no Congresso Nacional, a que seja feito o mesmo. Quero agradecer os
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nobres pares desta Casa e dizer, mais uma vez, qi
que define o que é e o que não é constitucional, e
do Estado de Minas Gerais que vai definir o que
Comissão de Constituição e Justiça desta C
inconstitucional, e o Plenário, soberanamente, aca
não há nenhuma legislação sobre o assunto. H
Poder assumiu sua competência legiferante, para
o fizesse.

Muito obrigado a todos que entenderam nosso p
assunto encerrado.

O Sr. Presidente - Votação, em l o turno, dz
Constituição n° 23199, do Deputado Rogério Cori
ao art. 62 da Constituição do Estado. A Com
aprovação da proposta na forma do Substitutivo r
Mesa requerimento do Deputado ivo José, s
preferência regimental na apreciação da Proposta
n° 23199, de modo que a proposta original
Substitutivo n° 1. Em votação, o requerimento. Os
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Apro'

Questão de Ordem
O Deputado Márcio Kangussu - Faço um a

permanecerem em Plenário, para votarmos o Pri
de nossa autoria, que institui o Dia Estadual
Exploração infantil. Amanhã é o Dia das Criança
que este parlamento faria às crianças de Minas GE
são violentadas e exploradas diariamente.

O Sr. Presidente - O projeto de V. Exa. enc
inversão de pauta que foi lida e aprovada no primE

Vem à Mesa requerimento do Deputado Hei
adiamento da votação da Proposta de Emenda á
votação, o requerimento. Os Deputados que o ar
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidênciaverifica, de plano, que, nos termc
Presidência n° 7, não há "quorum" para a vi
Complementar n° 2912000, mas o há para a aprec
da pauta, uma vez que se encontram nas comissõ

Discussão ! em 1 0 turno, do Projeto de Lei C
Tribunal de Justiça, que contém a organização
Estado. A Comissão de Justiça conclui pela cor
com as Emendas n

os 1 a 20, que apresenta. A (
Pública opina por sua aprovação com as Emenda
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Volto a dizer: LDO é

Proposta de Emenda à
a, que acrescenta inciso
ão Especial opina pela
1, que apresenta. Vem á
citando a inversão da
a Emenda à Constituição
ja apreciada antes do
eputados que o aprovam

aio aos Deputados para
eto de Lei n° 1.00412000,
e Manifestação contra a
e seria uma homenagem

ais, principalmente às que

)ntra-se na solicitação de
no momento da reunião.

Tarqüinio, solicitando o
Constituição n° 23199. Em
rovam permaneçam como

da Decisão Normativa da
ação do Projeto de Lei
ição das demais matérias
seis parlamentares.

nplementar n° 17199, do
a divisão judiciárias do

titucionalidade do projeto
missão de Administração
n os 1. 2, 4 a 11, 13 a 15!
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17 e 18, da Comissão de Justiça. e as Emendas n os 21 a 100, que
apresenta; e pela rejeição das Emendas n°s 3, 19 e 20, da Comissão de
Justiça, ficando prejudicadas as Emendas n°s 12 e 16, da mesma Comissão.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n os 1 a 100.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm á Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 17199

EMENDA N°101
Dá nova redação á alinea "o" do inciso II do art. 10 e acrescenta item ao

Anexo 1, inciso II:
"Art. 10- Servirão no território do Estado de Minas Gerais:

li - nas Comarcas:
a) ................
o) de Andradas, Araçuaí, Boa Esperança, Brasilia de Minas. Congonhas,

Guaxupé, Itambacuri. João Pinheiro, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Mantena,
Mariana, Monte Carmelo, Pedra Azul, Pitangui, Piumhi, Porteirinha, Sabarà,
São Francisco. São Gonçalo do Sapucai, São João Nepomuceno, Várzea da
Palma, Visconde do Rio Branco e São Gotardo, 2 Juizes de Direito."

* - A tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de
26/10/00.

Sala das Reuniões. 19 de outubro de 1999.
Anderson Adauto
Justificação: a proposição que pretendemos emendar prevê a redução do

número de varas em funcionamento na Comarca de São Gotardo.
Atualmente, encontram-se em funcionamento duas varas para atender a
movimentação forense.

Entretanto, o Município de São Gotardo preenche os requisitos contidos no
Projeto de Lei Complementar n° 17199 que permitem a manutenção do
número de varas existentes.

Naquela comarca, pode-se constatar com muita facilidade que se
encontram em tramitação cerca de 2 mil feitos.

Assim sendo, entendemos oportuno manter, naquela localidade, as duas
varas existentes, uma vez que o funcionamento de apenas uma vara
ocasionará maior lentidão na tramitação das lides forenses.

EMENDA N° 102
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... .- Fica assegurado aos servidores das especialidades Oficial de

Justiça Avaliador 1, II, III e IV o direito a gratificação de 20% (vinte por cento)
sobre o vencimento básico da função, pelo desempenho de avaliação judicial.
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será regulamentado
ai de Justiça do Estado

o

o

.1:

o

-c

Parágrafo único - O disposto no "capul" deste arl
em portaria a ser expedida pelo Presidente do Tri
de Minas Gerais.".

Sala das Reuniões, 30 de agosto de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: O Oficial de Justiça Avaliador, nc

atribuições funcionais, é órgão da jurisdição, intec
Estado, na condição de auxiliar da prestaçã
subordinado ao Juiz, realizando atos de execuç
intercãmbio de atos processuais, mediante rnand
legais.

Na condição de avaliador, o Oficial assume a
com os direitos e deveres inerentes ao cargo e
pelas leis processuais. A atribuição de avaliador
dificuldade que merece sua justa contraprestaçã
próprio avaliador quem banca as despesas, issi
significativa subtração salarial, o que a presente e

EMENDA N°103
Dê-se ao § 30 do art. 8 0 a seguinte redação:
"Ai. 8°- ........................
§ 3° - As comarcas com duas ou mais varas s

segunda entrância, salvo as que contarem com n
serão classificadas como de entrância especial.".

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 1999.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A Lei Complementar n° 38, de 199:

de Belo Horizonte no grau de entrância esr
originalmente no projeto, serão agora elevadas t
as Comarcas de Contagem, Betim e Santa Luzia,

Acontece que outras grandes comarcas do
movimento forense de grande destaque, como
Montes Claros, Governador Valadares e Pouso /
c/c o ai. 318, somente serão elevadas á entrâr
ocorrer uma possível instalação de tribunal de alç;

Com isso, tais comarcas ficaram prejudicadas:
Betim e Santa Luzia, o projeto está condicionand
aprovação e criação de cinco tribunais de alçada i

EMENDA N° 104
Dê-se ao § 30 do ai. 258 a seguinte redação:
"Ai. 258- .....................................................
§ 31 - Nas comarcas onde houver duas ou r

regular exercício de suas
ante. de carreira típica do

da justiça, diretamente
, avaliação patrimonial e

do judicial ou disposições

posição de perito judicial,
com atividades reguladas
Já ao Oficial um "plus" de
i . Além do que, como é o
acaba lhe trazendo uma

ienda tenta evitar.

classificadas como de
de 13 Juízes, as quais

prevê apenas a Comarca
ecial. Como foi proposto
mbém a entrância especial
;onforme o ai. 80 , § 1°.
interior do Estado, com

Juiz de Fora, Uberlândia,
.legre, por força do ai. 47,
cia especial quando nelas
ida (ai. 318).
ao contrário de Contagem,

a elevação de seu grau à
'o interior do Estado.

vara, o Presidente do
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Tribunal de Justiça designara, para prestar assessoramento ao titular
daquela que receber, em média, número superior a noventa processos
distribuidos por mês, ouvido o respectivo Juiz, um servidor integrante do
Quadro de Pessoal previsto no artigo anterior, o qual percebera, durante o
período designado, vencimento equivalente ao do servidor da classe de
Técnico de Apoio Judicial.".

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 1999.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: Assim como ocorre na justiça de alguns Estados e na Justiça

Federal, tendo em vista o enorme crescimento do número de processos e a
conhecida lentidão no andamento dos feitos, tão criticada pelos que recorrem
ao Judiciário, faz-se necessário que a justiça de primeiro grau conceda ao
Juiz de Direito um assistente para assessorá-lo no exercício de suas funções.
Com efeito, ha muito a magistratura de primeiro grau vem reivindicando um
auxiliar de sua confiança que possa contribuir para a agilização dos
processos, como tem exigido a sociedade. Isso porque a atual estrutura de
pessoal das secretarias é a mesma há várias décadas e não vem
possibilitando nenhuma flexibilidade ou apoio de confiança ao Juiz.

O que a emenda propõe é um aperfeiçoamento da redação do § 3 0 do art.
258 do projeto, pois, da forma como está redigido, haverá necessidade da
aprovação de outra lei para a instituição do assessoramento do Juiz. Com a
alteração desse dispositivo, o Presidente do Tribunal de Justiça poderá
buscar no próprio quadro de servidores do Judiciário, sem nenhum aumento
de despesa ou concurso público, o nome daquele que fará o assessoramento
das varas sobrecarregadas de serviço e que contribuem para a morosidade
da justiça.

Por se tratar de emenda apoiada expressamente por mais de 390 Juizes,
que encaminharam a proposta, contamos com sua aprovação por parte de
nossos pares nesta Casa.

EMENDA N°105
O parágrafo único do art. 64 do Projeto passa a ser o § 1°, ficando

acrescentado ao mesmo artigo o § 2 0 com a seguinte redação:
"Art. 64- ............................
§ 20 - Exceto na comarca de Belo Horizonte, o Juiz designado para exercer

a direção do foro fará jus a um dia de compensação na forma do art. 129, §
30 , para cada dois meses de exercício quando a Comarca tiver mais de uma
e menos de cinco varas, e, quando a comarca contar com cinco ou mais
varas um dia de compensação para cada mês de exercicio.".

Sala das Reuniões, lide novembro de 1999.
António Carlos Andrada
Justificação: 0 exercício da função de diretor do foro, sobretudo nas
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comarcas maiores, implica na administração d
pessoal, material e organizacional do Fórum, ex
trabalho, tempo e dedicação do Juiz que exerce tal

Ocorre que, com exceção de Belo Horizonte, n
Juiz nomeado para a direção do foro acumula
trabalho judicial de sua vara, trazendo assim i
nenhum reconhecimento nem recompensa por ess

O que a emenda propõe é uma recompensa
direção do foro, em termos similares ao que vem
de São Paulo, para que tal função não seja com
valor e que não requeira grande dedicação do Juiz

Por essas razões, aguardamos o acolhimento
proposta.

541
toda a estrutura de

lindo uma sobrecarga de
unção
s comarcas do interior, o
as suas funções com o
-n grande desgaste sem
serviço extra.
usta para o trabalho de
;endo aplicado no Estado
derada um exercício sem

dos nobres pares a esta

EMENDA N°106 j
Dê-se ao "caput" do art. 47 a seguinte redação:
"Art. 47 - Os Tribunais de Alçada terão sede nas comarcas de Belo

Horizonte, Governador Valadares, Itajubá, Juiz de Fora, Montes Claros,
Pouso Alegre e Uberlândia".

Sala das Reuniões, de novembro de 1999.
Ambrósio Pinto
Justificação: Na redação original do projeto em epígrafe, propõe-se a

criação de varas especializadas do Tribunal de Alçada nos Municípios de
Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fõra, Montes Claros, Pouso
Alegre e Uberlãndia, privilegiando o Municipi ,o de Pouso Alegre em
detrimento do Município de Itajubá, ao agraciar àquela Comarca com uma
sede do Tribunal de Alçada.

Necessária se faz a inclusão de sede do Tribunal de Alçada Regional para
a Comarca de Itajubá, objeto da presente emenda

'
 sendo Itajubá a mais

antiga das comarcas sediadas na região sul-mineira, uma vez que instalada
na data de 26/2/1 892, com mais de um século de existência.

Justifica-se a pretensão o seu grande volume for
1 

girando o número de
feitos anual em torno aproximadamente de 6.000 processos, tamanha a
demanda dos comarcandos.

A tradição histórica do todo o Sul de Minas tem seu berço em Itajubá, terra
natal de nosso segundo Presidente da República, ;o mineiro Wenceslau Braz,
que sancionou a Lei n°3.071, de 1 011116, que contém o Código Civil vigente.

Pela Comarca de Itajubá também passaram quatro desembargadores e
entre eles a primeira mulher a galgar o mais àlto posto da magistratura
mineira, a Sra. Branca Margarida Pereira Rennó.

Por todos esses predicados, que mais alto falam, em comparação com o
singelo posicionamento geográfico de uma comarca, clama a tradição



histórica mineira pela justiça da presente emenda, que, espera-se, seja 542
acolhida pelos eminentes pares.

EMENDA N° 107
Dê-se às alíneas'*]" e "m" do inciso II do art. 10  seguinte redação:
"Art.	10- .........................................................................................

- de Itabira, ltaúna, ltuiutaba, Pará de Minas, Patrocínio, Ribeirão das
Neves e Três Corações, cinco Juizes de Direito, sendo um do Juizado
Especial;

m - de AMenas, Araxã, Campo Belo, Caratinga, Curvelo, Formiga, Itajubá,
Lavras, Leopoldina, Manhuaçu, Nanuque, Pirapora, Ponte Nova, São João
dei-Rei, Ubá. Unai e Viçosa, quatro Juizes de Direito, sendo um do Juizado
Especial.",

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 1999.
Luiz Menezes
Justificação: A Comarca de Itabira tem um grande número de feitos

judiciais, sendo relevante a criação de mais um cargo de Juiz de Direito, a fim
de aperfeiçoar o exercício da prestação jurisdicional naquela localidade,

Os atuais Juizes que desempenham a atividade judiciante na Comarca de
Itabira estão sobrecarregados em razão do elevado número de processos,
superior a 3 mil feitos por ano, o que tem provocado certa demora na
apreciação dos litígios sujeitos à sua jurisdição.

Como forma de atenuar os problemas relativos à morosidade da justiça,
esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação desta
emenda.

EMENDA N° 108
Acrescente-se à alínea "n" do inciso II do art. 10:
"Art. 10- .............................................................

n) "Itabirito".
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 1999,
João Leite
Justificação: O Município de ltabirito encontra-se atualmente com 3 mil

processos judiciais em tramitação, tendo uma média de mil novos processos
por ano, o que tem assoberbado o trabalho forense, dificultando o acesso da
população à justiça.

Itabirito possui, segundo dados de 1996, 35.232 habitantes e 23.454
eleitores, contando somente com uma vara judicial, o que resulta em uma
alta relação Juiz/habitante, pelo que se faz necessária a abertura de outra
vara judicial.

For tais razões, contamos com o apoio dos nobres Deputados à aprovação



desta emenda.
EMENDA N° 109

Acrescente-se onde convier:
"Art.... . - Fica incorporada à Comarca de Cachi

de Conceição dos Ouros, mediante desmemb
Paraisópolis.".

Sala das Reuniões, de de 1999.
Bilac Pinto
Justificação: De acordo com a Lei Complemc

contém a Organização e Divisão Judiciárias d'
Conceição dos Ouros integra a Comarca de Parai

Verificando-se as disposições do Projeto de Li
que propõe a revisão da supracitada lei comp
Anexo II, constata-se que o Município de Conce
submetido à referida comarca. No entanto, é
habitantes de Conceição dos Ouros, inclusive as
antiga aspiração de ver o município integrando a
Minas, para fins de aperfeiçoamento da prestação

Levando-se em consideração que as autoridad
possível para atender às aspirações da comunid2
o apoio dos ilustres pares desta Assembléia Lec
emenda.

EMENDA N°110
Dá nova redação à alínea 'e" do inciso II do ai

Anexo 1, inciso II:
"Art. 10- .......................

e) deDivinõpohs, 15 Juizes de Direito, sendo 3
* - A tabela do Anexo 1 foi publicada na edição

26/10/00.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: No Município de Divinôpolis, po

facilidade que é vultoso o movimento forense.
que se encontram em tramitação. Assim sendo,
número de varas para 15 é medida oportur
dinamismo à solução das lides forenses.

EMENDA N°111
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ra de Minas o Município
nento da Comarca de

ar n° 38, de 1995, que
Estado, o Município de

Complementar n° 17199,
nentar, especialmente o
io dos Ouros continuará
)rtuno assinalar que os
oridades municipais, têm
omarca de Cachoeira de

públicas devem fazer o
esperamos contar com
tiva á aprovação desta

10 e acrescenta item ao

Juizado Especial;
"Diário do Legislativo" de

;e constatar com muita
milhares de processos

endemos que ampliar o
que emprestará maior

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica criada mais uma vara na Comarca de Ervália".
Sala das Reuniões, de novembro de 1999.
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Bené Guedes
Justificação: Faz-se necessária a criação de mais uma vara na Comarca de

Ervália, devido ao grande número de feitos judiciais que se acumulam na
única vara existente nessa Comarca.

Além disso a referida Comarca não conta com um Juiz permanente, o que
vem dificultando o andamento dos processos.

Com a criação da segunda vara, esses problemas seriam corrigidos, e a
Comarca ganhará maior agilidade no andamento dos processos que ali
chegam.

EMENDA N°112
A alínea "e" do inciso II do art. 10 passa a ter a seguinte redação,

alterando-se o anexo correspondente:
"Art 10- ................................................

e) de Divinõpolis, 16 Juizes de Direito, sendo 4 do juizado especial;".
Sala das Reuniões, de dezembro de 1999.
Marcelo Gonçalves
Justificação: Instalada em 315136, a Comarca de Divinôpolis, anteriormente

classificada como de entrãncia final, possui hoje nove varas, entre civeis,
criminais e de juizado especial. O Projeto de Lei Complementar n° 17199
aumenta este número para dez varas, sendo três do juizado especial. No
entanto, esta proposta não atende ás necessidades da Comarca, em razão,
principalmente, do enorme movimento forense existente no município. De
fato, estando entre as dez maiores receitas municipais globais do interior do
Estado, com uma taxa média de crescimento anua' da ordem de 6.7%,
segundo recente publicação da AMM (Associação Mineira de Municípios -
"Finanças dos Municípios Mineiros", Ano 1, 1999), a comunidade residente
em Divinópolis é responsável por uma atividade econômica bastante
significativa, em constante expansão, alvo de especulação imobiliária,
migrações recentes, problemas de adaptação populacional, tráfego intenso,
disputas comerciais e industriais, entre outros problemas relativos ao
fenômeno da urbanização acelerada, concentrada e intensa, sendo todos
esses elementos fonte de conflitos diversos. E, como sabemos, a função
primordial da prestação jurisdicional é dirimir e julgar conflitos, ou mediar
interesses antagônicos, sob pena do caos social. Nessa medida, a presença
do Poder Judiciário em uma determinada comarca deve ser proporcional ao
potencial de demandas geradas em sua jurisdição. Parafraseando
Aristôteles, tal princípio pode ser, seguramente, considerado como uma
"verdade geralmente aceita", mas não vem sendo observado na Comarca de
Divinópolis. Outras comarcas, não menos importantes, mas com menor
potencial de demandas, estão melhor aquinhoadas.
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que deve presidir a organização e a dimensão das comarcas mineiras,
apresento esta emenda, esperando sua aprovação.

EMENDA N° 113
O art. 47 passa a ter a seguinte redaçã

correspondente:
"Art. 47 - Os Tribunais de Alçada terão sedi

Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora!
Pouso Alegre e Uberlândia".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999.
Marcelo Gonçalves
Justificação: Uma das mais importantes medid;

Lei Complementar n° 17199 foi a descentralizaçã
Duas Razões assistem a essa consideração: a prir
medida terá efeito benéfico tanto para os jurisdick
uma maior agilidade processual e melhor prestaç
o Poder Judiciário, que melhor poderá exercer su
relativa ao princípio constitucional do devido proc€
jurisdição, idéias reunidas no conhecido anglicisn
A segunda diz respeito à própria instituição: o Tr
Gerais, sendo um dos mais ágeis e eficientes tril
todo o País, é um modelo que, se seguido, propo
á medida aqui pretendida.

No entanto, até pela funcionalidade e pelc
proposição legal, merece melhor e mais adequa
território do Estado. Atento a isso, proponho a
Divinópolis entre os aptos a receber um Tribunal
de situar-se em uma região não arrolada entr(
descentralização, o município, em si, é d
consideráveis, ocupa a posição de pólo regional,
um movimento forense situado entre os maiores d

Pelas razões expostas, espera o signatário de
acolhida e aprovação.

EMENDA N°114
Exclua-se o Município de Martinho Campos

ficando ele integrante da Comarca de Abaeté, a
seu item "1", nos seguintes termos:

* - A tabela do anexo III foi publicada na edição
26/10/00.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999.
Marcelo Gonçalves

alterando-se o anexo

nas Comarcas de Belo
ntes Claros, Divinópolis,

adotadas no Projeto de
dos Tribunais de Alçada.
eira, no sentido de que tal
ados, no que concerne a
jurisdicional, quanto para

competência e obrigação,
50 legal, no duplo grau de
do "due process of law".

unal de Alçada de Minas
mais de segundo grau de
ionará inevitável sucesso

caráter oportuno dessa
a distribuição espacial no
inclusão do Município de
de Alçada Regional. Além
as que serão objeto da
tamanho e economia

possui Escola de Direito e
interior do Estado.
ta emenda receber a sua

Comarca de Pitangui,
ndo-se o Anexo III em

"Diário do Legislativo" de
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Justificação: Um dos princípios que preside a reunião de dois ou mais

municípios em uma mesma Comarca é a proximidade e a facilidade de
comunicação entre eles. A par disso, deve-se observar a vontade, os hábitos
e o costume da população, que prefere dirigir-se a um determinado município
para fazer compras, negócios ou viagens de lazer. Ê com esse espírito que
fazemos esta proposta. já que Martinho Campos está muito mais próxima de
Abaeté que de Pitangui. Assim sendo, essa mudança atende sobremaneira à
comunidade de Martinho Campos, que ficará mais próxima da sede de sua
Comarca.

Por ser oportuna e plenamente justificável, esta emenda merece, dos
nobres pares, a sua aprovação.

EMENDA N°115
Inclua-se a Comarca de Itapecerica entre as relacionadas na alínea "o" do

inciso II do art. 10, que passa a ter a seguinte redação, alterando-se o anexo
correspondente:

"Art. 10- ..........................

o) de Andradas, Araçuaí,Boa Esperança, Brasilia de Minas, Congonhas,
Guaxupé, ltambacuri, Itapecerica, João Pinheiro, Lagoa da Prata, Lagoa
Santa, Manteria, Mariana, Monte Carmelo, Pedra Azul, Pitangui, Piumhi,
Porteirinha, Sabará, São Francisco, São Gonçalo do Sapucaí, São João
Nepomuceno, Várzea da Palma e Visconde do Rio Branco, 2 Juízes de
Direito".

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999.
Marcelo Gonçalves
Justificação: A Comarca de ltapecerica é composta, além do município-

sede, pelos Municípios de Camacho e São Sebastião do Oeste. Instalada em
março de 1892, possui grande tradição e um movimento forense bastante
alto para ter, apenas, uma única vara. Sua sede tem considerável atividade
econômica, calcada, principalmente, em atividades agrícolas e pecuárias,
sendo uma das mais importantes bacias leiteiras do Estado. A extensão
territorial da Comarca, englobando três municípios, não é menos importante
e, por si só, justificaria um melhor tratamento, aumentando-se mais uma vara,
pelo menos. Tanto isso é verdade, que, apesar da vara única, a Comarca era
considerada de entrãncia intermediária, em razão do número e da
complexidade de seus feitos judiciais. Nada mais justo, portanto, que, nesta
oportunidade, a Comarca de Itapecerica seja reestruturada, tendo um perfil
compatível com sua realidade forense e sua importância regional.

Por essas razões, apresentamos essa emenda, esperando sua aprovação.
EMENDA N°116

Retire-se a Comarca de Pedro Leopoldo da alínea "n" do inciso II, do art.
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10, incluindo-a entre as nomeadas na alínea "1" do inciso II do mesmo
artigo, que passa a ter a seguinte redação, alterando-se o anexo
correspondente:

"Art. 10- .......................................................

1) de ltaúna, ltuiutaba, Pará de Minas, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Ribeirão
das Neves e Três Corações, 5 Juizes de Direito, sendo 1 do Juizado
Especial."

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999.
Marcelo Gonçalves
Justificação: Localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a

Comarca de Pedro Leopoldo sofre as vantagens e as tensões relativas a
esse posicionamento. Tendo crescido muito nosúltimos anos, sua sede, o
Município de Pedro Leopoldo, está entre as quarénta maiores receitas totais
do Estado de Minas Gerais, ocupando a 27a pôsição em arrecadação do
ICMS, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. O
volume de negócios, à vista desses dadosj é bastante significativo.
Definitivamente já não é um pequeno município. Sua comarca, instalada em
1 011139, é uma das mais antigas e tradicionais ido Estado. Possui intenso
movimento forense, embalado não apenas pelo ]crescimento econômico do
município, como também pelas inevitáveis disputas decorrentes deste
fenômeno. Como integrante da Região Metropolitana da Capital, grande parte
das demandas geradas nesta grande concentação urbana acabam por
afetar a comarca, inevitavelmente. Em razão disso, a Secretaria da
Segurança Pública de Minas Gerais instalará, proximamente, uma Delegacia
Regional de Polícia. Por essas razões, entre outras, faz-se necessário melhor
aquinhoá-la, dotando-a de varas suficientes p4ra fazer frente aos feitos
judiciais ali propostos e julgados. Além disso, esta emenda visa a equipará-Ia
a outras comarcas, da mesma envergadura. Tendo em vista a razoabïlidade
desta proposição, espera o signatário a sua aprovação.

EMENDAEMENDAN° 117
Acresça-se onde convier:
"Art..... - A Comarca de lbirité compreende o Município de lbirité, que lhe é

sede, e os Municípios de Sarzedo e Mário Campo.".
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1999.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Projeto de Lei Complementar n° 17199 traz uma "novidade

absurda" e de total "contra-senso" que é colocar o Município de Mário
Campos subordinado à Comarca de Brumadinho Tal pretensão contraria os
aspectos histórico, geográfico e legal. Quanto a historicidade verifica-se que
Mário Campos era distrito de lbirité, de onde se lemancipou em 1995 e teve
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instalação em 1997. Com relação à posição geográfico, a distância de $
Mário Campos a Ibirité é infinitamente menor que a Brumadinho. Acresça-se
a isso também que, pela colocação físico-geográfico-rodoviária , o ir e vir
entre Mário Campos e lbirité é de fluxo maior e mais intenso.

O perdurar da redação do projeto será uma insensatez com a população de
Mário Campos que teria distanciado o acesso á Justiça.

Conto com a aprovação da emenda.
EMENDA N°118

Dê-se a seguinte redação ao § 1° do art. 80:
"Art. 8°- ..................................
§ l O - As comarcas que integram a região metropolitana, prevista na

legislação complementar, constituirão a Circunscrição Judiciária
Metropolitana, com classificação de entrância especial, tendo como sede
Belo Horizonte.",

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1999.
Dinis Pinheiro
Justificação: O projeto de lei complementar traz em seu bojo a figura da

Circunscrição Judiciária Metropolitana. Não obstante o perfil metropolitano,
não foram contempladas todas as comarcas da região metropolitana.

Necessário se torna, sem dúvida, que o espírito "metropolitano" seja
comum a todos os Poderes. A conurbação se dá em todas as áreas da
administração pública e no âmbito do Judiciário também ela se faz sentir.

Não há critério para definir como metropolitano somente três comarcas, se,
por força de lei complementar estadual, várias outras compõem esse perfil.

Assim apresentamos a emenda que estende ao Judiciário a vigência de lei
complementar estadual que definiu quais são os integrantes da região (atual
Lei Complementar n°53, de 10112199).

Aguardamos aprovação de nossa emenda.
EMENDA N°119

Acresça-se ao art. 60 os seguintes § 5 0 e 60:
"Art. 6°- ...........................
§ 50 - Os serviços notariais e de registro, aludidos no § 4 0 deste artigo,

serão, no distrito-sede da comarca instalada, em número de:
1 Serviço Notarial;
1 Serviço de Registro de Imóveis:
1 Serviço de Registro das Pessoas Naturais. Interdições e Tutelas;
1 Serviço Protestos de Títulos:
1 Serviço Registro de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas.
§ 60 - A alteração de número de Serviços Notariais e de Registro obedecerá

a critérios populacionais e sócio-econômicos. consoante o art. 38 da Lei
Federal n°8.935, de 21111194.".
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Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1999.
Dinis Pinheiro
Justificação: O acréscimo dos dois parágrafos

necessário. Primeiro, pelo aspecto salutar de e
serviços criados, notas e registro, quando da
critério adotado de uma unidade para cada serviç
na Lei Federal n o 8.935, de 1994, que pre
populacionais e sócio-econômicos. Segundo,
correlatas a um só texto. Atualmente a matér
exegese. Dai, por apropriada técnica legislativa,
assunto é exposto.

EMENDA N° 120
Acrescente-se onde convier:

mencionado art. 6° faz-se
?ciflcação de quais são os
istalação de comarca. O
é coerente com o disposto

observação de critérios
la aglutinação de regras
é esparsa, dificultando a
enas em dois parágrafos o

"Art. .... - Poderão ser posicionados, na cIa
especialidades Cirurgião-Dentista e Médico, do
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais,
efetivo da classe de Analista de Saúde da Carrei
da Saúde de Minas Gerais, com os respectivos ti
Cirurgião-Dentista e dois cargos de Médico, o
natureza, privativos de portadores de diploma dE
atribuições, fixadas em ato normativo competentE
especificamente para atividades de saúde.

§ 1 0 - Os posicionamentos de que tratam o
efetivados por meio de resolução conjunta assi
Estado da Saúde, e de Recursos Humanos e pek
Alçada do Estado de Minas Gerais, em face de re
interessados.

§ 20 - Com os posicionamentos de que tratam
extintos um cargo de provimento efetivo, vaç
Judiciário, especialidade Cirurgião-Dentista, e
efetivo, vagos, da classe de Técnico Judiciário.
Quadro da Secretaria do Tribunal de Alçada do f
quais, automaticamente, atenderão ao posicionE
de Cirurgião-Dentista e Médico, respectivamente
de Estado da Saúde do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1999.
Dimas Rodrigues
Justificação: O Tribunal de Alçada de Minas

médico-odontológico próprio, que vem prestando
Juizes e aos servidores.

Integrando o corpo de profissionais da saúde nc

;e de Técnico Judiciário,
Quadro da Secretaria do
rés cargos de provimento
a da Secretaria de Estado
ilares, sendo um cargo de

função pública de igual
dentista ou médico, cujas
tenham conteúdo voltado

:aput" deste artigo serão
ada pelos Secretários de
Presidente do Tribunal de
jerimento formulado pelos

"caput" deste artigo, ficam
da classe de Técnico

)is cargos de provimento
especialidade Médico, do
stado de Minas Gerais, os
nento nos cargos efetivos
da Carreira da Secretaria

Gerais conta com serviço
importante assistência aos

Tribunal, destacam-se três
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servidores da Secretaria de Estado da Saúde, colocados, há anos, á
disposição do Judiciário; um deles por mais de uma década

A presente emenda visa, portanto, a harmonizar, definitivamente, do ponto
de vista jurídico-funcional, uma situação já consolidada no plano fãtico. Afinal,
são profissionais que, na prática, já não guardam vinculo com as suas
origens, pois no Tribunal, atuando durante muito tempo, criaram fortes raízes
profissionais, e também de convivência social, plenamente integrados à
comunidade que assistem, incorporados ás rotinas de funcionamento, aos
horários e ás demais regras de trabalho.

Ademais, a medida ora proposta não é pioneira, pois tem sido utilizada no
âmbito federal como forma de respaldar soluções que se adaptam aos
interesses da administração pública e dos próprios servidores envolvidos.
Igual procedimento foi adotado na Medida Provisória n° 1798-1, de 11/2/99,
publicada no Dou de 1212199, que, em seu art. 19-A, trata da transposição
de cargos efetivos, e respectivos ocupantes, de outros órgãos da
administração federal direta para a carreira de Assistente Jurídico da
Advocacia-Geral da União, exigindo apenas que os cargos tivessem
atribuições de natureza jurídica e fossem privativos de bacharel em direito.

EMENDA N° 121
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Exclui o Município de Pedra Bonita da Comarca de Abre-Campo,

fazendo a sua inclusão na Comarca de Divino.".
Sala das Reuniões, de de 2000,
Sebastião Costa
Justificação: O Município de Pedra Bonita está distante 55km de Abre-

Campo e aproximadamente 28km do Município de Divino, e, além do
percurso ser menor, existe melhor via de acesso, com parte com asfalto.
Além desse aspecto, no inicio do século passado, Pedra Bonita pertenceu à
mesma paróquia que Divino pertencia: a de Santa Luzia do Carangola. Essa
influência aproximou os respectivos povos criando fortes laços de amizade.

EMENDA N° 122
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica criada mais uma vara na Comarca de Mutum.".
Sala das Reuniões, de de 2000.
Sebastião Costa
Justificação: A criação de mais uma vara justifica-se pelo grande número

de processos existentes na Comarca de Mutum.
EMENDA N° 123

Acrescente-se onde convier:
Art. .... - A cidade de Indaiabira, pertencente á Comarca de Rio Pardo de

Minas, passa a integrar a Comarca de Taiobeiras.".
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Sala das Reuniões, de fevereiro de 2000.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: A transferência de lndaiabira para

faz imprescindível, porque, além de facilitar o ac
por parte dos moradores daquela cidade, quando
justiça, proporcionar-lhes-á maior economia e tei
entre as duas cidades.

Além disso, tal medida satisfaz com plenitude o
que há muito reivindica essa alteração.

EMENDA N° 124
Suprima-se o art. 47 e dê-se aos dipositivo:

seguinte redação:
"Art. 9°- ..........................
li - Tribunal de Alçada;
Art. 21 - .........................
X - decidir as dúvidas de competência entre

Tribunal de Justiça.
Art. 48 - O Tribunal de Alçada, com sede na C

Estado, compor-se-á de cinqüenta Juizes, dos qi
outro o Vice-Presidente.

Art. 318 - Ficam criadas Câmaras Regionais dc
Alçada, sendo uma cível e outra criminal, nas
Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso AI

§ 1 0 - A competência e o funcionamento da
"capuf serão definidos em resolução de cada Trit

§ 20 - As Câmaras Regionais do Tribunal de
cinco Desembargadores, e as do Tribunal de Alça

§ 30 - Instaladas as Câmaras simultaneamenti
passarão a ser de entrância especial.".

Sala das Reuniões, 22 de março de 2000.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: O Projeto de Lei Complementar

Tribunais de Alçada, a serem sediados na
Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso A
essa é uma iniciativa conflitante com a Proposta
n° 2199, que tramita nesta Assembléia LegislativE
Judiciário, ora em tramitação no Congresso Nacic
tem como relatora a Deputada Zulaiê Cobra, com
á Constituição n° 96-A/92 (á qual se acham
Emenda à Constituição n os 112-N95, 127-N95
em razão do seguinte: a) primeiro, porque

Comarca de Taiobeiras se
mpanhamento processual
ecessitados de recorrer à
p0, devido à proximidade

da população local,

a seguir relacionados a

Tribunal de Alçada e o

1 e jurisdição em todo o
um será o Presidente e

Tribunais de Justiça e de
Comarcas de Governador
gre e Uberlãndia.
Câmaras de que trata o

tiça serão compostas de
de cinco Juizes.

as respectivas comarcas

n° 17199 cria mais cinco
cidades de Governador
gre e Uberlãndia; contudo

de Emenda á Constituição
e, ainda com a reforma do
ial, cuja comissão especial
)ante Proposta de Emenda
pensas as Propostas de
215-A'95. 368-A197). Isso
Proposta de Emenda à
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Constituição n° 2199, de autoria do eminente Deputado Durval Ángelo,
trata da unificação dos Tribunais de Alçada e Justiça; b) segundo, porque a
Proposta de Emenda à Constituição n° 96-A/92 dispõe sobre a extinção dos
Tribunais de Alçada nos Estados que ainda mantêm essa dualidade de
jurisdição no segundo grau. Ora, uma vez promulgada qualquer dessas
emendas, deparar-se-á com situação inconciliável com a criação de mais
Tribunais de Alçada.

E de se lembrar que a Proposta de Emenda à Constituição n° 96-N96, em
seu art. 35, também introduz o § 40 ao art. 125 da Constituição da República,
prevendo o funcionamento descentralizado dos Tribunais de Justiça através
de Câmaras Regionais. Dessa forma, não obstante a postura mais cautelosa
fosse a de aguardar a votação das referidas emendas, tanto no plano
estadual como no federal, nada obsta a que se dê curso á idéia de
harmonização da estrutura judiciária mineira com a diretriz de regionalização
do art. 35 mencionado acima, o que, por cautela, deve ser feito de forma a
absorver a possibilidade de eventual frustração da proposta de extinção do
Tribunal de Alçada. Para tanto, revela-se estratégica, neste momento, a
previsão de criar Câmaras Regionais para o Tribunal de Justiça e para o
Tribunal de Alçada, em solução racionalizante capaz de assegurar aos
jurisdicionados o pleno acesso à justiça de segundo grau, aproximando a
justiça do cidadão e realizando antigo anseio da sociedade mineira.

Assim, com a presente proposição, independentemente de serem ou não
unificados os Tribunais pelas Propostas de Emenda à Constituição referidas,
a regionalização estará em condições de ser implementada, no primeiro caso
cingindo-se apenas ao Tribunal de Justiça e, no segundo, abrangendo
também o Tribunal de Alçada.

EMENDA N° 125
Exclua-se, no Anexo III, da Comarca de Andrelãndia - n° 15 o Município de

Piedade do Rio Grande, passando este a integrar a Comarca de Barbacena -
n°25, do referido anexo.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2000.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: O município de Piedade do Rio Grande, historicamente,

sempre foi ligado à Comarca de Barbacena, à qual, aliás, já pertenceu por
muitos anos, tendo sido transferido para a Comarca de Andrelãndia quando
da última organização e divisão judiciária do Estado. O seu retorno à antiga
comarca é uma reivindicação manifestada pelos habitantes daquela
municipalidade, que, esperamos, possa ser agora concretizada com a
aprovação da presente emenda.

EMENDA N° 126
0 caput" do art. 64 passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 64 - A direção do foro, sede privativa dos serviços judiciais, será

exercida, na Comarca de Belo Horizonte, pelo Corregedor-Geral de Justiça
ou por Juiz Corregedor por ele designado e, nas comarcas do interior, pelo
Juiz de Direito ou, havendo mais de uma vara, pelo que for designado
bienalmente pelo Corregedor-Geral, permitida a recondução.".

Sala das Reuniões, abril de 2000.
José Milton
Justificação: A boa administração do Poder H começa com a

melhor administração de cada comarca. Problemas localizados não podem
impedir a necessária boa administração da justiça em qualquer nivel. Impedir,
pois, o Desembargador Corregedor de Justiça de indicar quem, a seu
prudente critério, melhor dirige a administração de cada comarca pode
resultar na necessidade de designar um Juiz que não tenha afinidade com a
comunidade jurídica da comarca, com os funcionários e jurisdicionados
interessados. Sempre o objetivo deve ser a mais'rápida, eficiente e dinâmica
administração geral do poder, e isso só ocorrerá, se o indicado para a função
for quem goze de confiança da corregedoria e do próprio Tribunal de Justiça.

EMENDA N o 127
O "caput" do art. 85 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 85 - As Turmas Recursais serão compostas por Juizes de Direito com

jurisdição na respectiva sede ou em comarca 1 que integre o seu grupo
jurisdicional, indicados pela Corte Superior, para um período de três anos,
permitida a recondução e vedada a recusa.".

Sala das Reuniões, abril de 2000.
José Milton
Justificação: Evidente que, em determinadas comarcas criadas e em

funcionamento, na sede das Turmas Recursais, o número de Juizes da
justiça comum não propicia a oportunidade de que o Tribunal deixe de
reconduzi-los a esta função jurisdicional. E cedo que Juizes de outras
comarcas, pertencendo ao mesmo pólo recural, poderiam exercer as
funções, mas sem dúvida que com maior prejuizoã prestação jurisdicional de
suas respectivas comarcas, em face do deslocamento obrigatório até a sede.
Não fosse isso, mais despesas seriam geradas p&a o Poder Judiciário com o
pagamento de diárias, sendo absolutamente cedo que tal geração de
despesa não se coaduna com o melhor interese de controle dos gastos
públicos.

EMENDA N° 128
Acrescente-se ao art. 80 o seguinte parágrafo:
"Art. 80 - ......................
§ .... - Todas as atuais comarcas sedes de Turma Recursal passam a ter a

classificação de entrância especial.".



554
Sala das Reuniões, abril de 2000.
José Milton
Justificação: Não há diferença entre a atividade jurisdicional das atuais

comarcas de entrância final entre si ou entre elas e a Comarca de Belo
Horizonte, visto que todas são cidades-põlos regionais com grande número
de feitos em tramitação, grande número de eleitores, riqueza, força
econômica, nível universitário, jurídico e cultural semelhantes. Destaque-se
que, certamente, esses dados foram levados em conta para a instalação ali
de Juntas Recursais dos Juizados Especiais.

EMENDA N°129
Renumere-se o § 2° do art. 8 0 com o n° 30 e dê-se-lhe nova redação:

....................................................................................
§ 30 - As Comarcas de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo constituirão

a Circunscrição Judiciária do Vale do Aço, com classificação de entrância
especial, tendo como sede Ipatinga.".

Sala das Reuniões, de março de 2000.
João Leite
Justificação: Dada a importância das cidades reunidas para a constituição

da Circunscrição Judiciária do Vale do Aço, do mesmo porte de outras
previstas no projeto ( 1° do art. 80 , na sua forma original) ou de maior porte,
não há como negar a classificação de entrância especial ás componentes da
Circunscrição Judiciária.

EMENDA N° 130
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Serão lotados, em cada uma das Secretarias dos Juizados

Especiais de Comarca de segunda entrância, seis Oficiais de Justiça.".
Sala das Reuniões, de abril de 2000,
Anderson Adauto
Justificação: Com o advento da Lei n° 9.099, de 1995, surgiram os Juizados

Especiais Civeis e Criminais, mas não foram criados os cargos de Oficial de
Justiça. Assim sendo, aqueles Juizados se utilizam, quando necessário, dos
oficiais que são lotados nas Varas Cíveis e Criminais da Comarca.

Tal fato tem trazido enormes transtornos e atrasado a normal tramitação
dos feitos. Dessa forma, nada mais oportuno que a criação dos cargos em
tela

EMENDA N° 131
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Serão lotados, em cada uma das Secretarias de Varas de

Comarcas de segunda entrância, um escrivão e sete escreventes.".
Sala das Reuniôes, de abril de 2000.
Anderson Adauto
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a-se na atual realidade
entrãncia, que retrata um
mtemente, um déficit no
servidores que requerem

iencionadas varas, cresce
deve ser ampliado.

Justificção: A alteração ora proposta fundamer
das secretarias de varas de comarcas de segund
grande volume de trabalho forense e, conseqi
quadro de pessoal, que é agravado por pedidos
aposentadoria ou exoneração. As demandas, nas
a cada dia e. por esse motivo, o quadro de pessoz

EMENDA N°132
Suprimam-se o art. 62 e seu parágrafo único.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2000.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: Pela sua excepcional importãn

jurisdicional do Estado, o Juizado da Infãncia e d
um maior destaque no presente projeto, que
divisão judiciárias de Minas Gerais, a exemp
Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Isso porq
a ele se refere, de passagem, apenas no art.
simplesmente, "competir ao Juiz da Vara da Infâr
as atribuições definidas na legislação especial sol
da Corte Superior". Por sua vez, seu parágrafo
designação do Juiz de Direito para o exercic
comarcas onde não houver vara com competênci

Por essa razão, estamos propondo, em outr
capítulo II do título III do projeto, de uma nova
mais abrangente sobre a competência e as atrit
notadamente na Comarca de Belo Horizonte. on
estruturação desse importante órgão, a fim de at
agilidade às exigências contidas no Estatuto da C

Com a acolhida que esperamos seja dada à
mesmas disposições do artigo e do parágrafo m
torna-se necessário, para atender á técnica legi
citados dispositivos da subseção em que for
Tribunal de Justiça, conforme texto original do prc

EMENDA N° 133
Inclua-se nas Disposições Transitórias (titulo 1

artigo com a seguinte redação:
"Art. .... - O Tribunal de Justiça, no prazo de r

Assembléia Legislativa projeto de lei disl
administrativa das cinco varas regionais da lnfãn
refere a seção IV do capitulo II do titulo III, e cria
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io de tais atribuições, nasd específica para tanto,
à emenda, a inclusão, no
seção dispondo de maneira
)iiições do referido Juizado,
de se faz necessária melhor

nder com mais eficiência e
:iança e do Adolescente.
quela emenda, na qual as
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;lativa, sejam suprimidos os
ám incluídos pelo egrégio

do livro VI), onde convier,

venta dias, encaminhará á
)rido sobre a estrutura
a e da Juventude, a que se
do os cargos de Assistente
ai e Comissário da lnfãncia
as respectivas equipes
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interdisciplinares.".

Sala das Reuniões, 25 de abril de 2000.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A presente emenda é complementação de outra que estamos

apresentando, nesta data, com o objetivo de incluir, no capitulo II do titulo III
uma seção destinada especificamente ao Juizado da Infância e da
Juventude.

Prevê aquela proposição a descentralização do antigo Juizado da Infância
e da Juventude de Belo Horizonte, com o seu desdobramento em cinco varas
especializadas distintas, as quais constituirão os Juizados Regionais
destinados a atender, principalmente, à população mais desfavorecida dos
bairros que integram as várias regiões administrativas da Capital.

A autorização legislativa prevista nesta emenda se faz necessária, para
que se possa dotar as novas varas da Infância e da Juventude do
imprescindível suporte técnico e operacional, de responsabilidade das
diversas equipes interdisciplinares constituídas na forma do que estabelece a
Lei Federal n° 8069, de 1317190. que contêm o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Por se tratar de matéria de alto interesse público e que virá ampliar e
fortalecer, de maneira significativa, o importante órgão de prestação
jurisdicional ás crianças e aos adolescentes de nossa Capital, contamos com
a sua indispensável aprovação.

EMENDA N° 134
Acrescente-se ao capítulo II do título III a seguinte seção IV:
"Titulo III

Capitulo II

Seção IV
Do Juizado da lnfãncia e da Juventude
Art. .... - Haverá, obrigatoriamente, uma Vara da Infância e da Juventude

nas comarcas cuja população seja superior a 70 mil habitantes, com
competência para exercer as atribuições definidas no Estatuto da Criança e
do Adolescente e demais legislações atinentes à defesa e à proteção do
menor.

Parágrafo único - Nas comarcas onde não houver vara com competência
especifica para infância e juventude, caberá ao Corregedor-Geral de Justiça
designar, bienalmente, o Juiz de Direito competente para tais atribuições,
permitida uma recondução e sua substituição, quando convier,

Art. .... - O Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Belo
Horizonte fica desdobrado em quatro Varas Regionais, que terão a atribuição
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de atender às nove regiões administrativas estab
da Capital, com as respectivas jurisdições assim d

- Juizado Central, nele compreendidas a regiã
Leste ! Noroeste e Oeste, abrangendo os b
respectivas regiões administrativas do Município d

II - Juizado Pampulha - Venda Nova, abrangen
essas duas regiões administrativas;

III - Juizado Norte-Nordeste, compreendendo
essas duas regiões administrativas;

IV - Juizado Barreiro, abrangendo o Barreiro de
bem como os demais bairros circunvizinhos que ir

Art. .... - O Juizado Central será dotado de dua
e outra infracional (2° Vara), cada uma com
Substitutos Cooperadores e respectivas sec
aproveitamento da estrutura física existente e dos
Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonti

§ 1 0 - Os demais Juizados Regionais serão cor
única vara (cível e infracional), com dois Juizes
cooperador).

§ 20 - Cada Juizado contará ainda com equ
integrada por Assistentes Sociais, Psicólogos,
Judicial e Comissários da Infância e da Ju\
necessário aos serviços da Secretaria do Juízo.

Art. .... - Os atos normativos do Juizado da lnfãr
Horizonte serão adotados, em conjunto, pelos titu
regionais, sob a presidência e a coordenação do 1
Central, quando se tratar de matéria cível, e,
infracional, do titular da 2° Vara.

Art. .... - O Juizado Central da Infância e da Ji.
Foro, designado, periodicamente, pelo Corregedo

Parágrafo único - No foro da Capital caberá, e
Juizado Central a apreciação e o julgamento das

Sala das Reuniões, 25 de abril de 2000.
António Carlos Andrada
Justificação: Ninguém desconhece que é na C

onde deságua quase todo o fluxo migratório d
oriundos do interior do Estado, que a questão do
forma mais visível e tumultuada. A imprensa ai
fatos que mostram a gravidade dos problemas sc
crianças abandonadas ou em situação de risco,
delinqüência juvenil e o crescimento, na cidad
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infratores a reclamar providências urgentes das autoridades e da
sociedade.

Por seu turno, a única Vara da Infância e da Juventude existente na
Capital, saturada diante do enorme volume de feitos e do agravamento dos
problemas sociais, já se mostra quase que impotente para resolver a
angustiante situação, não obstante a incansável atuação dos magistrados
que se encontram à frente desse órgão.

Como se sabe, além de suas atribuições de caráter jurisdicional, dentre as
quais se destacam ações sócio-educativas (atos infracionais), destituições de
pátrio poder, adoções, guarda de menores, tutela, infrações administrativas e
execução das medidas aplicadas a jovens infratores, aquela vara
especializada compreende todo um conjunto de atividades executivas,
consistentes no desempenho de funções de apoio judiciário e administrativo,
serviços gerais, sociais e psicopedagõgicos, sindicâncias, recambiamentos e
as mais diversas providências, bem como as funções de fiscalização do
cumprimento das normas de proteção à criança e ao adolescente.

Ora, sendo múltipla e árdua, como se vê, a gama de atividades funcionais
da Vara da Infância e da Juventude, é fácil concluir que desenvolvê-las.
atualmente, na 33 Capital do Pais, quase que com a mesma estrutura de 30
anos atrás, afigura-se missão praticamente impossível. Pode-se dizer, sem
exagero, que, diante de exigências tão avassaladoras, pouco tem adiantado
o enorme avanço representado pela norma legal vigente, e também a
abnegação, o sacrifício pessoal e o ingente esforço desenvolvido pelos atuais
Juizes dessa vara especializada - um titular e três substitutos.

Por conseguinte, a conclusão a que se chega é de que somente com uma
urgente reestruturação e descentralização das atividades da justiça menorista
de nossa Capital, será possível torná-la mais ágil e capacitada para o
desempenho de seu importantíssimo papel. Assinale-se que tal
descentralização não responde apenas a razões de ordens legal, técnica e
administrativa, mas também, e principalmente, social e ética, pois somente
por meio dela se conseguirá levar a ação da justiça da infância e da
juventude à periferia de grandes cidades como Belo Horizonte, justamente
onde se concentram, em sua expressiva maioria, as crianças e os
adolescentes em situação de risco pessoal e social. Isso foi reconhecido,
aliás, no 1 Seminário Mineiro da Infância e da Juventude, realizado em Belo
Horizonte nos dias 7 e 8 do corrente mês, onde essa questão foi amplamente
debatida e incluída nas conclusões do conclave, sob o titulo de Carta de
Minas, enfatizando-se a urgência "da implantação de um mínimo de quatro
juizados regionalizados na Capital do Estado".

Assim, ao propormos, com esta emenda, a ampliação do antigo Juizado da
Infância e da Juventude, com a criação e a implantação de três novas varas
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especializadas de menores, nas principais regiões le nossa Capital, nada
mais estamos fazendo do que atender a um reclamo da sociedade,
proporcionando a esse órgão melhores condições de funcionamento e uma
prestação jurisdicional mais efetiva e, desse rn do, beneficiando grande
parcela da população carente que, diuturnamente, ecorre aos seus serviços,
motivo pelo qual contamos com o apoio dos ilustrE pares nesta Casa à sua
aprovação.

EMENDA N°135
Acrescente-se onde convier o seguinte:
Fica criada a 2a Vara na Comarca Guanhães.".

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2000,
Olinto Godinho
Justificação: O projeto contém a organização é a divisão judiciárias do

Estado de Minas Gerais e infelizmente a nosso ver, deixou de cuidar com
mais carinho da Comarca de Guanhães, que hoje é pólo aglutinador de uma
região aproximadamente com 230 mil habitantes.

Salienta-se que o único setor que Guanhães não aglutina, e já o fez no
passado, até o ano de 1994, quando foi extinta a 2 2 Vara, é exatamente o do
Judiciário.

Consta no projeto a criação de varas nas Comarcas de São João
Nepomuceno (ordem de grandeza 109°), Brasi ia de Minas (ordem de
grandeza 114 0), Pedra Azul (ordem de grandeza 28 0) e Itambacuri (ordem
de grandeza 145°), deixando de lado a Comarca le Guanhães, cuja ordem
de grandeza é superior a todas as comarc s supracitadas, estando
classificada na 108a posição.

Não se pretende retirar das comarcas citada o beneficio que estão
recebendo; apenas e tão-somente desejamos que i Comarca de Guanhães,
como dito, aglutinadora de vasta região do Estado também seja merecedora
de especial atenção e receba o mesmo beneficio.

Além de tudo, plantões de férias e finais de emana passariam a ser
realizados em Guanhães, com grande ganho para celeridade processual.

Acrescente-se que os municípios integrantes ssa Comarca edificaram
anexo ao Fórum Dr. Brito, cujas dependências além de dobrar a área
construída do edificio, está apta a receber a 2a Var Judicial.

Por entender a necessidade, apresento, anexo5 dados dessa comarca, e
dos municípios de toda a região beneficiada, que stificam o que está sendo
solicitado.

Por se tratar de uma emenda justa, solicito a mel colegas o apoio a ela.
EMENDA N° 136

Inclua-se no titulo 1 do livro VI (Disposições Ge	artigo com a seguinte
redação, renurnerando-se os artigos subseqüentes
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"Art. - No conjunto arquitetônico dos fóruns será obrigatória a

inclusão de dependências exclusivas da Defensoria Pública, em condições
adequadas ao exercício das funções da instituicão, assegurando-se a esta
vista prévia dos projetos de construção e reforma dos prédios.".

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2000.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A Constituição Federal inseriu a Defensoria Pública no

capítulo W. ("Das Funções Essenciais á Justiça"), ao lado do Ministério
Público e da Advocacia-Geral da União, discriminando suas atribuições
básicas em seu art. 134, que assim dispõe: "A Defensoria Pública é
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, do necessitado, na forma
do art. 50, LXXIV".

Os mesmos preceitos da Carta Magna estão incluídos na Constituição
Estadual, que igualmente prescreve normas visando a ope racionalização do
direito de acesso de todos á prestação judicial, independentemente da
condição de fortuna do cidadão.

Com efeito, a insuficiência econômica dos carentes, em certa medida, há
de ser compensada com o fornecimento dos serviços da Defensoria Pública,
sob pena de serem descumpridas as vertentes básicas dos valores de
igualdade e dos direitos humanos, universalmente consagrados e
resumidamente inscritos no art. 70 da Declaração dos Direitos Humanos,
editada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 10112148, garantindo:
"Todo homem tem direito a receber dos tribunais competentes remédio
efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam
reconhecidos pela Constituição e pela lei".

No Brasil, portanto, a Defensoria Pública surgiu com o relevante papel de
realizar a advocacia do Estado em beneficio dos carentes de recursos. Foi
esse um dos meios escolhidos pelo Constituinte de 1988 para possibilitar a
intervenção do poder público na vida social, a fim de resguardar o principio
constitucional segundo o qual todos, inclusive os pobres e necessitados, são
iguais perante a lei, devendo ter asseguradas amplas perspectivas de
realização de seus direitos, sem nenhuma forma de discriminação.

Mas, como assinalava sabiamente o saudoso e inesquecível Governador
Milton Campos, "Não basta proclamar que a justiça consiste em dar a cada
um o que é seu. É preciso que o Estado forneça os meios concretos para que
isso seja viável, garantindo aos cidadãos uma maneira de chegar à Justiça
através do advogado".

Dai a importãncia da emenda que ora apresentamos. Assegurada a
localização, no conjunto arquitetônico de cada fórum das comarcas mineiras,
de dependências próprias para funcionamento dos escritórios da Defensoria
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Pelas razões expostas, contamos, pois, com o indispensável apoio dos

ilustres pares á aprovação desta emenda.
EMENDA N° 137

Dê-se ás alíneas "m" e 'n" do inciso II do art. 10 seguinte redação:
Arti0- ........................

II - ...........................
m) de Alfenas, Araxá, Campo Belo, Caratinga,Curvelo, Formiga, Itabira,

Itajubá, Lavras, Leopoldina, Manhuaçu, Nanuque, Pirapora, Ponte Nova, São
João dei-Rei, São Sebastião do Paraíso, Ubá, Un1aí e Viçosa, quatro Juizes
de Direito, sendo um do Juizado Especial;

n) de Além Paraíba, Almenara, Bocaiúva, Carangola, Diamantina, Frutal,
lbirité, Janaúba, Januária, João Monlevade, Nova Lima, Oliveira, Ouro Preto,
Paracatu, Pedro Leopoldo, Santa Rita do Sapuaí, Santos Dumont, São
Lourenço e Vespasiano, três Juizes de Direito, sendo um do Juizado
Especial.".

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2000.
Amilcar Martins
Justificação: Nas duas varas da Comarca de S

um grande volume de processos, o que está comi
trabalhos, fazendo com que demorem além dos pi

Portanto, é necessário que seja aumentado o
criação da 3a Vara, para que os processos ganhe
seja beneficiada.

EMENDA N° 138

Pública, ou seja, no mesmo ambiente onde se
jurisdicional, os seus serviços, certamente, se tor
desprovidos de recursos que desejam buscar o ar
defesa de seus direitos fundamentais. E sabido
dificuldades não só quanto ao acesso à Justiça, m
fazer valer o seu direito, não obstante todas as g
Carta Magna e na Constituição Estadual. P
imprescindível se facilite ao máximo à Defensori
clientela que a procura diuturnamente, diga-se 1

cada vez maior.
Por outro lado, será também uma forma de valo

dando-lhe tratamento igualitário, seja em rela
Ministério Público, com os quais integra a função
figura do tripé em que todas as pernas são
significado, seja em relação à Ordem dos Advo
cada fórum, obrigatoriamente, de acomodações p-	 ias para o exercício de

Sebastião do Paraíso, há
>metendo a eficiência dos
:os previstos em lei.
úmero de Juizes, com a
celeridade e a população
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Acrescente-se onde convier:
"Ari. .... - Incluir na Comarca de Bonfinópolis de Minas o Municipio de

Riachinho.",
Sala das Reuniões 31 de maio de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: A inclusão desse município na Comarca de Bonfinópolis

facilitará a vida de toda a população da cidade anexada.
EMENDA N° 139

Acrescente-se onde convier:
"Nt. .... - Incluir na Comarca de Bonfinôpolis de Minas o Municipio de

Brasilãndia de Minas,".
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: A inclusão desse municipio na Comarca de Bonfinôpolis

facilitará a vida de toda a população da cidade anexada.
EMENDA N° 140

Suprimam-se os incisos II, III, XIV, XV, XVI, XVII e XXI do art. 22.
renumerando-se os demais incisos, e acrescentem-se ao art. 17 os incisos VI
a XIII com a seguinte redação:

"Art. 17- .........................................
VI - eleger Desembargadores e Juizes de Direito para integrar o Tribunal

Regional Eleitoral;
VII - elaborar lista tríplice para a nomeação de Juiz do Tribunal Regional

Eleitoral, da classe de juristas;
VIII - efetuar a indicação de magistrados para promoção por antiguidade e

merecimento, nos termos da Constituição;
IX - indicar, em lista triplice, advogados ou membros do Ministério Público

para preenchimento do quinto constitucional;
X - indicar Juizes de Direito candidatos a remoção;
XI - movimentar Juiz de Direito de uma para outra vara da mesma comarca,

se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, pelo voto de dois
terços de seus membros, assegurada ampla defesa;

XII - autorizar a permuta solicitada por Juizes de Direito;
XIII - indicar candidatos a promoção ou a nomeação ao cargo de Juiz Civil

do Tribunal de Justiça Militar.".
Sala das Reuniões, 1 0 de junho de 2000.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: O Tribunal Pleno é o órgão máximo do Poder Judiciário,

motivo pelo qual deve caber-lhe a responsabilidade pela movimentação dos
Juizes. Concentrar a responsabilidade nas mãos dos membros da Corte
Superior representa desapreço ao órgão que deve ser considerado o
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pecial, mas as listas dos
membros; assim também
justifica retirar dos não-

ficando mais clara, mas,
nto jurídico pertinente à
propõe-se mudança para

máximo, que é o Pleno.
O Superior Tribunal de Justiça tem o seu órgão

que nele vão ingressar são elaboradas por todos
ocorre no Tribunal Superior do Trabalho. Não
participantes da Corte Superior tão importante mci

Aliás, na reforma do Judiciário, a matéria est
como há a preocupação de se dar ao ordenar
Justiça Estadual uma postura mais democrática
melhor.

EMENDA N° 141
Dê-se ao parágrafo único do art. 104 a seguinte
"Art. 104 ............. .............. ..
"Parágrafo único - Para efeito da disponibilida

será computado o tempo de serviço prestado.".
Sala das Reuniões, 1° de junho de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: A Constituição Federal, em 5E

garantias aos Juizes, expressas como vitalic
irredutibilidade de subsidio. Como é sabido, tais
pessoa do Juiz, mas à prestação jurisdicional livr
subserviência ou quaisquer tipos de interesses q
lei e na busca da Justiça no caso concreto e co

prevista no art. 147, III,

1 art. 95, estabelece as
dade, inamovibilidade e
rantias não se destinam à

de interferência, pressões,
não aqueles descritos na

 stituem um dos pilares do
estado de direito.

Como se encontra, o projeto traz, de forma indireta, a revogação das
garantias, ferindo substancialmente o texto constitucional.

O artigo emendado, em seu parágrafo único, estabelece que, no caso de
disponibilidade compulsória, o Juiz perceberá apenas o tempo prestado em
atividade pública.

Hipoteticamente, uni advogado com 10 ou 15 anos de exercício,
ingressando na magistratura, ao ser submetido ao citado artigo, será
colocado em disponibilidade, percebendo a 1 irrisória remuneração de
R$733,00 brutos por mês, em decorrência do dispositivo que determina a
percepção apenas do tempo prestado na atividade pública (cinco anos).

Ressalte-se que, mesmo em disponibilidade, évedado ao Juiz o exercício
de qualquer outra função, exceto uma, a de professor.

Logicamente, o profissional a quem fosse impo sto tal pena seria forçado a
pedir exoneração, pois não conseguiria sobrevivpr com redução drástica de
vencimentos, sendo, portanto, tal penalidade mais gravosa que a
aposentadoria por interesse público ou a própria áemissão do Juiz de Direito:
neste caso, seria forçado a abrir mão de sua vitaliciedade.

EMENDA NO 142
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Acrescente-se ao art. 85 o seguinte § 30:
"Art. 85- ..............................................
§ 3° - O Juiz designado para membro titular ou suplente da Turma Recursal

ficará com direito a dois dias de compensação, na forma do art 129. § 3°,
para cada mês de exercício na função.".

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2000.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: O trabalho nas Turmas Recursais é sem prejuízo da atividade

judiciante normal. Demanda sobrejornada formidável, inclusive para estudo e
elaboração dos votos a serem proferidos nas sessões de julgamento. Sob
pena de caracterização de trabalho gratuito (vedado pela Constituição
Federai), é inarredável e indiscutível o direito á contraprestação. Esta
emenda tem por objetivo assegurar esse direito.

EMENDA N° 143
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica criada uma segunda vara na Comarca de Caxambu,

passando esta a ser classificada como Comarca de 2 a . Entrãncia.".
Sala das Reuniões, 13 de junho de 2000.
Maria Olivia
Justificação: Em anexo, seguem os motivos para a apresentação da

emenda, contendo dados fomecidos pela 640 Subseção da OAB-MG: na
Comarca de Caxambu, no mês de abril de 2000, estavam tramitando 1.856
feitos, sendo 1.265 na área cível, 591 na área criminal, o que, por si só,
justifica a emenda.

Esperamos contar com o imprescindível apoio dos ilustres pares à
aprovação desta emenda.

EMENDA N°144
Dê-se à alínea "o" do inciso II do art. 10  seguinte redação:
"Art.° 10- .....................................................................

o) de Andradas, Araçuai, Boa Esperança, Brasilia de Minas, Congonhas.
Guaxupé, ltambacuri, João Pinheiro, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Mantena,
Mariana, Monte Carmelo, Pedra Azul, Pitangui, Piumhi, Porteirinha, Sabarâ,
São Francisco, São Gonçalo do Sapucai, São João da Ponte, São João
Nepomuceno. Várzea da Palma e Visconde do Rio Branco, dois Juizes de
Direito.".

Sala das Reuniões, de junho de 2000.
Elbe Brandão
Justificação: Elevar a Comarca de São João da Ponte a segunda entrãncia

é uma necessidade não só do município sede, como também dos distritos
judiciários de Varzelãndia e lbiracatu.



WC

O desenvolvimento das cidades supracitadas
alguma, maior demanda judicial e problemas p
jurídico. Então, para que não haja acúmulo de pr
Judiciário, inegável é a necessidade de se ter i
comarca, para que a prestação jurisdicional seja ad

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos i
desta proposição.

EMENDA N° 145
Dê-se à alínea "n" do inciso 11 do art. loa seguint
"Art.° 10- ...............................................................

n) de Além Paraíba, Almenara, Bocaiúva, Cara
Guaxupé, lbirité, Janaúba, Januãria, João Monle
Ouro Preto, Paracatu, Pedro Leopoldo, Santa
Dumont, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso
de Direito, sendo um do Juizado Especial.".

Sala das Reuniões, de junho de 2000.
Elbe Brandão
Justificação: A emenda vem ao encontro dos intE

próprio Tribunal de Justiça, que luta por uma
qualidade e célere.

Sabemos que o Município de Guaxupé
rapidamente, e, por conseqüência, vêm aumentam'
de ordenação jurídica. Não há como se negar a ne
na Comarca de Guaxupé, que é composta tambér
de São Pedro da União e Biguatinga. Incluir
disposições do art. 10 ! II, "n", é a solução encc
atendimento eficiente.

Lembramos que, sem a modificação apre
acompanhar a evolução e o desenvolvimento c
ocasionará acúmulo de processos e morosidade dc

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos
desta proposição.

EMENDA N°146
Acrescente-se ao Título 1 do Livro VI o seguinte
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eta, sem dúvida
is de ordenamento

os e morosidade do
um Juiz na referida

pares à aprovação

redação:

;goia,Diamantina. Frutal,
ide, Nova Lima, Oliveira,
ita do Sapucai, Santos
Vespasiano, três Juizes

da população e do
o jurisdicional de

vem-se desenvolvendo
os problemas passíveis

ssidade de mais um Juiz
pelos distritos judiciários
3 referida comarca nas
trada para se assegurar

entada, não há como
município sede, o que

Judiciário.
obres pares à aprovação

"Ad. .... - A denominação dos Fóruns e de outros próprios do Estado
utilizados pelo Poder Judiciário será estabelecida por Resolução d Corte
Superior do Tribunal de Justiça, obedecidos os critérios previstos nos artigos
20 e 30 da Lei n° 13.408, de 21 de dezembro de 19!

Olinto Godinho
Justificação: Tendo em vista a autonomia do Poder
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Judiciário, a ele compete dar denominação aos fóruns e a outros edifícios
ou dependências em que funcionem seus serviços.

Assim, a tais próprios do Estado, não deve ser aplicada a regra do art. 10
da Lei n° 13408. de 21112199. que prevê tal atribuição por lei. sendo certo
que  Tribunal de Justiça, nos termos da Constituição do Estado (art. 65, §
20 , II, e art. 66, IV), não teria competência sequer para propor projeto de lei
relativo à matéria.

Ter-se-ia, assim, ingerência indevida dos demais Poderes em matéria
administrativa de economia interna do Poder Judiciário, o que fere princípios
basilares da República e normas expressas da Constituição Federal (art. 99)
e da Constituição do Estado (art. 97).

O artigo que propomos seja acrescentado às Disposições Gerais da futura
Lei de Organização e Divisão Judiciárias corrige esta situação, assegurando.
ao mesmo tempo, que os critérios para escolha de denominação (previstos
nos arts. 2 0 e 3 0 da citadalei) sejam obedecidos.

EMENDA N° 147
Dê-se às alíneas "h" e "i" do inciso lido art. 10  seguinte redação:
"ArtiO- ........................

h) ... brikeiro Lafaiete, Patos de Minas e Varginha, sete
Juízes de Direito, sendo dois do Juizado Especial;

i) Cataguases, Muriaé e Passos, seis Juizes de Direito, sendo um do
Juizado Especial;".

Sala das Reuniões, 28 de junho de 2000.
F-lely Tarqüinio
Justificação: É grande a demanda forense em Patos de Minas, e o número

de varas judiciais ali existentes não consegue realizar, no tempo necessário,
a prestação jurisdicional que lhes é reclamada. Não há que se
responsabilizar os Juizes que, diligentemente, têm atuado na comarca, mas
absolutamente insuficiente é o número de varas judiciais.

Com esta emenda, busca-se o atendimento à população da Comarca de
Patos de Minas, razão por que se espera o apoio dos nobres pares à
aprovação desta proposta.

EMENDA N° 148
O § 2° do art. 8° passa a vigorar com a seguinte redação, fazendo-se as

necessárias correções nos demais dispositivos relacionados com a matéria:
"Art. 80 -	 ...............................
§ 2 0 - As Comarcas de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo constituirão

a Circunscrição Judiciária Metropolitana do Vale do Aço, com a classificação
de entrãncia especial, tendo como sede Ipatinga".

Sala das Reuniões, de de 2000.
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Ivo José
Justificação: De acordo com o art. 8 0, § 20 :

Timóteo e Coronel Fabriciano formam a Circunsc
Aço, classificada como de segunda entrância.

Nossa emenda propõe que essas comarcas
Judiciária Metropolitana do Vale do Aço, com z
especial, a exemplo do que ocorre com
Metropolitana de Belo Horizonte.

EMENDA N° 149
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Fica criada a Comarca de Santa Marc

os Municípios de Matipã e Caputira.".
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2000.
Maria Olivia
Justificação: As cidades de Santa Margarida, 1

hoje uma população de 45 mil habitantes, e a disi
25km. Segundo a Comarca de Abre Campo, à
municípios, o número de feitos desses chega a
só, justifica a emenda.

Esperamos contar com o imprescindível a
aprovação desta emenda.

EMENDA N° 150
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Fica criada uma segunda vara na C

esta a ser classificada como Comarca de 2a Entn
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2000.
Maria Olivia
Justificação: Segundo dados fornecidos pela

Cartório Eleitoral da Comarca de Arcos, o númerc
em média, 60; processos criminais, 560; em médi
Especial Cível, 286; em média, 67; processos dc
147; em média, 36; total de processos, 1.97
processos.

Arcos e Pains possuem um quadro de 30.217
justifica a emenda proposta.

Esperamos contar com o imprescindível ai
aprovação da emenda.

EMENDA N° 151
Suprimam-se os § 7 0 e 8° do art. 176.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Eduardo Brandão

Comarcas de lpatinga,
io Judiciária do Vate do

stituam a Circunscrição
assificação de entrância
Circunscrição Judiciária

com jurisdição sobre

e Caputira possuem
média entre elas é de
pertencem os citados
por ano, o que, por si

dos ilustres pares à

a de Arcos, passando

ecretaria Judicial e pelo
e processos cíveis é 985;
46; processos do Juizado
uizado Especial Criminal,
média de entrada, 209

o que, por si só,

dos ilustres pares à
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Justificação: o § 70 estabelece que a promoção do magistrado para

entrância especial será para o cargo de Juiz de Direito Auxiliar e que o
provimento para a titularidade das varas nessa entrância será efetivado
mediante remoção, obedecido o critério de antiguidade, permitindo-se o
acesso à titularidade de vara pelos Juizes de 2a entrância, no caso de não
haver provimento por remoção.

O § 80 reza que o provimento de cargo de Juiz de Direito nos Juizados
Especiais obedecerá aos mesmos critérios do § 7 0 . Devemos ressaltar, no
entanto, que o art. 176 apresenta, de forma indistinta, até o § 60 , todos os
critérios para remoção e promoção dos cargos da magistratura. Portanto, os
dispositivos que se pretende suprimir são discriminatórios ao especificar
critérios somente para a remoção e a promoção dos magistrados de segunda
entrância e dos Juizados Especiais.

EMENDA N° 152
Dê-se ao Projeto de Lei Complementar n° 17199 nova redação, retirando a

Comarca de Nova Lima da alínea "n' do inciso II do art. 10, incluindo-a na
alínea "m" do mesmo inciso e procedendo-se à alteração necessária no
Anexo 1, ao qual se acrescentará uma vara cível.

Sala das Reuniões, de setembro de 2000,
Pastor George
Justificação: Estando a Comarca de Nova Lima em fase de grande

expansão e desenvolvimento, justifica-se que se acrescente uma vara civel,
tendo em vista certidão expedida pela Secretaria da Vara Cível da Comarca
de Nova Lima, na qual se atestam, nos anos de 1998, 1999 e 2000 (até
agosto), 5.880 sentenças, sendo 4.200 nos anos de 1998 e 1999 e 1.680, até
o mês de agosto de 2000, bem como certidão de protocolo geral da Justiça
de V Instância, na qual se atestam, nos anos de 1998, 1999 e 2000 (até
1 019), 28.970 petições.

A Comarca de Nova Lima é composta pelos Municípios de Rio Acima, com
8,074 habitantes: Raposos, com 13.066 habitantes, e Nova Lima, com 61.155
habitantes; conta um total de 60.349 eleitores e vem apresentando um
movimento forense muito superior ao de três varas cíveis; no entanto,
encontra-se com apenas uma.

Por tudo isso, necessária se faz a aprovação da emenda.
EMENDA N° 153

Dê-se ao art. 352 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 352 - O número de serviços notariais e de registro em cada comarca

de entrância especial obedecerá à proporção de um serviço para cada grupo
de duzentos mil eleitores, criando-se um novo serviço sempre que o número
de eleitores ultrapassar o contingente acima estabelecido ou cada um de
seus múltiplos, observados os critérios sócio-econômicos estabelecidos em
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lei.".

Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2000.
Bilac Pinto
Justificação: A alteração proposta tem por obj

eleitores necessários para a criação de novos SE
pois entendemos como reduzido o quantitativo p
económica e financeiramente os cartórios do intE

EMENDA N°154

D aumentar o número de
DS notariais e de registro,
isto, que pode inviabilizar
do Estado.

Acrescente-se onde convier:
"Ait..... - Nas audiências, em qualquer instância, os magistrados,

representantes do Ministério Público, advogados e serventuários, usarão
beca.".

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2000.
Ermano Batista
Justificação: A emenda tem respaldo em pedido féito pelo Juiz de Direito da

Comarca de Galiléia. Dr. Wagner Aristides. Este argumenta quanto à
necessidade de se regulamentar a forma cono os Juizes e demais
participantes se apresentarão em audiência: "E isso tem uma razão muito
especial de ser. Como toda audiência se traduz nudna forma de manifestação
do Estado-Juiz examinar provas e dizer o direito tal ato, por sua própria
tradição, é de caráter solene" - são suas palavras, muito bem colocadas.

E continua: "Em todos os países, os Juízes senipre tiveram a tradição de
se apresentarem vestidos de beca, o que identifica a própria justiça. Não se
pode deixar de salvaguardar essa tradição, até iporque a sociedade não
diferencia um Juiz, um Promotor ou um advogado daquelas pessoas outras
que freqüentam os fóruns e tribunais".

Por esses motivos, conto com o apoio de meus pares para o resgate dessa
tradição.

o
o

EMENDA N°155
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - As entidades sindicais representativ

Judiciário poderão participar junto aos órgãos
todas as fases e na votação de assuntos relat
individual dos servidores da categoria.".

Sala das Reuniões, de setembro de 2000.
Ivo José e outros
Justificação: A inclusão do dispositivo proposto

Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado
objetivo permitir que as entidades sindicais
esfera administrativa, de todos os assuntos rela
que elas representam. Convém lembrar que

dos servidores do Poder
Tribunal de Justiça em
ao interesse coletivo e

?nde a uma solicitação do
Minas Gerais e tem por

:icipem efetivamente, na
nados com os servidores
inciso III do art. 8° da
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Constituição Federal dispõe que "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas", o que corrobora a importância e oportunidade da
matéria.

EMENDA N°156
Dê-se ao ai. 341 a seguinte redação:
"Ai. 341 - Os cargos de provimento em comissão, assim como os que

dependam de indicação ou prescindam de concurso público como forma de
admissão no Poder Judiciário, não poderão ser preenchidos por cônjuges,
parentes em linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro
grau, do Juiz em exercício na comarca.".

Sala das Reuniões, de setembro de 2000.
Ivo José e outros
Justificação: O ai. 341 foi fruto de emenda apresentada pelo relator no

âmbito da Comissão de Administração Pública e incorporada ao parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pelo relator, acatando
sugestão do Presidente da OAB-MG de se combater o nepotismo no
Judiciário. Entretanto, a redação desse dispositivo não concretiza de forma
plena os princípios éticos e moralizadores que devêm nortear a atividade
pública, não obstante reconhecermos o avanço que ele representa. No intuito
de aprimorar o citado artigo, estamos apresentando emenda que dá nova
redação ao ai. 341, certos do acolhimento por todos os Deputados desta
Casa.

EMENDA N°157
Dê-se ao ai, 10, inciso II, alínea "m", a seguinte redação:
"Ai. 10- .........................................................................

m) de Alfenas, Araxá, Formiga, Itajubã, ltaúna, Pará de Minas, Patrocínio,
São Sebastião do Paraíso, Três Corações, cinco Juizes de Direito, sendo um
do Juizado Especial;".

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2000.
Paulo Piau
Justificação: A proposta apresentada visa acrescentar, na Comarca de São

Sebastião do Paraíso, duas varas, tendo em vista sua população, em torno
de 58 mil habitantes, que necessita de uma prestação jurísdicional adequada
às suas demandas, pelo fato de ser o município progressista, próspero, com
alta movimentação financeira e uma população móvel intensa, o que gera
sempre conflitos.

Para amenizar a situação, agilizar a tramitação processual, tornar mais
eficiente a função do Poder judicante e promover o conseqüente acesso
integral do cidadão à justiça, mister se faz elevar de três, conforme
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apresentado no projeto original de autoria do Ti
cinco o número de varas na comarca, das qua
juizado especial.

Assim sendo, com o objetivo precipuo de
jurisdicional no Estado, propomos a ampliação
comarca, com o escopo de tornar mais ágil a ativk

EMENDA N°158
No Anexo II, retire-se o Município de Laranjal

inclua-se na Comarca de Leopoldina.
Sala das Reuniões, de outubro de 2000.
Benê Guedes
Justificação: Nos termos do Projeto de Lei Cc

dispõe sobre a organização e a divisão judiciária
Laranjal passará a integrar a Comarca de Muriaé.

Entretanto, deve-se levar em consideração qt
encontra-se mais próximo da Comarca de Leopok
sua inclusão nesta comarca, para fins de ape
jurisdicional. Além disso, os habitantes daque
aspiração de ter o Município de Laranjal vinculad
conforme solicitação que nos foi apresentada
locais.

Em razão disso, esperamos contar com o apoi
Casa para a aprovação desta emenda.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°83 DC
COMPLEMENTAR N° 17

Dê-se à Emenda n° 83 a seguinte redação:
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A Comarca de Governador Valad

Juizes de Direito, sendo 3 do Juizado Especial.".
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2000.
Paulo Piau
Justificação: A Comarca de Governador Valac

mil habitantes, tem um acervo processual supei
distribuição anual superior a 18 mil processos.
deveria ter, no máximo, 500 processos anuais
Governador Valadares, essa média ultrapass2
situação, com a agilização da prestação jurisdici
cidadão à justiça, mister se faz elevar de 14 Juize
no projeto original, para 16 o número de varas na
destinadas aos Juizados Especiais.

Ademais, cabe-nos salientar que cabe ao Tribui

571
mal de Justiça, para
uma será destinada ao

aperfeiçoar a prestação
número de varas nessa

ide judicante.

da Comarca de Muriaé e

nplementar n° 17199, que
do Estado, o Município de

o Município de Laranjal
na, sendo mais coerente a
eiçoamento da prestação
i comunidade têm antiga
à Comarca de Leopoldina,
elas autoridades políticas

dos nobres colegas desta

PROJETO DE LEI

será composta de 16

3res abrange mais de 250
or a 32 mil, além de uma
gundo estudos. cada Juiz

sob sua jurisdição, e, em
1.800. Para amenizar a

)na[ e o acesso integral do
;, conforme foi apresentado
:omarca, das quais 3 serão

de Justiça a definição da
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competência das varas a serem instaladas, de acordo com a necessidade
do momento, o que está inadequadamente sendo tratado na Emenda n° 83,
apresentada pela Comissão de Administração Pública.

- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do
Regimento Interno, as seguintes emendas:

EMENDA
"O item 208 do Anexo III, a que se refere o art. 3 0 , excluirá o Município de

Conceição dos Ouros, que passará a integrar a Comarca de Cachoeira de
Minas, prevista no item 47 do mesmo Anexo, fazendo-se as necessárias
alterações."

Sala das Comissões, de de 2000.
Adeimo Carneiro Leão
Justificação: Os Municípios de Cachoeira dos Ouros, Sapucai Mirim,

Consolação e Gonçalves integram a Comarca de Paraisópolis. Localizado a
18km do município sede da comarca, tem população aproximada de 9 mil
habitantes e demanda jurídica significativa, fazendo seus habitantes
deslocarem-se a fim de obter a necessária prestação jurisdicional.

Por outro lado, está localizado a apenas Um do Município de Cachoeira de
Minas, também sede de comarca, o que justificaria sua integração a este
município. Tal alteração, além de não acarretar ónus do ponto de vista
orçamentário, afigura-se mais razoável e trará benefícios concretos para a
população de Cachoeira dos Ouros, tendo em vista a maior proximidade
geográfica com o município de Cachoeira de Minas.

Por estes motivos, contamos com a aprovação da emenda por nossos
pares.

EMENDA
No Anexo II do projeto, seja o Município de Conceição dos Ouros retirado

da Comarca de Paraisópohs e incluído na Comarca de Cachoeira de Minas.
Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2000.
A!on Vilela
Justificação: Os moradores de Conceição dos Ouros desejam pertencer à

Comarca de Cachoeira de Minas por entenderem ser mais perto, mais fácil o
acesso e já existir uma relação comercial e económica entre os dois
municípios. Salientamos, ainda, ter sido sugerida pelo Juiz de Direito local a
emenda ora proposta.

EMENDA
No Anexo II do projeto, seja o Município de São Tomé das Letras retirado

da Comarca de Baependi e incluído na Comarca de Três Corações.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 1999.
Ailton Vilela
Justificação: Com o objetivo de otimizar e agilizar o atendimento e a
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resolução dos processos forenses do Município de São Tomé das Letras,
propomos sua transferência da Comarca de Baependi para a de Três
Corações: a de Baependi possui uma estrutura menor e é responsável por
três municípios, enquanto Três Corações está mais bem estruturada, tem
sede ampla, recém-inaugurada, atendendo apenas ? dois municípios.

Além disso, São Tomé das Letras possui maior relacionamento econômico
e cultural com Três Corações, e as duas cidades'são ligadas por rodovia
asfaltada.

Finalizando, há grande interesse da população ê das lideranças políticas
dos municípios envolvidos em que se faça essa transferência.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Fica criada, na estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, Câmara Especial destinada a julgar os processos de
competência originária e recursal em que o réu sja Prefeito ou Deputado
Estadual.".

Sala das Reuniões, de março de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: A criação de unia vara especifica paa julgar crimes cometidos

por agentes políticos é medida oportuna, uma vez que esses crimes, em face
de sua natureza, diferem dos crimes comuns, São crimes atribuídos a
Prefeitos e Deputados ao exercerem a sua função.

EMENDA
Dá nova redação á alínea 'o" do inciso II do art. ' 10 e acrescenta item ao

Anexo 1, inciso II:
"Art. 10- ....................................
II - ......................
o) de Andradas, Araçuai, Boa Esperança, Brasília de Minas, Congonhas,

Guaxupé, Itambacuri, João Pinheiro, Lagoa da Prat, Lagoa Santa, Manteria,
Mariana, Monte Carmelo, Pedra Azul, Pitangui, Piumhi, Porteirinha, Sabarã,
São Francisco, São Gonçalo do Sapucai, São João Nepomuceno, Várzea da
Palma, Visconde do Rio Branco e Sacramento, dois Juizes de Direito.

* - A tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do 'Diário do Legislativo" de
26/10/00.

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1999.
Anderson Adauto
Justificação: O Município de Sacramento preenche os requisitos contidos

no Projeto de Lei Complementar n° 17, que permitebi a ampliação do número
de varas. Naquela comarca, pode-se constatar, com muita facilidade, que é
vultoso o movimento forense, ultrapassando mil feitas em tramitação.

Assim sendo, entendemos que ampliar para dUas o número de varas é
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medida oportuna, que irá conferir maior dinamismo à solução das lides
forenses.

EMENDA
Dá nova redação ao art. 47:
"Art. 47 - Os Tribunais de Alçada terão sede nas Comarcas de Belo

Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso
Alegre, Uberlândia e Uberaba.".

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 1999.
Anderson Adauto
Justificação: A instalação de uma regional do Tribunal de Alçada na cidade

de Uberlándia é medida oportuna, uma vez que nessa comarca é vultoso o
número de processos que, em virtude de sua natureza, devem ser
apreciados, em segunda instância, pelo mencionado Tribunal.

Por outro lado, o Município de Uberaba é um dos que mais crescem
economicamente em nosso Estado. Localizado no Triângulo, essa
municipalidade conta uma expressiva arrecadação municipal, em virtude dos
repasses do ICMS decorrentes das atividades industriais e comerciais.

Sua população, de cerca de 250 mil habitantes, espera e anseia pela
instalação de uma sede do Tribunal de Alçada no município : como forma de
agilizar o acompanhamento das lides em 2 0 grau de jurisdição.

EMENDA
Dá nova redação à alínea 'o" do inciso II do art. 10 e acrescenta item ao

Anexo 1, inciso II:
"Art. 10- .......................................

o) de Andradas. Araçuai, Boa Esperança, Brasília de Minas, Congonhas,
Guaxupé, Itambacuri, João Pinheiro, Lagoa da Prata. Lagoa Santa. Mantena,
Mariana, Monte Carmelo, Pedra Azul, Pitangui, Piumhi, Porteirinha, Sabará,
São Francisco, São Gonçalo do Sapucai, São João Nepomuceno, Várzea da
Palma, Visconde do Rio Branco e Iturama, 2 Juizes de Direito.

* - A tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do 'Diário do Legislativo" de
26/10/00.

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1999,
Anderson Adauto
Justificação: O Município de Iturama preenche os requisitos contidos no

Projeto de Lei Complementar n° 17 que permitem a ampliação do número de
varas.

Nessa comarca, pode-se constatar com muita facilidade que é vultoso o
movimento forense, ultrapassando o número de mil feitos em tramitação.

Assim sendo, entendemos que ampliar para duas o número de varas é
medida oportuna, que emprestará maior dinamismo à solução das lides
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forenses.
EMENDA

Dá nova redação à alínea "c" do inciso li do art. 10  ao Anexo 1, inciso II,
81:

"Aft 10- ...................................................................................

c) de Uberaba. 18 Juizes de Direito, sendo 5 do Jjizado Especial;
* - A tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de

26/10/00.
Saladas Reuniões, 19 de outubro de 1999.
Anderson Adauto
Justificação: No Município de Uberaba pode i se constatar com muita

facilidade que é vultoso o movimento forense. São milhares de processos
que se encontram em tramitação. Assim sendo, entendemos que ampliar o
número de varas para 18 é medida oportuna , que emprestará maior
dinamismo á solução das lides forenses.

EMENDA
Dá nova redação ao Anexo, inciso III:
* - A tabela do Anexo 1 da Emenda foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 2611 0/00.
Anderson Adauto
Justificação: O Município de Nova Ponte preenche os requisitos para a

instalação de comarca previstos no art. S do Projeto de Lei Complementar n°
17199. Por outro lado, com a instalação da mencionada comarca, poderão ser
deslocados para sua jurisdição outros municípios daquela região, como
Santa Juliana, Irai de Minas e Indianópolis.

Dessa maneira, quando os moradores das mencionadas municipalidades
precisarem buscar a tutela jurisdicional do Estado, não serão mais obrigados
a ir até a sede de comarca mais próxima, a cidade de Monte Carmelo.

A instalação da Comarca de Nova Ponteé medida oportuna que
beneficiará a tramitação dos processos na região, uma vez que é vultoso o
movimento forense.

EMENDA
Dá nova redação à alínea "c" do inciso II do art.10 e ao Anexo 1, inciso II,

81:
"Art. 10- Servirão no território do Estado de Minas Gerais:

II - nas Comarcas:
a) ....................................................
c) de Uberaba, 20 Juizes de Direito, sendo 6 do Juizado Especial;"
* - A tabela da Emenda foi publicada na edição db 'Diário do Legislativo" de
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26/10/00.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2000,
Anderson Adauto
Justificação: A emenda apresentada tem por objetivo corrigir uma falha que

entendemos ter ocorrido quando da elaboração do projeto. Isso porque a
proposição em exame nesta Casa dispõe que a Comarca de Uberaba
contará com 16 Juizes de Direito. Entretanto, a mencionada comarca já conta
com 17 varas. Assim sendo, acreditamos que a aprovação da emenda
conrrigirá o erro apontado, além de criar mais 3 varas; dessa maneira, será
possível solucionar, de forma eficaz, as lides forenses.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica criada uma segunda vara na Comarca de São Gotardo.",
Sala das Reuniões, de março de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: O Município de São Gotardo preenche os requisitos contidos

no Projeto de Lei Complementar n° 17199, que permitem a ampliação do
número de varas.

Nessa comarca pode-se constatar com muita facilidade que é vultoso o
movimento forense, ultrapassando o número de mil feitos em tramitação.

Assim sendo, entendemos que ampliar para duas o número de varas é
medida oportuna, que emprestará maior dinamismo á solução das lides
forenses.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
`Art. .... - Fica criada uma segunda vara na comarca de turama.".
Sala das Reuniões, de março de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: O Município de Iturama preenche os requisitos contidos no

Projeto de Lei Complementar n° 17, que permitem a ampliação do número de
varas.

Nessa comarca pode-se constatar com muita facilidade que é vultoso o
movimento forense ultrapassando o número de mil feitos em tramitação.

Assim sendo, entendemos que ampliar para duas o número de varas é
medida oportuna, que emprestará maior dinamismo à solução das lides
forenses.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A Comarca de Divinõpolis terá quinze varas, sendo três do

Juizado Especial.".
Sala das Reuniões, de março de 2000.
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Anderson Adauto
Justificação: No Município de Divinôpolis pode

facilidade que é vultoso o movimento forense. S
que se encontram em tramitação. Assim sendo, ei
número de varas para 15 é medida oportuna,
dinamismo à solução das lides forenses.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica criada a Comarca de Nova Ponte

Municípios de Santa Juliana, Irai de Minas e lndianc
Sala das Reuniões, de março de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: O Município de Nova Ponte

necessários à instalação de comarca, previstos nc
Complementar n° 17199. Por outro lado, com a ii
comarca poderão ser deslocados para a sua jurisd
região, como Santa Juliana, Irai de Minas e lndianõ

Dessa maneira, quando os moradores das men
precisarem buscar a tutela jurisdicional do Estado,
até a comarca mais próxima que está situada na cic

A instalação da Comarca de Nova Ponte
beneficiará a tramitação dos processos na região,
movimento forense.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Fica criada uma segunda vara na Coma

Sala das Reuniões, 2 de março de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: O Município de Sacramento preen

no Projeto de Lei Complementar n° 17, que permite
de varas.

e constatar com muita
milhares de processos
ndemos que ampliar o

que emprestará maior

com jurisdição sobre os
olis.".

reenche os requisitos
art. 50 do Projeto de Lei
;talação da mencionada
ão outros municípios da

)nadas municipalidades
não serão obrigados a ir
Je de Monte Carmelo.
medida oportuna que
na vez que é vultoso o

de Sacramento."

os requisitos contidos
a ampliação do número

Nessa comarca pode-se constatar com muita facilidade que é vultoso o
movimento forense, ultrapassando o número de mil feitos em tramitação.

Assim sendo, entendemos que ampliar para dubs o número de varas é
medida oportuna, que emprestará maior dinamismo á solução das lides
forenses.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Fica criada mais uma vara na Comarca de ltuiutaba.".
Sala das Reuniões, de março de 2000.
Anderson Adauto
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Justificação: Constata-se com a maior facilidade o vultoso movimento

forense da Comarca de ltuiutaba. Dessa forma, justifica-se com muita
facilidade a necessidade da criação de mais uma vara nessa Comarca.

Assim sendo, entendemos que ampliar o número de varas é medida
oportuna, que emprestará maior dinamismo à solução das lides forenses.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Ficam criadas mais três varas na Comarca de Uberaba. ficando a

mencionada Comarca com vinte varas, sendo seis do Juizado Especial.".
Sala das Reuniões, 30 de março de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: A emenda ora apresentada tem por objetivo corrigir uma falha

que entendemos ter ocorrido quando da elaboração do projeto. Isso porque a
proposição, ora apreciada por esta Casa, dispõe que a Comarca de Uberaba
contará 16 Juizes de direito. Entretanto, a mencionada comarca já conta 17
varas. Assim sendo, acreditamos que a aprovação desta emenda corrigirá o
erro apontado, além de criar três varas, pois, dessa maneira, será possível
solucionar, de forma eficaz, as lides forenses.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - As comarcas de cidades que possuem mais de 250 mil habitantes

serão classificadas de entrãncia especial.".
Sala das Reuniões, de abril de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: A alteração ora proposta tem por objetivo adequar a

classificação das comarcas em face da movimentação forense.
As grandes cidades do Estado, isto é, as cidades que possuem mais de

250 mil habitantes possuem, em sua Comarca, vultoso número de processos
em tramitação, similar ao de cidades da região metropolitana, cujas comarcas
são classificadas de entrãncia especial.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Ficam criadas mais cinco varas na Comarca de Araguari e mais

uma vara do Juizado Especial.".
Sala das Reuniões, de abril de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: A Comarca de Araguari possui quatro varas, sendo três cíveis

e uma criminal, além do Juizado Especial Cível e Criminal. No entanto, a
mencionada comarca necessita de, pelo menos, mais três varas civeis e
duas criminais e mais um cargo de Juiz no Juizado Especial, isso porque
cada vara conta atualmente mais de três mil processos em tramitação e uma
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distribuição de 120 processos por mês, fato
prestação jurisdicional.

Assim sendo, a fim de garantir a prestação da
é necessário aumentar o número de varas e
também atende ao Município de Indianôpolis.

EMENDA
Acrescenta alínea ao inciso II do art. 10:
"Art. 10- ...........................................................
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dificulta uma boa

jurisdicional do Estado
Ju	nessa Comarca que

- de Araguari, onze Juizes de Direito, sendo dois do Juizado Especial.".
Sala das Reuniões, de abril de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: A Comarca de Araguari possui quatro varas, sendo três cíveis

e uma criminal, além do Juizado Especial Cível e Criminal. No entanto, a
mencionada Comarca necessita de, pelo menos,i mais três varas cíveis e
duas criminais e mais um cargo de Juiz no Juizado Especial, isso porque
cada vara conta atualmente mais de três mil processos em tramitação e uma
distribuição de 120 processos por mês, fato que dificulta uma boa prestação
jurisdicional.

Assim sendo, a fim de garantir a prestação da tutela jurisdicional do Estado
é necessário aumentar o número de varas e Juizes nessa Comarca que
também atende ao Município de Indianôpolis.

EMENDA
Inclua-se no art. 170 inciso IV, com a seguinte redação:
"Art.	17- ........................................................................
IV - elaborar, dispor e aprovar o Regimento Interdo do Tribunal,".
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2000.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: O Pleno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é o órgão

máximo do Judiciário mineiro, devendo recair sabre ele a elaboração do
regimento da Casa, por meio do debate amplo entre seus membros. A
proposta visa impedir que órgão menor, segmentos ou comissões parciais
tenham o poder de substituir o Pleno e de elaborar o regimento do Tribunal,
sem submetê-lo á aprovação de todos os Desembargadores.

EMENDA
Dê-se ao inciso VI do art. 22 do projeto a redação que segue,

acrescentando-se ao art. 170 inciso IV, com a seguinte redação:
"Art22- ........................................................
VI - propor ao Tribunal Pleno projeto de resolução dispondo sobre o

Regimento Interno do Tribunal, nele estabelecidas a organização e a
competência das Câmaras Isoladas e dos Grupos de Câmaras."
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"Art. 17-........................................................
IV - expedir resolução dispondo sobre o Regimento Interno do Tribunal,

nele estabelecidas a organização e a competência das Câmaras Isoladas e
dos Grupos de Câmaras."

Saladas Reuniões, 1° de junho de 2000.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: O Tribunal Pleno, assim como o Plenário da Assembléia

Legislativa em relação ao Poder Legislativo, é o órgão máximo do Poder
Judiciário, pelo que não pode ser reduzido a mero colegiado de participação
exclusiva em solenidades e atos de menor importância, ressalvada somente
como exercício de poder a eleição dos cargos de direção.

A Assembléia Legislativa, quando votou a Lei Complementar n° 38, de
1312195, introduziu a inovação de afetar ao Pleno a elaboração do Regimento
Interno, deixando á Corte Superior a competência para propor projeto de
resolução dispondo sobre a matéria, segundo a redação do inciso VII do art.
21 da mencionada lei complementar.

Por outro lado, na reforma do Judiciário, a Câmara dos Deputados fez
inserir dispositivo deixando claro que a Corte Superior ; vale dizer, o órgão
Especial, exerce as funções delegadas pelo Tribunal Pleno, não sendo
razoável que a Assembléia Legislativa, que inovou, em 1995, segundo se vê
nos anais da votação do projeto que desaguou na citada lei, seja
responsável, por omissão, pelo retrocesso que se está praticando. Essa, a
razão desta emenda, para cuja aprovação solicitamos o apoio dos ilustres
pares nesta Casa.

EMENDA
Altere-se o inciso V do art. 22, dando-se-lhe a redação que segue,

mantendo-se suas alíneas "a" a "d", e acrescente-se ao art. 17 o inciso V,
com a seguinte redação:

"Art. 22- ............................
V - propor ao Tribunal Pleno a elaboração de projeto dispondo sobre as

seguintes matérias:
a) ........................................
"Art.17- ..........................
V - propor ao Poder Legislativo:
a) a alteração do número de membros do Tribunal de Justiça e dos

tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargo de Desembargador, de Juiz de Tribunal

de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar, de Juiz de Direito e de servidor das
Secretarias dos Tribunais e dos Juízos que lhes forem vinculados, bem como
a fixação dos subsídios e dos vencimentos respectivos;

c) a criação ou a extinção de tribunal inferior, de comarca e de vara:
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Saladas Reuniões, 1° de junho de 2000.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: O Tribunal Pleno, assim como o, Plenário da Assembléia

Legislativa em relação ao Poder Legislativo, é d órgão máximo do Poder
Judiciário, pelo que não pode ser reduzido a mero colegiado de participação
exclusiva em solenidades e atos de menor importância, ressalvada somente
como exercicio de poder a eleição dos cargos de di1reção.

A Assembléia Legislativa, quando votou a Lei Complementar n° 38, de
1312195, introduziu a inovação de afetar ao Pleno a elaboração do Regimento
Interno, deixando à Corte Superior a competência para propor projeto de
resolução dispondo sobre a matéria, segundo a redação do inciso VII do art.
21 da mencionada lei complementar.

Por outro lado, na reforma do Judiciário, a câmara dos Deputados fez
inserir dispositivo deixando claro que a Corte Superior, vale dizer, o Órgão
Especial, exerce as funções delegadas pelo Trbunal Pleno, não sendo
razoável que a Assembléia Legislativa, que inovou em 1995, segundo se vê
nos anais da votação do projeto que desaguou na citada lei, seja
responsável, por omissão, pelo retrocesso que se stá praticando.

A presente emenda, portanto, tem por objetivo restaurar a importância
devida ao Tribuna! Pleno na organização judiciária do Estado, motivo pele
qual esperamos sua acolhida pela Casa.

EMENDA
Dê-se ao art. 80 a seguinte redação:
"Art. 80 - As comarcas se classificam como de e

entrância e primeira entrância.
§ 1 0 - As comarcas com mais de duzentos e c

classificam como de entrância especial.
§ 20 - As comarcas com menos de duzentos e

com duas ou mais varas se classificam como de sc
§ 30 - As comarcas com um Juiz se classificam ci
§ 40 - Para efeito de comunicação dos atos p

comarcas contiguas poderão, mediante lei, ser reu
uma circunscrição judiciária ou uma comarca in
como de entrância da sede, com distância nunc
quilômetros) desta.

§ 50 - A Circunscrição Judiciária Metropolitana
de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Santa Luzia

§ 60 - A Circunscrição Judiciária do Vale do Aço
de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, com se

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2000,

ncia especial, segunda

üenta mil habitantes se

iqüenta mil habitantes e
inda entrãncia.
o de primeira entrância.
:essuais, duas ou mais
Ias a fim de constituirem
}rada e se classificarão
superior a 100km (cem

constitui das Comarcas
com sede na primeira.
e constitui das Comarcas

na primeira.".
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Antônio Carlos Andrada
Justificação: O atual projeto de lei prevê, no art. 8 0, a elevação para

entrância especial das Comarcas de Contagem, Betim e Santa Luzia,
igualando-as a Belo Horizonte.

Dessa forma, nada mais justo que se elevarem também as cinco maiores
comarcas do interior do Estado, com mais de 250 mil habitantes: Juiz de
Fora, Uberlãndia, Montes Claros, Uberaba e Governador Valadares.

Além disso, com a elevação, os Juizes poderão fazer a carreira de primeiro
grau no interior, como já ocorre no Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo,
vindo a se transferir para .a Capital apenas nos casos de promoção para os
Tribunais.

EMENDA
Substituam-se, no Titulo IV e no art 92 do mesmo titulo, os termos "Do

Juizado de Paz" por "Da Justiça de Paz".
Sala das Reuniões, 23 de março de 2000.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A denominação "Juizado de Paz" ficou ultrapassada com o

advento da Constituição Federal de 1988, que, em seu art. 98, determinou: "A
União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 1 - ....; II -
Justiça de Paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto,
universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na
forma da lei, celebrar casamento, verificar, de oficio ou em face de
impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na
legislação".

O mesmo texto foi adotado pela Constituição mineira, em seu art. 117, e o
próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Projeto de Lei n° 181199, que
enviou a esta Casa, visando a regulamentação da Justiça de Paz (hoje
transformado na Lei n° 13.454, de 121112000), usa corretamente essa
expressão, ao invés de "Juizado de Paz".

A emenda, portanto, objetiva sanar esse engano, compatibilizando o texto
da Lei de Organização Judiciária com as mencionadas disposições
constitucionais.

EMENDA
Acrescente-se ao art. 100 § 9 0, com a seguinte redação:
"Art. 10- ........................
§ 90 - Pelo menos uma vara da Comarca de Belo Horizonte terá

competência especifica para julgar matérias próprias da legislação do meio
ambiente.".

Sala das Reuniões, 23 de março de 2000.
Antônio Carlos Andrada



Justificação: Com o advento da Lei Federal n°
outras normas legais que vieram definir os crime
cominando sanções penais e administrativas para
forma, concorrerem para a degradação ambi
considerados efetiva ou potencialmente poluid
segurança e o bem-estar da população, tem aume
número de questões judiciais relacionadas com
Comarca de Belo Horizonte.

Esse fato, aliado à necessidade e conveniêr
jurisdicional nessa área, aconselha a criação d
competência para conhecer e decidir aquelas pen
contribuirá para desafogar os serviços das demais
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505, de 1212198, e de
contra o meio ambiente,
queles que, de qualquer
tal, utilizando recursos
'es, com risco para a
ado consideravelmente o
a matéria, sobretudo na

ia de melhor prestação
vara especializada com

ências, o que certamente
'aras cíveis e criminais da

nossa LOJJILCI.

Esse, o motivo desta emenda, para a qual solicitamos o apoio dos ilustres
pares nesta Casa.

EMENDA
Exclua-se, no Anexo III, da Comarca de Entre-Rios de Minas - n° 95, o

Município de Desterro de Entre-Rios, passando estb a integrar a Comarca de
Passa-Tempo - n°211 do mesmo anexo.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2000.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: Tradicionalmente, a Comarca dei Passa-Tempo tem sido

composta de dois municípios: Passa-Tempo e Piracema. Acontece que,
embora integre atualmente a Comarca de Entre-Rios de Minas, o Município
de Desterro de Entre-Rios é mais ligado a rassa-Tempo, seja pela
proximidade geográfica, seja pelas maiores facilidades de comunicação
viária, o que contribui para que haja maior integração entre as duas
comunidades.

Isso leva a concluir que os habitantes de Desterro poderiam ser
grandemente beneficiados se pudessem passar a pertencer à Comarca de
Passa-Tempo, mesmo porque, tendo esta menor número de processos,
estaria em condições de proporcionar prestação jurisdicional mais ágil e
rápida que a Comarca de Entre-Rios de Minas, favorecendo assim o combate
à sempre lembrada morosidade da justiça.

Por outro lado, é oportuno salientar que a transferência daquele município
para a vizinha Comarca de Passa-Tempo, além de , possibilitar a melhoria do
atendimento aos seus habitantes, contribuirá também para aliviar
consideravelmente a sobrecarregada Comarca de Entre-Rios de Minas, que
é hoje integrada por quatro municípios.

EMENDA
Exclua-se, no Anexo III, da Comarca de Itaguara - n° 125, o Município de
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Piracema, voltando este a integrar a Comarca de Passa-Tempo - n°211
do mesmo anexo.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2000.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A Comarca de Passa-Tempo sempre foi composta de dois

municípios: Passa-Tempo e Piracema. No entanto, o Projeto de Lei
Complementar n° 17199, do egrégio Tribunal de Justiça, que objetiva a
revisão da Lei Complementar n°38, de 13/2/95, que contém a organização e
divisão judiciárias do Estado, injustificadamente pretende suprimir da referida
comarca o Município de Piracema, transferindo-o para a Comarca de
Itaguara.

Se isso ocorrer, grandes serão os prejuízos, não só para os habitantes de
Piracema, que ficarão obrigados a maiores deslocamentos a fim de receber a
prestação jurisdicional de que necessitam, como também para a própria
Comarca de Passa-Tempo, pela considerável redução do número de
processos judiciais que a medida ocasionará, podendo, até mesmo,
inviabilizar, no futuro, o prosseguimento dos serviços do fórum da comarca,
com danosas conseqüências para toda a sua população.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica criada a Comarca de Cruzilia.".
Sala das Reuniões, de de 2000.
Bilac Pinto
Justificação: O Município de Cruzilia está localizado no Sul de Minas, na

região do Circuito das Aguas. Tem economia baseada principalmente na
agropecuária e, mais recentemente, no turismo, e população aproximada de
15 mil habitantes. O município conta com boa infra-estrutura, dispondo de
várias escolas de 1 0 grau, tanto na zona urbana quanto na zona rural, além
de oferecer uma escola de 1 0 e 20 graus que atende às exigências da
comunidade local.

Além disso, é oportuno salientar que a cidade possui uma rede satisfatória
de supermercados e hotéis e um hospital de atendimento regional, onde uma
equipe de 23 médicos presta relevantes serviços ã sociedade, bem como
uma policlínica municipal vinculada a vários postos de saúde, entre outras
coisas.

Atualmente, o Município de Cruzília pertence à Comarca de Baependi,
embora disponha das condições necessárias para funcionar como sede de
comarca, uma vez que o número de feitos judiciais da municipalidade é
equivalente ao do Município de Baependi.

Em razão disso, espero contar com o apoio dos ilustres membros desta
Casa Legislativa para a aprovação desta emenda.
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EMENDA
Acrescente-se a criação de mais uma vara na Coçnarca de Paraisópolis, de

entrância intermediária.
Sala das Reuniões, de 2000.
BUac Pinto
Justificação: A Comarca de Paraisópolis conta hoje com somente uma

vara, sendo classificada como de entrãncia intermediária. Esse número torna
moroso e insatisfatório o atendimento, em decorréhcia do volume de feitos.
Frente a essas colocações, entendemos ser razoáeI a criação de mais uma
vara nessa comarca, para melhorar o desempenho das funções.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica criada a segunda vara na Comarca 'de Paraisópolis.".
Sala das Reuniões, 28 de março de 2000.
Chico Rafael
Justificação: A Comarca de Paraisópolis, conforte determina a legislação

vigente e prevê o projeto, é integrada pelos Municípios de Paraisópolis,
Conceição dos Ouros, Consolação, Gonçalves 1 e Sapucaí-Mirim. Essa
comarca, além de ser composta por vários municípios, conta também grande
volume de processos (2.347 anuais, segundo as informações processuais
disponibilizadas pelo TJMG), o que tem acarretado um indesejável acúmulo
de serviço.

Nesse sentido, e atendendo a pleito da Cámára Municipal e da 104
Subseção da OAB, com o apoio da sociedad& local, apresentamos a
presente emenda, determinando a criação de oura vara na Comarca de
Paraisópolis e, por via de conseqüência, alçando esta á categoria de
segunda entrância.

EMENDA
a	Acrescente-se onde convier:

"Art. .... - Fica criada a Comarca de Belo Oriente.".
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2000.
Cristiano Canédo
Justificação: O Município de Belo Oriente localiza-se na Região VIII - Vale

; do Rio Doce, possuindo área de 323km2 e população aproximada de 19 mil
habitantes. Ocupa uma privilegiada posição georáfica, pois está situado
perto de cidades importantes, tais como lpatingá, Governador Valadares,
Coronel Fabriciano, e dista 253km de Belo Horizonte.

Do ângulo da economia local, o município em referência destaca-se na
produção agrícola (amendoim, arroz em casca, ibanana, cana-de-açúcar,
café, mandioca e laranja, entre outros) e na pecuária (bovinos, caprinos,
suínos, etc.). No setor empresarial, pode-se mencionar várias empresas,

o
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especialmente a CENIBRA, que atua na indústria do papel e com
participação ativa na arrecadação do ICMS.

Ademais, saliente-se que a municipalidade desfruta ensino de 1 0 e 20
graus, oferecendo cursos técnicos de magistério de 1 0 grau e de
contabilidade, além de contar com agências do BEMGE, hoje pertencente ao
grupo ltaú, em razão da privatização realizada pelo Governo do Estado, e do
Banco Real. Possui também distrito industrial administrado pela Companhia
de Distritos Industriais de Minas Gerais.

Dessa forma, o Município de Belo Oriente, que hoje pertence à Comarca de
Açucena, juntamente com outras municipalidades, dispõe de características
peculiares para ser enquadrado como sede de comarca.

Em razão disso, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa à
aprovação desta emenda.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica criada mais uma vara cível na Comarca de Formiga.".
Sala das Reuniões, de 2000.
Cristiano Canêdo
Justificação: O Município de Formiga localiza-se na Região li-Sul, possuí

uma população aproximada de 61 mil habitantes e, no setor econômico,
destaca-se sobretudo pela produção agropecuária e industrial. No aspecto
cultural, o município conta com cursos de 1 0 e 20 graus, além de vários
cursos de nível superior de escolaridade, tais como Biblioteconomia,
Ciências, Estudos Sociais, Letras, Pedagogia e Turismo.

Além disso, conta com dois centros de saúde e dois hospitais com
capacidade para 137 leitos, além de dispor de uma satisfatória rede hoteleira.
O Município de Formiga também dispõe de várias instituições financeiras,
como o BEMGE, o Banco do Brasil, a Caixa Económica Federal, o
Bamerindus, o Real, etc.

Entretanto, o que interessa sobremaneira para o caso em tela, é o
acentuado número de feitos judiciais na Comarca de Formiga, fato que
justifica uma maior atenção do poder público para o aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional nessa Comarca.

Dessa forma, torna-se necessária a criação de mais uma vara cível para
atenderá demanda local, razão pela qual esperamos contar com o apoio dos
ilustres colegas desta Casa à aprovação desta emenda.

EMENDA
Transfira-se no Anexo 1 do projeto a Comarca de Três Pontas de Primeira

Entrància para a Segunda Entráncia, elevando-se o número de Juizes de um
para dois.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2000.
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Doutor Viana
Justificação: A presente emenda ao Projeto de LE Complementar n° 17199,

que trata da Organização e Divisão Judiciária do Lado de Minas Gerais, é
necessária, pois tem como finalidade corrigir um eq voco na classificação da
Comarca de Três Pontas.

Três Pontas é uma cidade com 60 mil habitante 37.658 eleitores, e como
Comarca, atende ainda ao Município de Santana d Vargem.

A Comarca de Três Pontas, criada em 832, hoje considerada
"intermediária", com grande volume de serviço, te' do no mês de novembro
de 1999 3.409 processos na área cível em andam nto. O volume de serviço
é intenso, necessitando permanentemente da presença de um Juiz
Cooperador na Comarca, que é sede importante pó D cafeeiro-

O trabalho incansável da Juiza de Direito, bem cc -no do Juiz Cooperador, é
que evitou que se acumulasse maior número de prc

A Câmara Municipal de Três Pontas, atrav de seus Vereadores,
preocupados com a necessidade de ter na Comarc mais uma vara, solicitou
a interferência deste Deputado, para que através de um estudo, pudesse
avaliar a situação.

	

Na reunião da Comissão de Administração	ica, questionando a

	

respeito da situação de Três Pontas, o Desemba	or Lúcio Urbano, ex-

	

Presidente do Tribunal de Justiça e representa	do atual Presidente,

	

ponderou que realmente havia um engano, si	rido a correção por
emenda.

Peço, portanto, a compreensão e a aprovação d meus pares, para que,
corrigido o engano, tenha essa comarca assegura a normalidade da sua
prestação jurisdicional em beneficio de seus cidadÊ

EMENDA
Retire-se a Comarca de Guaxupé da alínea o' do inciso II do art. 10 e

inclua-se na alínea "n" do mesmo inciso, prort wendo-se as alterações
correspondentes no Anexo II do projeto.

Sala das Reuniões, de junho de 2000.
Durval Angelo

o	 EMENDA
o	A alínea "h" do inciso 11 do art. 10. passa a ter as	redação:

"Art. 10- ................................................................
o

	

h) de Varginha, sete juizes de Direito, sendo dois	Juizado Especial.".
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 1999.
Edson Rezende
Justificação: A presente emenda visa á adequaç D do texto, uma vez que

está sendo apresentada outra emenda retirando Município de Barbacena
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da alínea "h", conforme consta no texto original.

EMENDA
Acrescente-se ao inciso II, do art. 10  alínea "p":
"Art. 10- .....

p) de Barbacena, oito Juizes de Direito, sendo dois do Juizado Especial.".
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 1999
Edson Rezende
Justificação: A Comarca de Barbacena, conforme se verifica no anexo do

projeto, é responsável pelo atendimento a 11 municípios, e vem atuando com
6 Juízes, sendo 3 nas varas civeis, 2 nas varas criminais e 1 no Juizado
Especial, provocando uma sobrecarga no atendimento, notadamente na área
cível, em que está concentrada a maior demanda.

Acredita-se que a implantação de mais uma vara cível, especialmente para
o atendimento aos feitos afetos à área da família (Vara da Família), irá
proporcionar maior agilidade no atendimento judiciário, uma vez que a maior
parte das demandas judiciais estão relacionados com essa área.

EMENDA
Retire-se a Comarca de Ribeirão das Neves do §2 0 do art.80 e da alínea "a"

do inciso 1 do art.10 e inclua-se na alínea "g" do inciso II do art.10,
procedendo-se ás alterações necessárias nos Anexos 1 e li, classificando-se
a referida comarca como de segunda entrância.

Sala das Reuniões, de 2000.
Eduardo Brandão
Justificação: O Município de Ribeirão das Neves conta, atualmente, com

uma população de 232.685 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística. Ao se retirar Ribeirão das Neves da Circunscrição
Judiciária Metropolitana e, consequentemente, classificá-la como de segunda
entrância, estamos atendendo ao critério disposto no inciso II do art.8 0 do
referido projeto, que classifica as comarcas de segunda entrância como
aquelas que apresentem população inferior a 250.000 habitantes.

Tramitam 12 mil feitos na comarca do município em questão, que estão
sendo apreciados pelo único juízo do local. Sendo assim, estamos propondo
um aumento do número de Juizes para dez, com a finalidade de garantir uma
prestação jurisdicional plenamente capaz de garantir os direitos dos
cidadãos, e que não faça exclusão da apreciação do Poder Judiciário, em
respeito ao que preceitua o art. 5 0 da Constituição da República: " Art. 5c -

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito".

EMENDA
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Dê-se ao § 3 0 do art. 147 a seguinte redação:
"Art. 147 ............................ ........................... ...........
§ 30 - Decretada a disponibilidade compulsória, o i

terá efeito suspensivo e devolutivo, e o magistrad
Corrégedoria de Justiça".

Saladas Reuniões, 1 0 de junho de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: As causas que podem ensejar tal di

são extremamente subjetivas como: não-cumprimE
prestação jurisdicional (imagine-se um Juiz com 5 rr
em duas ou mais comarcas, sendo obrigado a desp
os processos, além de presidir audiência e profe
dias); conduta irreprensível na vida pública e na
realmente ter vidas privada e pública sem n
extremamente subjetivo para impor pena tão
funcional do magistrado incompatível com o bom
jurisdicional (abre possibilidades para a punição a
reformadas, em determinado assunto, pelo Tribunal:

Além de tais critérios serem absurdamente suL
comportará recurso com efeito suspensivo", o
constitucional do principio da inocência e do d
Lembre-se que o efeito suspensivo é garantia fome
ferozes criminosos, mas é aqui negado a Juize
Tribunal de Justiça.

Não bastasse tais distorções, o procedimentc
compulsória com vencimentos proporcionais ao tE
como quer o Projeto, dar-se-ia de acordo com
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que po
elementos para distorções no devido processo legal

Logicamente que tais distorções não se daria
formação do egrégio Tribunal de Justiça de Mm;
dignos Desembargadores, experientes e sensatos
vida dos homens e não deve conter vícios quE
independência do Juiz de Direito em sua função de
justiça no caso concreto.

EMENDA

urso que for interposto
ficará á disposicão da

ponibilidade compulsória
ito de prazos legais na
1 processos, cooperando
char em 48 horas, todos

as sentenças em dez
da privada (o Juiz deve
doa, mas o critério é
drástica); procedimento
desempenho da função
Juiz que tiver decisões

etivos, "o processo não
que fere o dispositivo
pIo grau de jurisdição.
ido até mesmo aos mais
de Direito pelo próprio

para a disponibilidade
ipo de serviço público,
Regimento Interno do
ria, em tese, fornecer

na prática pela atual
Gerais, composto por

Mas a lei ultrapassa a
permitam a quebra da
iplicar a lei, na busca de

Acrescente-se onde convier:
Art..... - A Comarca de Matozinhos contará duas varas.".
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: A Comarca de Matozinhos, conta apenas uma vara para um
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volume muito grande de feitos. A cidade tem crescido muito nos últimos
tempos, pelo fluxo de pessoas que se mudaram para a localidade, que hoje
abriga várias firmas novas, bem como loteamentos servindo como sítios e
moradias.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Au.. .... - A Comarca de Paraisõpolis passa a contar com duas varas.".
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: No mês de fevereiro de 2000, apenas em 21 dias trabalhados,

apurou-se no movimento forense da Comarca de Paraisõpolis cerca de 1.973
feitos em andamento, sendo assim divididos: 66 no juizado especial cível,
137 no juizado especial criminal. 1.009 na área cível comum, 641 na área
criminal, 83 cartas precatórias cíveis e 37 cartas precatórias criminais, desse
montante, nos 21 dias trabalhados no mês de fevereiro, dando-se inicio a 202
novos processos.

Com tamanha carga de feitos em andamento, a Comarca de Paraisópolis
conta uma única vara, com estrutura precária e deficiente-

EMENDA
Dê-se ao § 3 0 do ali. 3° do Projeto a seguinte redação:
"Ali. 30
"§ 3°- Todas as atuais comarcas sedes de Turma Recursal passam a ter a

classificação de entrância especial.".
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: Não há diferença entre a atividade jurisdicional das atuais

comarcas de entrãncia final entre si ou entre elas e a Comarca de Selo
Horizonte, visto que todas são cidades-pólos regionais com grande número
de feitos em tramitação, grande número de eleitores, riqueza, força
econômica, nível universitário, jurídico e cultural semelhantes. Destaque-se
que, certamente, esses dados foram levados em conta para instalação ali de
Juntas Recursais dos Juizados Especiais.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Ali. .... - A Comarca de Vespasiano contará com três varas, sendo uma

destinada ao Juizado Especial.".
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: A Comarca de Vespasiano, dada a sua proximidade de Belo

Horizonte e sua densidade populacional, vem sofrendo acúmulo de trabalho,
o que dificulta a Justiça local. A referida comarca tem hoje mais de 2 mil
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processos em andamento.
Com tamanha carga de feitos em andamento, a Comarca de Vespasiano

conta somente com uma única vara, com estrutura precária e deficiente.
EMENDA

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica incorporado à Comarca de Cachoeira de Minas o Município

de Conceição dos Ouros, mediante desmembrámento da Comarca de
Paraisápolis, procedendo-se à alteração necessária no Anexo III.".

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2000.
Ermano Batista
Justificação: A Comarca de Cachoeira de Minas é composta apenas pelo

município de mesmo nome, distante apenas 5km de Conceição dos Ouros.
Paraisôpolis é comarca composta por cinco municípios, entre eles Conceição
dos Ouros, cuja população, prejudicada pela distância e pelo difícil acesso à
sede do juízo, faz hoje seu porta-voz o diligente Juiz de Direito da Comarca
de Cachoeira de Minas, para reivindicar a correção dessa "flagrante
desproporção".

Anexo, expediente do Dr. Aldo Treméa, Juiz de Direito da Comarca de
Cachoeira de Minas.

Cachoeira de Minas, 24 de julho de 2000.
Senhor Deputado,
Considerando que a Comarca de Cachoeira de Minas é, freqüentemente,

procurada por moradores de Conceição de Ouros, pessoas humildes que não
entendem porque não podem merecer o amparo da justiça em Cachoeira de
Minas, muito mais perto e de fácil acesso, tendo, obrigatoriamente, que
acorrer à Comarca de Paraisôpolis, distante e assoberbada de processos;
considerando que, pelo visto e pelo que pude perceber em conversas com
moradores do vizinho Município, quem não quer pertencer à Comarca de
Cachoeira é uma minoria orgulhosa e, unicamente, por meras questões
equivocadas de bairrismo, em prejuízo de muitas pessoas, famílias, para as
quais pagar ou não uma passagem de ônibus até Paraisópolis para registrar
um filho, solicitar uma certidão cível/criminal ou participar de uma audiência
na defesa de seus direitos, por exemplo, faz-lheldiferença no orçamento,
quanto mais por saber que isto poderia ser resolvido em Cachoeira de Minas,
onde poderiam acorrer até mesmo numa simples e saudável caminhada, de
bicicleta, a cavalo ou de carroça, vez que dista a cinco rasos quilômetros;
considerando que, na qualidade de juiz da Comarca, minha consciência diz
que não posso, nem devo omitir-me frente à flagrate desproporção, mesmo
que venha, no futuro, a acarretar-me mais trabalho, pois é certo que, em
pertencer à Cachoeira é, sem dúvida, fator de progresso para ambos os
Municípios e de grande economia para o erário público, assim sendo, solicite
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especial atenção de Vossa Excelência no momento sagrado do voto, para
que seja feito' o melhor em prol do povo e da Administração Pública, como,
de costume, tem ocorrido com a valorosa atuação de Vossa Excelência na
qualidade de homem público.

Atenciosas saudações.
Aldo Tremês, Juiz de Direito.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Ficam criados três Juizados Especiais na Comarca de Montes

Claros.".
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2000.
Gil Pereira
Justificação: O Município de Montes Claros preenche os requisitos contidos

no Projeto de Lei Complementar n° 17199, que permitem a ampliação do
número de Juizados.

Naquela comarca, pode-se constatar, com muita facilidade, que é vultoso o
movimento forense, ultrapassando mil feitos em tramitação. Assim sendo.
entendemos que acrescentar três Juizados Especiais ê medida oportuna, que
dará maior dinamismo à solução das lides forenses.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. ....- Ficam criadas quatro varas na Comarca de Montes Claros.".
Sala das Reuniões, de março de 2000.
Gil Pereira
Justificação: O Município de Montes Claros preenche os requisitos contidos

no Projeto de Lei Complementar n° 17199, que permitem a ampliação do
número de varas.

Naquela comarca, pode-se constatar, com muita facilidade, que é vultoso o
movimento forense, ultrapassando mil feitos em tramitação. Assim sendo,
entendemos que acrescentar quatro varas é medida oportuna, que dará
maior dinamismo á solução das lides forenses.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Ficam criadas quatro varas na Comarca de Montes Claros.".
Sala das Reuniões, de abril de 2000.
Gil Pereira
Justificação: A Comarca de Montes Claros necessita de, pelo menos mais

quatro varas, uma vez que cada vara conta, atualmente, com um vultoso
número de processos em tramitação e uma grande distribuição de processos
por mês, fato que dificulta uma boa prestação jurisdicional.

Assim sendo, a fim de se garantir a prestação da tutela jurisdicional do
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e Juizes naquela

o
oc

Estado, é necessário aumentar o número de w
comarca.

EMENDA
Suprima-se do art. 85 a expressão "uma".
João Leite
Justificação: As Turmas Recursais, instituídas p1

são constituídas para julgar, como segunda instãnc
pelas partes contra decisões dos Juizados Especia
componentes não devem ser impedidos de vererr
vezes a Corte Superior entenda de indicá-los,
limites, a sua recondução.

EMENDA
Dê-se à alínea "1" do inciso Ido art. 10  seguinte
rt1MaIe

1) de Itaúna, ltuiutaba, Pará de Minas, Patrocínio,
Corações e Formiga, cinco Juizes de Direito,
Especial;".

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1999.
João Leite
Justificação: O Município de Formiga encontra-SE

de processos judiciais em tramitação, o que terr
forense, dificultando o acesso da população à Justíc

Tendo em vista a necessidade de se aprimorar
jurisdicional na Comarca de Formiga, que cc
(Formiga, Córrego Fundo e Pimenta), propomos a
na comarca.

EMENDA
Dê-se ao art. 64 a seguinte redação:
"Art. 64 - A direção do foro, sede privativa dc

exercida, na Comarca de Belo Horizonte, pelo Cc
ou por Juiz Corregedor por ele designado e, nas
Juiz de Direito ou, havendo mais de uma vara,
bienalmente pelo Corregedor-Geral, permitida a rec

Sala das Reuniões, de abril de 2000.
João Leite
Justificação: A boa administração do Poder

melhor administração de cada comarca. Problem
impedir a necessária boa administração da Justiça

Lei n° 9.099, de 1995,
os recursos interpostos

Civeis e Criminais. Seus
e reconduzidos quantas
zão para permitir, sem

ibeirão das Neves, Três
sendo um do Juizado

com um enorme número
assoberbado o trabalho

desempenho da função
empla três municípios
ação de mais uma vara

serviços judiciais. será
'egedor-Geral de Justiça
marcas do interior, pelo
pelo que for designado

iciário começa com a
localizados não podem
nenhum nível. Impedir,

pois, o Desembargador Corregedor de Justiça de indicar quem, por seu
prudente critério, melhor dirige a administração de cada comarca pode
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resultar na necessidade de se designar Juiz que não tenha afinidade com
a comunidade jurídica da comarca, com os funcionários e os jurisdicionados
interessados.

Sempre o objetivo deve ser a mais rápida, eficiente e dinâmica
administração geral do Poder, e isto só ocorrerá se o indicado para a função
for quem goze da confiança da Corregedoria-Geral e do próprio Tribunal de
Justiça.

EMENDA
Acrescente-se ao art. 8 0 o seguinte § 2°, renumerando-se os seguintes:
"Art	8°- .............................................................................................
§ 20 - Todas as atuais comarcas sedes de Turmas Recursais passam a ter

a classificação de entrância especial.".
Sala das Reuniões, de abril de 2000.
João Leite
Justificação: Não há diferença entre a atividade jurisdicional das atuais

comarcas de entrância final e a de Belo Horizonte, muito menos entre
aquelas e as de Contagem, Betim, Santa Luzia, que, pelo projeto, passam a
ser de entrância especial, pois todas são cidades pólo, com grande número
de feitos em tramitação, grande número de eleitores, riqueza, força
econômica, nível jurídico e cultural semelhantes.

Destaque-se que, certamente, estes dados foram levados em conta para a
instalação, ali, de Juntas Recursais dos Juizados Especiais. Assim, merecem
aquelas cidades a classificação de entrância final.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art..... - Fica criada uma segunda vara na Comarca de Conselheiro

Pena.".
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2000-
José Henrique
Justificação: A Comarca de Conselheiro Pena, cujo número de eleitores

ultrapassa 34 mil, é integrada pelos Municípios de Conselheiro Pena,
Alvarenga Cuparaque, Goiabeira e Tumiritinga. A emancipação de dois
desses municípios gerou aumento considerável nos serviços forenses - 110%
ao ano. Dessa forma, a criação de mais uma vara na comarca se torna
indispensável para uma melhor prestação jurisdicional, beneficiando toda a
comunidade.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica criada a Comarca de Belo Oriente.".
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 1999.
José Henrique



Justificação: O Município de Belo Oriente, pertencente á Comarca de 595
Açucena, possui todos os requisitos necessários para a cria ção de sua
própria comarca: população superior a 18 mil habitantes, número de eleitores
superior a 13 mil habitantes, movimento forense ; anual com mais de 600
feitos, entre outros. Trata-se de um município cUjo sistema viário é bem
atualizado, as construções são modernas, há vários prédios de domínio
público em perfeitas condições de habitabilidade.

A criação da Comarca de Belo Oriente é uma reivindicação de toda a
comunidade. Visando a uma maior agilidade nos processos judiciais, de
forma a beneficiar os cidadãos e aprimorar os servios prestados pela Justiça
de nosso Estado, pedimos o apoio dos nobres pares á aprovação desta
proposição.

EMENDA
Acrescente-se ao art. 900 inciso VII com a seguinte redação:
"Art9°- ...................................
VII -Turma Recursal.".
Sala das Reuniões abril de 2000.

o
oo
o
o

José Milton
	abril -

Justificação: Não se pode deixar de considerar
são órgãos do Poder Judiciário, tendo em vista
9.099, de 1995, julgando recursos em grau de 2
compostas por Juízes de Direito não afasta a impc

que deve ser destacada tal qual os demais
podendo relegá-la a segundo plano, já que sua ci
equipara aos Tribunais de Recurso, e deles difer
causas de valor limitado na área cível e de c
ofensivo. No entanto, é sabido o grande número
criminais e cíveis e que tem sido resolvidas com
jurisdicionado. Por sua vez, não é também a
jurisdição do 1 0 grau, como se vê pela redação d
correto do que o reconhecimento de serem as Ti.
Poder Judiciário.

EMENDA
Dê-se a seguinte redação a alínea "o" do inciso 1

"Art. 10- ..................................

o) de Andradas, Araçuai, Boa Esperança, Bras
Guaxupé, Itambacuri, João Pinheiro, Lagoa da Pr
Mariana, Monte Carmelo, Paraisópolis, Pedri
Porteirinha, Sabará, São Francisco, São Gonç
Nepomuceno, Três Pontas, Várzea da Palma e Vi

iue as Turmas Recursais
previsão legal na Lei n°
stáncia. O fato de serem

tãncia da Turma Recursal
rgãos do Poder, não se
mpetência jurisdicional se
ncia apenas por tratar de
mes de menor potencial
?ssas corriqueiras causas

celeridade que espera o
urma Recursal órgão de
art. 52. Assim, nada mais
mas Recursais órgãos do

doart. 10.

de Minas, Congonhas,
Lagoa Santa, Mantena,

Azul, Pitangui, Piunhi,
do Sapucaí, São João

)nde do Rio Branco, dois
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Juizes de Direito".

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2000.
Maria Olivia
Justificação: São os seguintes os motivos para apresentação da emenda

ao projeto, contendo dados fornecidos pela Câmara Municipal de Três
Pontas: a Comarca de Três Pontas é hoje de Entrãncia Intermediária e tem o
como Distrito Santana da Vargem. Segundo esses mesmos dados, no mês
de novembro de 1999 estavam tramitando cerca de 3.409 feitos, além de se
terem dado entrada a mais de 160 processos. A Comarca de Três Pontas,
criada em 1832 e restaurada em 1873, não pode e não deve voltar a ser uma
comarca de entrãncia inicial. Também seguem os documentos fornecidos
pela 104 Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas
Gerais, em que se expõe o seguinte: a Comarca de Paraisôpolis tem os
seguintes Distritos - Conceição dos Ouros, Sapucai-Mirim, Consolação e
Gonçalves. Segundo esses mesmos dados, no mês de fevereiro de 2000
estavam tramitando cerca de 1.973 feitos, sendo 137 no Juizado Especial
Criminal, 1.009 na área civel comum ! 641 na área criminal, 83 cartas
precatórias cíveis e 37 cartas precatórias criminais, sendo, nesse mesmo
período, protocolados 202 novos processos, o que, por si só, justifica a
emenda proposta por esta Deputada, à qual espero contar com o
imprescindível apoio de meus ilustres pares.

EMENDA
Acrescente-se onde convier a seguinte emenda:
"Ficam criadas cinco varas na Comarca de São João dei-Rei.".
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2000.
Nivaldo Andrade
Justificação: O projeto em teia contém a organização e a divisão judiciárias

do Estado; infelizmente, a nosso ver, deixou de contemplar a Comarca de
São João dei-Rei.

Nessa comarca, somente no inicio de 2000, foram distribuídos mais de 3
mil feitos; seriam necessárias, no mínimo, mais cinco varas para atender a
contento os que necessitam da justiça.

Sabemos das dificuldades em todos os segmentos sociais, ocasionando
enfraquecimento da tão labutada democracia, em especial, do Judiciário,
que, por ser derradeiro, será sempre requisitado, quando o direito de
qualquer cidadão estiver sendo ameaçado.

Dessa forma, a Comarca de São João dei-Rei está há muito prejudicada no
que concerne à judicatura, pois o quadro demográfico demonstra o
crescimento exorbitante da população em relação ao nanismo do fórum.

Ademais, nem no Juizado Especial existe magistrado titular.
Por entender a necessidade, é que justifico a razão deste pleito,



conclamando meus colegas a apoiar esta emenda.
EMENDA

Acrescente-se, no final do art. 47, a expressão e
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 1999.
Paulo Piau
Justificação: A proposta em tela tem por escc

Uberaba entre as comarcas que serão sedes
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beraba"

incluir o Município de
Tribunais de Alçada

rçeyIuIIdI,
Por ser a região do Triângulo Mineiro zona de 1 entroncamento entre as

regiões Centro-Oeste e Sudeste do Pais, por sua importância agrária e
comercial e pela demasiada distância da Capitl do Estado, fatos que
provocam um grande volume de demandas na esfera jurídica, torna-se
necessária a descentralização da justiça de segunda instância, criando-se
mais uma de suas sedes na localidade referida.

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica criada mais uma vara cível na Comarca de lnhapim.".
Sala das Reuniões, de de 2000.
Sebastião Costa
Justificação: A criação de mais uma vara justifia-se pelo grande número

de processos existentes naquela comarca, chegando a 1.953 feitos em
andamento, o que torna muito pesada a carga dejtrabalho para apenas um
magistrado.

Compõem a comarca, além do Município de lnKapim, os de Bugre, Dom
Cavati, lapu, São Domingos das Dores, São ,Doão do Oriente e São
Sebastião do Anta. O número de processos, dem como o número de
municípios que integram a referida comarca, justíficm esta proposição.

- A Mesa deixa de receber, nos termos do art. 228 do Regimento Interno,
as seguintes emendas:

EMENDA
Acrescentem-se os seguintes artigos, renumeran
"Art. 326 - O Notários e Registradores que preer

do art. 66 do Ato das Disposições Consti
Constituição do Estado terão o prazo de sessenta
títulos à Secretaria de Estado da Justiça e de Dire
delegação efetiva no cargo.

§ 1 0 - O direito a delegação efetiva no cargo
independe de ato formal declaratório de estabilida

§ 20 - Para os fins do disposto neste artigo, a dei
substituto somente ocorrerá com a aprovação do
de Notário ou de Registrador pela autoridade comr

e os demais:
Ti os requisitos do § 20
naís Transitórias da
para apresentar seus

Humanos, para fins de

e Notário ou Registrador
na função.

jação efetiva em favor do
fetivo exercício no oficio
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Art. 327 - O Governador do Estado expedirá o decreto de delegação

efetiva no prazo de trinta dias a contar da data do protocolo dos títulos a que
se refere o artigo anterior, na Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos, sendo concedido ao interessado igual prazo para apresentar-se à
autoridade judicial competente, para a posse e o início do exercício do cargo.

Art 328 - Estende-se o disposto nos arts. 326 e 327 desta lei aos Notários
e Registradores que, tendo ingressado como substitutos, na forma da lei,
tenham completado cinco anos de exercício nessa atividade e na mesma
serventia até 31 de dezembro de 1983 e não possuam a delegação efetiva da
respectiva serventia na data da publicação desta lei.".

Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2000.
Miguel Martini

EMENDA
Acrescente-se onde convier:
"Ad..... - Fica criado, no Distrito de JK, no Município de Curvelo, o Ofício de

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas.".
Sala das Reuniões, de setembro de 2000.
Arlen Santiago
Justificação: A emenda em questão justifica-se em face do significativo

aumento populacional do Distrito de JK e das dificuldades de locomoção até
o oficio de registro mais próximo.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão.
foram apresentadas ao projeto 58 emendas, que receberam os n°s 101 a
157, e 1 subemenda à Emenda n°83, a qual recebeu o n° 1. Nos termos do §
20 do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com
as emendas e a subemenda à Comissão de Administração Pública, para
parecer.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência deseja esclarecer aos Deputados e à sociedade mineira que

o Projeto de Lei Complementar n° 17199, de interesse do Poder Judiciário,
ainda não pôde caminhar, exatamente porque houve uma comunicação do
Líder do PSDB, Deputado Hely Tarqüínio, dizendo a esta Presidência que
ainda não foi regulamentado, nem pelo Judiciário nem pelo Executivo, o
projeto de lei -já votado por este Plenário, em todos os processos de votação
- que trata da lei do selo, que traria significativo aumento nas receitas do
Estado e, mais importante do que isso ] inibiria a sonegação que há hoje por
parte dos donos de cartórios no Estado. Então, por falta de entendimento
entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria da Fazenda, esse importante
projeto - que, repito, evita a sonegação nos cartórios e traz receita extra aos
cofres do Estado - ainda não foi regulamentado.

A Presidência já comunicou ao Presidente do Tribunal de Justiça do
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Estado, Desembargador Sérgio Leilis Santiago,
Fazenda esse impasse que o Poder Legisl
devidamente comunicado por duas importantes ban
o projeto entrasse em votação sem a sua regulame
dessas duas bancadas, o processo de adiamento. 1
do atual projeto enquanto não fosse regulamentado

A Presidência aproveita para comunicar q
complementar não avançou no Poder Legislativo
comunica aos Deputados que fez chegar ao Pi
Justiça e ao Secretário da Fazenda a solicitação fi
comunicando que haveria o processo de obstrução

A Presidência entende que não são justas, nã
dirigidas a este parlamento por membros do Poder
imprensa, hoje.

A Presidência está, após a leitura das emend
projeto de lei complementar à Comissão de Ad
tentando hoje uma reunião com o Presidente dc
Secretário da Fazenda e solicitou a presença do 1
dos Lideres do PFL e do PSDB no Salão Nobre par
para o impasse.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Gostaria de reafirrr

Este Poder deu uma demonstração de competên'
em todo o Brasil. Quando definimos o selo de fis
Estado iria arrecadar mais, porque hoje nem 30
aquilo que faturam.

Primeiro, perda de receita para o Estado; segui
acabar com as falsificações de cartório, o que m
carimbos de cartórios. Acabamos com isso; terc
damos instrumento ao Poder Judiciário para exerc
todos os atos praticados pelos cartórios. Não enti
Judiciário não está querendo implantar um selo q
exercer efetiva fiscalização dos cartórios no Estad
definimos que a gratuidade das certidões de
compensada, que seja efetivamente conquistada
que os cartórios de registro civil não têm con
gratuidade. Não estamos tirando do contribuinte 1

tirando dos cartórios, que recebem fábulas, qui
Estado. Está sendo criado um fundo que garantiria
gratuidade.

A Corregedoria de Justiça do Estado de Minas
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? ao Secretário da
vo está vivendo. Foi
idas desta Casa que, se
ação, haveria, por parte
o permitiriam a votação
projeto dos selos.
esse projeto de lei

:atamente por isso. Mas
sidente do Tribunal de
:a pelas duas bancadas,
?rmanente
são corretas as criticas
udiciário estampadas na

s, remetendo o referido
unistração Pública. Está
Tribunal de Justiça e o
putado Miguel Martini e
buscarmos uma solução

as palavras de V. Exa.
e está fazendo escola

ização, definimos que o
dos cartórios declaram

o, definimos que vamos
há são falsificações de

ro, damos competência,
a fiscalização efetiva de
demos por que o Poder

é um instrumento para
de Minas Gerais; quarto,
ascimento e óbito seja
ela sociedade, uma vez
;ões de conceder essa
m do Governo, estamos
faturam altíssimo neste
compensação por essa

está ansiosamente
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aguardando esse selo; não entendemos por que o Presidente do Poder
Judiciário não quer implantar, não quer regulamentar o selo de fiscalização,
se todos vamos ganhar: o Judiciário ganha porque tem instrumentos de
fiscalização; o Poder Executivo ganha porque vai arrecadar mais; a
sociedade ganha porque vai ter maior segurança; ganha o pobre porque terá
gratuidade de certidões de nascimento e óbito; ganham os cartórios de
registro civil porque poderão conceder o que a lei obriga, mas não diz como
será feito. Não estamos entendendo. Deve haver outra razão. Seria
interessante que o Poder Judiciário explicasse á sociedade, em vez de dizer
que é o Poder Legislativo que está destruindo um projeto de lei deles. E
preciso saber por que não querem a transparência dos atos cartoriais.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 83012000.
do Deputado Alberto Bejani, que dispõe sobre a distribuição da parcela de
receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de
que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constitui ção Federal, e
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas de n o

s 1 a 3, que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer.

- Nos termos do § 4 0 do art. 188 do Regimento Interno, a Mesa recebe
antecipadamente as seguintes emendas:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 83012000
EMENDA N°4

Acrescente-se inciso ao art. 1° e dê-se nova redação ao inciso II do art. 20:
Art.	1°- ...................................................................................

- segurança pública: aos municípios que possuam Conselho Municipal
de Segurança Pública atuando em regime de colaboração com os órgãos
responsáveis pela segurança pública.

Art. 20 -	 .....................
II - os percentuais fixados com base no inciso XIII do art. 1 0 extinguem-se a

partir do exercício do ano 2001, sendo, a partir de 2000, os resíduos
apurados em razão da perda anual incorporados ao índice de que trata o
inciso XI na razão de 70% (setenta por cento) de sua totalidade e os 30%
(trinta por cento) restantes destinados aos municípios que atendem aos
requisitos do inciso ora criado.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: A criação de conselhos municipais de segurança pública para

atuar em colaboração com os órgãos responsáveis pela segurança de nosso
povo é fundamental para a definição das políticas de segurança pública que
melhor atendam às solicitações dos municípios.

Dessa maneira, é salutar que a Lei n° 12.040, de 1995, em face de sua



natureza, também contemple os municípios que desenvolvam políticas 601
para assegurar a segurança de seus munícipes.

EMENDA N°5
Acrescentem-se ao art. 1° os seguintes inciso XIII e 11, substituindo-se,

nos § 40 70 e 10 do artigo, a expressão "inciso II a XII" pela expressão
"incisos II a XIII" e destinando-se, a partir do exercício de apuração de 2003,
1% ao critério criado pelo inciso supracitado, percentual este que deve ser
retirado do critério VAF:

"Art. l°	............................
XIII - segurança pública: relação percentual entre os gastos com segurança

pública per capita' do município e o somatório dos gastos de segurança
pública 'per capita' de todos os municípios do Estado.

§ 11 - Para o efeito do disposto no inciso XIII do a 1rt. 1 0 desta lei:
a) consideram-se gastos com segurança pública as despesas previstas em

convênio firmado entre o município e o Estado de Minas Gerais, em
conformidade com as diretrizes estabelecidas pel Conselho Municipal de
Segurança Pública, com a aquisição e manutenção de viaturas,
equipamentos de comunicação, mobiliário e equipbmentos de informática e
automação; fornecimento de combustível; construção, manutenção e locação
de instalações físicas de aquartelamentos; pagam'pnto das tarifas de água,
esgoto, energia elétrica e telefone dos aquart&amentos; aquisição de
armamento e munição contidas nas especificações da Policia Militar de
Minas Gerais; aquisição de equipamentos de proteção individual e utilizados
no policiamento ostensivo; aquisição de materiàis de escritório para a
administração militar;

b) a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais fornecerá, até 30 de março
de cada ano, relativamente ao segundo ano civil imediatamente anterior, a
relação dos municípios que implantaram e mantém 'em regular funcionamento
o Conselho Municipal de Segurança Pública;

c) o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais fornecerá, até 30 de
março de cada ano, os dados relativos às dspesas realizadas com
segurança pública no segundo ano civil imediatamente anterior, com base em
informações recebidas junto com as prestações de contas dos municípios,
conforme instrução normativa expedida por aquele Tribunal.".

Sala das Reuniões, de de 2000.
Anderson Adauto

EMENDA N°6
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - O inciso VI e os § parágrafos 3°, 4°, 5 0 e 60 do art. 1 0 da Lei n°

12.040, de 28 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:
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'Art. 1°------------------------------------_--_-_
VI - produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação dos

percentuais à frente de cada item serão distribuídos aos municípios segundo
os seguintes critérios:

a) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída de
acordo com a relação percentual entre a área cultivada do município e a área
cultivada do Estado, referente à média dos dois últimos anos;

b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída de
acordo com a relação percentual entre o número de pequenos produtores
rurais do município e o número de pequenos produtores rurais do Estado;

c) parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre os
municípios onde exista programa de extensão rural destinado aos pequenos
produtores rurais, de acordo com a relação percentual entre o número de
pequenos produtores rurais atendidos e o número total de pequenos
produtores rurais existentes no município e no Estado;

d) parcela de 20% (vinte por cento) do total será distribuída entre os
municípios onde exista programa de apoio á produção voltado para pequenos
produtores rurais, de acordo com a relação percentual entre o número de
pequenos produtores rurais atendidos e o número total de pequenos
produtores rurais existentes no município e no Estado;

e) parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre os
municípios onde exista programa de apoio á comercialização voltado para
pequenos produtores rurais, de acordo com a relação percentual entre o
número de pequenos produtores rurais atendidos e o número total de
pequenos produtores rurais existentes no município e no Estado.

§ 3° A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o dia 31 de maio de cada
ano, os índices provisórios de que tratam os incisos II a XIII, por município.

§ 4 0 - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar até o dia 30 de
junho de cada ano:

- o índice provisório de que trata o inciso 1;
II - o índice provisório geral de distribuição da receita que pertence aos

municípios, fazendo uma consolidação dos critérios de que tratam os incisos
a XIII deste artigo e englobando as parcelas de que tratam os incisos 1 e II do
parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

§ 50 - Os Prefeitos Municipais e as associações de municípios, ou seus
representantes, poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados da sua
publicação, os dados e os índices de que tratam os § 3 0 e 40 deste artigo.
sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis.

§ 60 - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o da 31 de julho de cada
ano, após o julgamento das impugnações previstas no parágrafo anterior, os
índices definitivos de que tratam os incisos 11 a XIII, por município.'.".
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Sala das Reuniões, 28 de março de 2000.
João Batista de Oliveira
Justificação: A Lei n° 12.040, de 28/12/95, ao regulamentar a parcela do

ICMS pertencente aos municípios, incluiu, entre seus objetivos, beneficiar os
municípios de pequeno porte, assegurando-lhes recursos para proporcionar
aos habitantes melhores condições de vida. Embutida neste objetivo, estava
a preocupação de se criarem condições para a fixação do homem no interior,
desencorajando-se a migração e o conseqüente inchaço dos grandes centros
mineiros.

A lei, no entanto, na forma como está, não permite a consecução plena
deste objetivo. Ela ainda premia os municípios segundo os critérios de maior
extensão territorial ou de prática de uma agricultura comercial. Buritis.
Campina Verde, João Pinheiro, Paracatu, Prata, Presidente Olegário,
Uberaba e Unai são exemplos disso.

Ao propor modificações nas alíneas "a', "b" «'c", "d" do inciso 1, ao
acrescentar a alínea "e" ao mesmo inciso e alterar 6s § 30 , 40, 5°e 60 do art.
1 0 do projeto, que, por sua vez, altera a Lei n° 12L040, de 1995, a emenda
vem aperfeiçoar a norma jurídica, aproximando-J mais dos objetivos que
nortearam sua proposição. As modificações dos indicadores e de seus
percentuais da variável "produção de alimentos" visam dar maior prioridade
às ações voltadas para o desenvolvimento da agricultura familiar e sua
capacidade de garantir segurança alimentar e de gérar ocupações produtivas
e renda, a um custo muito baixo.

A importância da agricultura de base familiar e nl Minas Gerais é atestada
pelos números do Censo Agropecuário de 1995: este setor representa 83,3%
do total de estabelecimentos e absorve 72% da população envolvida nas
atividades agropecuárias no Estado.

EMENDA N°7
Suprimam-se o inciso IV do art. 1 0 e a expressão "População dos 50 mais

populosos (art. 1 0 , IV) - 2.00", do Anexo 1 do projto, dando-se aos critérios
de distribuição a seguir relacionados do mesmo anexo a seguinte redação:

Area geográfica (art. 1, 1)	 1,25
População (art. 1 0 , III)	 3,21
Educação (art. 1°, V)	 2,2
Produção de alimentos (art. 1°, VI)	1,25
Municípios mineradores (art. 1 0 , XII)	1,11
Sala das Reuniões, de de 2000.
Luiz Menezes
Justificação: É procurando atender aos objetivos deste projeto de lei que

apresentamos tal emenda, que visa redistribuir os índices dos recursos do
ICMS. Primeiramente, o inciso IV do art. 1° contém 'medida discriminatória, ao
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privilegiar os municípios mais populosos, em detrimento dos menores. os
quais já são bastante desfavorecidos em relação à repartição da parcela do
tributo de que ora cogitamos.

Não se pode desconhecer o fato de que os municípios mais populosos são
justamente os que detêm maior volume de recursos, em face de suas
intensas atividades econômicas. Sendo assim, suprimimos o referido inciso.

Entendemos que a atividade mineradora causa danos irreversiveis ao solo.
Portanto, os municípios mineradores necessitam de alguma recompensa
financeira que, em parte, lhes devolva o prejuízo causado pela degradação
do solo.

Nos vários anos de exploração mineral, esses municípios não puderam
desenvolver outras atividades econômicas. Como tal exploração encontra-se
em fase de exaustão, necessitamos rever a legislação, possibilitando a
sobrevivência e o desenvolvimento desses municípios. Sendo esse assunto
de alta relevãncia, constam, no art. 253 ! § 20, da Carta Estadual,
preocupações específicas em relação à distribuição do ICMS aos municípios
mineradores.

Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares á aprovação
desta emenda.

EMENDA N°8
Dê-se à alínea a do inciso VIII do art, 10  seguinte redação:
"Art. 1°- .................................
VIII -	......................
a) parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final
de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo órgão ambiental
estadual, atendam, no mínimo, a ! respectivamente ! 70% (setenta por cento) e
a 50% (cinqüenta por cento) da população, sendo que o valor máximo a ser
atribuído a cada município não excederá o respectivo investimento, estimado
com base na população atendida e no custo médio 'per capita', fixado pelo
Conselho Estadual de Política Ambiental, dos sistemas de aterro sanitário,
usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de esgotos sanitários,
bem como aos que, comprovadamente, tenham implantado, em seu território,
sistema de coleta seletiva de lixo.".

Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2000,
Sávio Souza Cruz
Justificação: A emenda proposta visa a incluir a coleta seletiva de lixo entre

os parâmetros válidos para o critério de saneamento ambiental que define a
distribuição de porcentagem da parcela do ICMS ecológico destinada aos
municípios. Trata-se de proposta já aprovada em 1 0 turno por esta Casa,
constante do Projeto de Lei n° 4199 que propõe, ainda, medidas de apoio e
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expedição de normas
impadas fluorescentes e

incentivo proposto é
e amplamente articulada
ambiente por parte do

o
o-c

incentivo à coleta seletiva de lixo nos municípios e•
para o recolhimento e a reciclagem de pilhas, 1
baterias usadas, pelo COPAM. A inclusão
indispensável á formulação de uma política eficaz
de incentivo à reciclagem e à proteção do mei
Estado.

EMENDA N°9
Acrescente-se ao art. 100 seguinte inciso:
"Art. 1°- .......

- sistema penitenciário: parcela a ser distril
abrigam estabelecimentos penitenciários, levand
número desses, por município, na forma de regular

Sala das Reuniões, de de 2000.
Eduardo Brandão
Justificação: Os municípios que abrigam estab

são discriminados no que se refere à atração de in
estabelecimentos comerciais, visto que muitos er
sentem-se inseguros para investir nessas loc
ausência de uma economia local desenvolvida, gr
é obrigada a deslocar-se para municípios
oportunidades e de uma colocação no mercado
presos mudam-se para o local e, para sobreviver,
trabalhar nas proximidades. Conseqüentemente
geradores do ICMS é muito restrita nesses muni'
mão-de-obra.

Diante do fato, vimos propor emenda com o objel
visando a uma repartição de parcela do tributc
municípios. Sendo assim, contamos com o aç
aprovação da emenda.

EMENDA N° 10
Suprimam-se o inciso IV do art. 1 0 e a express

populosos (art. 1°, IV) - 2,00", do Anexo 1 do proj
de distribuição do mesmo Anexo a seguinte redaç

* - A tabela do VAF foi publicada na edição dc
26/10/00.

Sala das Reuniões, de de 2000.
Eduardo Brandão
Justificação: O projeto de lei em tela visa fazer

ICMS pertencente aos municípios. Apresentar
objetivo de adequar a repartição dos índices de m;
novos critérios. Em relação aos municípios i

aos municípios que
em consideração o

lecimentos penitenciários
estimentos de indústrias e
presários e comerciantes
i]idades. Em virtude da
nde parcela da população
iizinhos em busca de
de trabalho. Famílias de
;ão obrigadas, também, a
a ocorrência dos fatos

ípios, visto que exportam

o de desfazer a injustiça,
em questão para esses
0 dos nobres pares à

"População dos 50 mais
. dando-se aos critérios

"Diário do Legislativo" de

distribuição da parcela do
)5 esta emenda com o
neira mais justa, seguindo
tais populosos, estamos
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propondo a retirada desse critério, para abranger outros, mais justos.

Sendo assim, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta
emenda.

EMENDA N°11
Acrescente-se ao art. 1° do projeto o inciso XIII e o § 11, dando-se ao

Anexo 1 a seguinte redação:
Art. 1°- ...............................

XIII - municípios localizados na área de atuação da SUDENE e do Vate do
Mucuri: relação percentual entre a população de cada um dos municípios
localizados na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE - e do Vale do Mucuri e a população total destes, de
acordo com dados fornecidos pelo IBGE.

§ 11 - Para os efeitos desta lei, consideram-se:
- municípios da área de atuação da SUDENE aqueles enumerados no art.

1 0 da Lei Federal n°9.690, de 15 de julho de 1998;
II - municípios do Vale do Mucuri os que se encontram relacionados no

Anexo da Lei n° 11,962, de 30 de outubro de 1998.".
Anexo 1

* - A tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de
26.10.00.

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2000.
Márcio Kangussu
Justificação: Pretende-se, com essa emenda, incluir na lei um critério de

redistribuição do ICMS que beneficie os municípios que se encontram na
área de atuação da SUDENE e aqueles que integram o Vale do MucurL Essa
medida se justifica pelo fato de concentrarem-se nessas regiões os maiores
índices de pobreza do Estado.

A distribuição será feita com base na relação percentual entre a população
do município e a população dessas duas regiões, buscando-se elevar a
receita "per capita" e, em conseqüência, melhorar as condições de vida dos
habitantes dessa parte do Estado, que merece maior atenção do Governo,
dada a falta de recursos.

Ao se estabelecer um índice de 3% para esse critério, há necessidade de
se diminuir o peso de outros critérios, em razão de não se poder aumentar a
fração correspondente a um quarto da parte da receita de ICMS que deve ser
entregue aos municípios, de acordo com a legislação estadual. Assim,
entendemos que o ideal seria reduzir ã metade os critérios "educação" e
"saúde" e retirar 1% do critério "VAF". para, então, totalizar 3%.

À primeira vista, pode causar um certo sobressalto o fato de se diminuírem
os percentuais destinados à saúde e à educação, que são áreas prioritárias
em qualquer administração. Contudo, vale lembrar que o investimento de
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mte garantido, pois o

no minimo, 25% das
nsino fundamental. Em
ido de Manutenção e
orização do Magistério -

FUNDEF -, que faz com que os gastos com a educação em um município
com arrecadação baixa não sejam muito dispars em relação aos das
municipalidades com receitas mais elevadas.

Em relação á saúde, também já não há necessidade de se incentivarem
investimentos pelos entes locais, em razão dai recém-editada Emenda
Constitucional n° 29, de 131912000, que estabelece percentuais minimos a
serem aplicados nessa área.

Assim, como as áreas sociais que merecem mais atenção dos governantes
se encontram protegidas constitucionalmente, parece-nos o momento de se
direcionarem investimentos para regiões mais carentes de recursos, a fim de
se diminuirem as desigualdades sócio-econômicas entre as regiões do
Estado.

Diante dessas razões, solicito o apoio dos nobres ] pares á aprovação desta
emenda, dada a nobreza de seu objetivo.

O Sr. Presidente - Nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento Interno, a
Presidência designa como relator do projeto e das emendas o Deputado
Mauri Torres. A Presidência indaga do relator se está em condições de emitir
seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Mauri Torres - Sr, Presidente, em face de a matéria ser
importante e envolver finanças dos municipios mineiros, farei uso do prazo
regimental para emitir meu parecer-

0 Sr. Presidente - Discussão, em turno únicb, do Projeto de Lei n°
1.00412000, do Deputado Márcio Kangussu, que institui o Dia Estadual de
Manifestações contra o Trabalho e a Exploração' Infantil. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina piela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, apovado, em turno único, o
Projeto de Lei n° 1.00412000 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Redação. A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" para
votação, mas o há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emendaá Constituição n° 3199, do
Deputado João Paulo, que dá nova redação ao inciso V do art. 170 da
Constituição Estadual. A Comissão Especial opina pela aprovação da

recursos nessas duas áreas já está constitucion
constituinte originário estabeleceu a aplicação
receitas municipais em ações voltadas para
seguida, o legislador ordinário instituiu o
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
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proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 585/99, da Deputada Maria
Tereza Lara, que dispõe sobre política estadual dos direitos da pessoa
portadora de deficiência, cria o Conselho Estadual da Pessoa Portadora de
Deficiência e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Saúde opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em 1° turno,
os Projetos de Lei n°5 741199, do Deputado José Milton, que cria a Área de
Proteção Ambiental Fazenda Capitão Eduardo e dá outras providências;
79512000, do Deputado Pastor George. que dispõe sobre o Programa de
Regularização e Controle das Ilhas Fluviais e Lacustres do Estado de Minas
Gerais; 89712000, do Deputado Agostinho Silveira, que dispõe sobre higiene
bucal nas escolas de ensino fundamental e dá outras providências; 94512000.
do Deputado Márcio Cunha, que altera a Lei n° 13.464. de 121112000, que
cria o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e
Arquitetônico - FUNPAT -; e 99812000, do Deputado Doutor Viana, que obriga
o Estado a devolver ao cidadão a taxa de inscrição em concurso público que
não tenha sido realizado; e, em 2 0 turno, os Projetos de Lei n os 4199, do
Deputado Sávio Souza Cruz, que dispõe sobre a política estadual de coleta
seletiva de lixo; e 289/99, do Deputado Arlen Santiago, que institui o
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 365199, do
Deputado Pastor George, que dispõe sobre associação do Poder Executivo a
entidades civis sem fins lucrativos para conceder créditos a empreendedores
e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu
prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Márcio
Kangussu solicitou o prazo regimental para emitir parecer. A Presidência
indaga do relator se está em condição de emitir seu parecer. Na ausência do
Deputado Márcio Kangussu, a Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do
Regimento Interno, designa novo relator da matéria o Deputado Marcelo
Gonçalves, indagando-lhe se tem condições de emitir seu parecer.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr, Presidente, farei uso do prazo
regimental.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 540/99, do Deputado Carlos
Pimenta, que dispõe sobre a busca de pessoas desaparecidas. A Comissão
de Direitos Humanos perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2°
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do art. 145, do Regimento Interno, a Presidência designa relator da
matéria o Deputado Marco Rêgis e indaga de S. Ea. se está em condições
de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regim4ntal.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, farei uso do prazo regimental
para emitir meu parecer.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 797/2000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que institui atendimento especial a deficiente visual em
instituições bancárias. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno. EmdiscLissão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 821t2000, do Deputado João
Paulo, que altera os arts. 1 0 e 30 da Lei n° 12.789, de 1714/98, que torna
obrigatória a afixação de preço em produto comecializado no varejo e dá
outras providências. A Comissão de Defesa doi Consumidor opina pela
aprovação do projeto, na forma do vencido em 1 0 tiiirno com a Emenda n° 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 88012000, do Governador do
Estado, que altera dispositivos da Lei n°12.730, de30/12197. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradoes inscritos.

- Vêm á Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI 880/2000

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Os créditos do Instituto Mineiro dE

decorrentes de aplicação de multa por infração à 1€
de abril de 2000 poderão ser pagos com as seguinte

- 90% para pagamento à vista;
II - 70% para pagamento em até três parcelas;
III - 50% para pagamento em até seis parcelas.
§ 1°- Nos casos previstos nos incisos li e III, as p

até a data do efetivo pagamento.
§ 20 - Para a atualização de que trata o parágrafc

Taxa Referencial - TR - mais juros de 7,5% ao ano."
Sala das Reuniões, de de 2000.
Antônio Júlio
Justificação: A emenda propõe a remissão pai

exclusivamente decorrente de multas aplicadas
Agropecuária - IMA - até 301412000, estendendc
sobretudo, os benefícios de eliminação de multa

Agropecuária - IMA -
siação cometida até 30
reduções:

serão atualizadas

anterior, será utilizada a

aI do crédito tributário
lo Instituto Mineiro de
ao setor agropecuário,
e juros que já foram
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concedidos a outras empresas pela Lei n° 13.243 ] de 2316199,

ACORDO DE LIDERANÇAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja recebida, no 2° turno, uma
emenda de autoria do Deputado Antônio Júlio ao Projeto de Lei n° 88012000,
a qual contém matéria nova.

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2000.
José Henrique, Vice-Líder do PMDB - Marcelo Gonçalves, Líder do PDT -

Dalmo Ribeiro Silva, Vice-Lider do PSD - Elaine Matozinhos, Vice-Lider do
P58 - Márcio Kangussu, Vice-Lider do PPS - Antônio Andrade, Lider da
Maioria - Carlos Pimenta. Líder da Minoria.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Para os créditos tributários formalizados até 30 de agosto de 2000

fica o Poder Executivo autorizado a utilizar a Taxa de Juros de Longo Prazo -
TJLP - em substituição à taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC -, quando ocorrer a efetivação do pagamento do crédito tributário nos
cento e vinte dias seguintes à publicação desta lei.

Parágrafo único - O disposto no "caput" poderá alcançar os parcelamentos
em curso e não se acumula com outros benefícios previstos na legislação
tributária,".

Sala das Reuniões, de de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: A presente emenda tem por objetivo estimular o contribuinte a

extinguir seus créditos tributários parcelados em até 120 dias, através da
utilização de uma taxa de correção mais baixa.

A taxa SELIC, hoje utilizada para correção de parcelamento de créditos
tributários, foi fixada pelo Conselho de Política Monetária do Banco Central
do Brasil em 16,5% ao ano, a partir de 24 de agosto deste ano, com viés
neutro.

O valor da TJLP é fixado periodicamente pelo Banco Central do Brasil de
acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional e, para o período de
julho a setembro de 2000, está fixada em 10,25% ao ano.

Trata-se de medida que beneficiará os contribuintes, que terão uma taxa de
correção mais vantajosa, e o Fisco Estadual, que poderá aumentar a
arrecadação com parcelamentos de curto prazo.

Por essas razões, espero a aprovação dessa emenda pelos nobres pares
desta Casa.

EMENDA N°3
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Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artig'
"Art..... - O caput' do art. 218 da Lei n°6.763, de

passa a vigorar com a seguinte redacáo:
'Art. 218-A transação será permitida em casos E

decreto, alcançando as parcelas correspondentes
demais encargos incidentes sobre a divida e E

contencioso administrativo fiscal ou de demanda ju'
Art. ....- O controle administrativo de legalidad

pela inscrição do crédito em dívida ativa e de
requisitos formais de certeza e liquidez da divida,
executiva da certidão respectiva.

Parágrafo único - Excepcionalmente, o exercício
de legalidade a que se refere o 'caput' deste artig
do lançamento, por provocação fundamentada
Fazenda Estadual, hipótese em que será observad'

- a suposta ilegalidade será analisada por com
do parágrafo único do art. 218 da Lei n°6.763, de 2
qual emitirá parecer fundamentado e conclusivo,
caso, proposta de cancelamento parcial ou
formalizado;

de dezembro de 1975,

epcíonais, definidos em
multas, aos juros e aos
:ivar-se-á no curso de

do lançamento opera-se
na-se á verificação dos
)ara assegurar a eficácia

lo controle administrativo
poderá alcançar o mérito
Jo Procurador-Geral da
o seguinte:
são instituída nos termos
de dezembro de 1975, a

D qual constará, se for o
.aí do crédito tributário

- no caso de parecer favorável ao cancelaménto do crédito tributário,
caberá ao Secretário de Estado da Fazenda decidira questão;

III - o crédito tributário confirmado será inscrito em dívida ativa,
prosseguindo-se a execução fiscal.".

Sala das Reuniões, de de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: Esta emenda tem por objetivo oferecer, por meio da

alternativa da transação, uma opção para o contribuinte extinguir seus
créditos tributários, quando se tratar de matéria sobre a qual não haja
consenso jurídico.

O Estado poderá dispensar parte do crédito tributário, relativa a multas,
juros e demais encargos incidentes sobre a divida, para resolução do litígio,
após parecer de comissão composta por servidores da área de administração
tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, criada para esse fim.

Na hipótese de ocorrer suposta ilegalidade constante da peça fiscal e a
Procuradoria da Fazenda entender que a execuçã 1b fiscal não logrará êxito,
poderá ser solicitado ao Secretário de Estado da Fazenda o seu
cancelamento, mediante parecer emitido pela comidsão que será criada.

A medida proposta trará benefícios para os contribuintes e para o Fisco
Estadual, razão pela qual espero poder contar com o apoio dos nobres pares
à aprovação da emenda.
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ACORDO DE LIDERANÇAS

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

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos
membros do Colégio de Lideres, deliberam sejam recebidas, no 2 0 turno,
duas emendas, do Deputado Anderson Adauto, ao Projeto de Lei n°
88012000, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2000.
José Henrique, Vice-Líder do PMDB; Marcelo Gonçalves, Líder do PDT;

Dalmo Ribeiro Silva, Vice-Líder do PSD; Ivo José, Líder do PT; Elaine
Matozinhos, Vice-Lider do PSB; Márcio Kangussu, Vice-Líder do PPS;
Antônio Andrade, Líder da Maioria; Carlos Pimenta : Líder da Minoria.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão,
foram apresentadas ao projeto três emendas, publicadas acima. Nos termos
do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, as emendas serão votadas
independentemente de parecer.

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em 2 0 turno,
os Projetos de Lei n os 90012000, do Deputado Antônio Júlio, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Carmo da Mata o imóvel que
especifica; 93712000, da CPI do IPSM, que cria o Conselho de Beneficiários
do Instituto de Previdência dos Servidores Militares; 94012000, do Deputado
Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Inhapim
o imóvel que especifica; 1.04312000, do Deputado Durval Angelo : que
atualiza a pensão de ex-Deputados cassados e concede indenização,

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta e em fase de

discussão e persistindo a falta de "quorum" para votação, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.02312000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em exame objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Ágape Patronato das Crianças
Carentes e Assistência Social, com sede no Município de Belo Horizonte,

Após haver sido publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
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e legalidade na forma original.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusi

conforme dispõe o art. 103, 1, "a", do Regimento lntE
Fundamentação

A entidade em questão tem por objetivo prestar
adultos carentes em sua área de atuação. Er
finalidades, proporciona a tais pessoas cursos
diversificadas áreas, contribuindo, dessa forma,
integração social.

O meritório trabalho que a entidade empree
conceder-lhe o titulo declaratório de utilidade públic

Conclusão
Diante do relatado, opinamos pela aprovaçã

1.02312000, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJET(

Comissão do Trabalho, da Previdência e
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Proj
objetiva declarar de utilidade pública o Projeto Vid
sede no Município de Moeda.

Após o exame preliminar realizado pela Con
Justiça, que não encontrou óbice á tramitação
Comissão ! em caráter conclusivo, apreciá-la, de ac
c/c o art. 102, XIV, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto Vida Resgatando Vidas, cujas diretri

preceitos cristãos, foi constituído como sociedadi
fins lucrativos, tendo como finalidade desenvol\
social, visando à recuperação de viciados em drogE

Além disso, ao transformar mendigos em cidac
deveres e direitos, está prestando relevantes serv
justifica a sua declaração de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçã

1.04012000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJET(

Comissão do Trabalho, da Previdência

sobre a matéria,

sistência aos menores e
cumprimento às suas
profissionalizantes, em
para sua promoção e

nos leva a desejar

do Projeto de Lei n°

DE LEI N°1.040/2000
Ia Ação Social

D de Lei n° 1.04012000
Resgatando Vidas, com

o de Constituição €
matéria, cabe a esta
como art. 103, 1, "a",

s são orientadas pelos
civil independente, sem

atividades de caráter

conscientes de seus
à comunidade, o que

do Projeto de Lei n°

DE LEI N° 1.04112000
da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epigrafe visa a
declarar de utilidade pública a Comunidade Kolping São José Operário, com
sede no Município de Boa Esperança.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, em turno
único, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comunidade Kolping São José Operário presta relevantes serviços à

coletividade, uma vez que tem por finalidade a promoção integral do homem,
principalmente do trabalhador, mediante ação e formação nos campos
religioso, profissional, social, familiar, recreativo e cultural, visando à sua
maior participação na família, no trabalho e na sociedade.

Fica demonstrado, pois, que as iniciativas realizadas pela instituição a
tornam merecedora do titulo declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.04112000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.04712000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o Projeto de Lei n° 1.04712000
objetiva declarar de utilidade pública a Fraternidade Espírita Grande Coração,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada á Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, em turno
único, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fraternidade Espírita Grande Coração tem por finalidade combater a

fome e a pobreza. Para tanto, incentiva a produção de alimentos, promove
campanhas de distribuição de alimentos e agasalhos e, com órgãos públicos
e entidades privadas, implementa programas de geração de emprego e
renda.

Além disso, promove a integração de seus beneficiários no mercado de
trabalho, por meio de cursos profissionalizantes ligados às atividades
agropecuárias e prestação de serviços á comunidade.

Por se tratar de entidade atuante e de caráter filantrópico, julgamos ser ela
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merecedora do titulo declaratório que lhe está sem

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Prc

na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJEI

Comissão do Trabalho, da Previdência
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o Pr,
objetiva declarar de utilidade pública o Lar dos Ve
sede no Município de Piraúba.

Após o exame preliminar feito pela Comissão
que não encontrou óbice á tramitação da matéria,
caráter conclusivo, apreciá-la, de acordo com o ai
XIV, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em causa é sociedade civil sei

finalidade ampar idosos e pessoas necessitadas.
possível porque recebe verbas governament
desenvolvido por voluntários.

Evidencia-se, portanto, a abnegação e o espír
que justifica sua declaração de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovaç

1.06612000, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Luiz Menezes. relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJE1

Comissão do Trabalho, da Previdência
Relatório

O Deputado José Henrique, por meio do proje
seja declarada de utilidade pública a Creche Con
com sede no Município de Sericita.

Examinada preliminarmente a matéria pela C
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, consi
cabe agora a esta Comissão deliberar conclw

outorgado.

de Lei n° 1.04712000,

DE LEI N° 1.06612000
da Ação Social

de Lei n° 1.06612000
5 São Sebastião, com

Constituição e Justiça,
ibe a esta Comissão, em
103, 1, "a", c/c o art. 102,

fins lucrativos, tem por
ia valiosa iniciativa só é

sendo seu trabalho

de amor ao próximo, o

do Projeto de Lei n°

DE LEI N° 1.080/2000
da Ação Social

de lei em tela, pretende
itária Lar Feliz - CCLF -,

o de Constituição e
alidade e legalidade,
nte sobre o projeto,

conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimentè Interno.
Fundamentação 

1A Creche Comunitária Lar Feliz é uma sociedade civil sem fins lucrativos,
que está em funcionamento desde 1997, no Município de Sericita. Atende
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crianças de 0 a 6 anos, sempre observando os dispositivos constitucionais
referentes à criança e ao adolescente. Para tanto, busca combater a fome e a
pobreza, proporcionando a esses educação, saúde e alimentação.

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

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

1.08012000 na forma em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.08212000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe é de iniciativa do Deputado Anderson Adauto e
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Limeira do Oeste, com sede nesse
município.

Considerada jurídica, constitucional e legal na forma originalmente redigida,
a proposição vem agora a este órgão colegiado, para deliberação conclusiva
nos termos do disposto no art. 103, 1, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A APAE de Limeira do Oeste é uma sociedade civil sem fins lucrativos que

tem por finalidade precípua promover medidas que visem a assegurar o
ajustamento e o bem-estar dos excepcionais, além de estimular a realização
de programas de prevenção a toda forma de deficiência.

Como forma de reconhecimento à sua destacada importância no âmbito
assistencial, em decorrência da importância dos serviços prestados à
comunidade local, nada mais justo que lhe seja prestada honraria
concedendo-lhe o titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.082/2000,

na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.098/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Anderson Adauto, através do projeto de lei em tela, pretende
seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Fronteira, com sede nesse município.

Uma vez examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, e por esta



considerada jurídica, constitucional e legal com
apresentada, a proposição vem agora a este órç
parecer, nos termos do disposto no art. 103, 1, "a",

Fundamentação
Conforme a própria denominação indica, a A

objetivo oferecer aos excepcionais desse municir
e educacional, integrando-os na sociedade atra
atividades permeadas pelos mais rígidos padrões

Ao Estado compete assegurar a assistência, da
menos favorecidos e, para tanto, não só pode
auxilio de associações como a APAE, que visa
condição de vida de seus assistidos, contribt
expectativa de vida da população.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovaç

1.09812000 com a Emenda n o 1, da Comissão de
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJE'

Comissão do Trabalho, da Previdência
Relatório

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o
objetiva declarar de utilidade pública a Creche PE
no Municipio de Belo Horizonte.

Após realizado o exame preliminar pela Cc
Justiça, cabe a este órgão colegiado, dando pros
matéria, apreciá-la, de acordo com o art. 103, 1,
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade referida é uma sociedade civil se

sociocultural e beneficente, que tem por finali
trabalhos assistenciais voltados às crianças
oferecendo-lhes abrigo, alimentação, educa'
odontológicos.

Evidencia-se, a nosso ver, que a declaração de
o trabalho desenvolvido pela entidade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovaç

-c
	1.117/2000 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ivo José, relator.
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Emenda n° 1, por ela
• colegiado para receber
• Regimento Interno.

AE de Fronteira tem por
D ampla assistência social
5 do empreendimento de
e eficiência.
mais variadas formas, aos
,orno deve contar com o

promover a melhoria da
ido para o aumento da

do Projeto de Lei n°
stituição e Justiça.

DE LEI N°1.117/2000
da Ação Social

de Lei n°1.117/2000
da Criança, com sede

são de Constituição e
uimento à tramitação da
c/c o art. 102, XIV, do

n fins lucrativos de cunho
ade precipua desenvolver
carentes de sua região,
ão e serviços médico-

utilidade pública fortalecerá

do Projeto de Lei n°
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n o 1.125/2000, do Deputado Sebastião Costa, propõe seja

declarada de utilidade pública a Ação Social da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, com sede no Municipio de Belo Horizonte.

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

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

Fundamentação
A entidade mencionada presta relevantes serviços de caráter social e

religioso à comunidade do Bairro Lagoinha e região. Entre suas finalidades,
destaca-se o implemento de medidas visando à promoção humana, o ensino
religioso e a prestação de serviços de assistência social a cidadãos carentes
e desamparados, contribuindo, assim, com sua integração na comunidade.

Tais atividades tornam a entidade merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

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

1.12512000, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1131/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe é de iniciativa do Deputado Dilzon Meio e
objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Rural dos Ferreiras, com sede no Município de Carmo
do Rio Claro.

A Comissão de Constituição e Justiça, tendo procedido ao exame
preliminar da proposição, considerou-a jurídica, constitucional e legal e lhe
apresentou a Emenda n°1, a fim de sanar erro material.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este
órgão colegiado apreciá-la conclusivamente, atendo-se ao mérito, nos termos
dos arts. 103, 1, "a", e 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
Destaca-se, entre os objetivos da entidade, a proteção e a assistência á

maternidade, à infância, à velhice e aos moradores do Bairro dos Ferreiras.
Para a consecução de tal fim, zela pela melhoria das condições de vida no
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o

bairro, promovendo atividades sociais, culturais e
A Associação, voltada para os interesses colei

em parceria com o poder público na área social.
Conclusão

Em vista do aduzido, somos pela aprovaç
1.131/2000 com a Emenda n° 1, apresentada pel;
e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2060,
Ivo José, relator.
PARECER PARA TURNO ÜNICO DO PROJE

Comissão do Trabalho, da Previdência
Relatório

De iniciativa do Deputado Dilzon Meio, o pro
escopo declarar de utilidade pública a Asso
Formiga e Região - ADEFOR -, com sede no Mun

O projeto foi considerado pela Comissão de Cc
constitucional e legal, tal como apresentado, cz
colegiado apreciá-lo conclusivamente, atendc
dispõem os arts. 103, 1, "a", e 102, XIV, do Regim

Fundamentação
A Associação dos Deficientes de Formiga e F

direito privado, sem fins lucrativos, instituida p
para desenvolver serviços sociais não exclusivos

Com efeito, a ADEFOR tem por objetivo a p
integração dos portadores de deficiência. Para
pessoas, associadas ou não, oportunidade em q
desfrutar de lazer e desenvolver atividades profis

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovai;

1.13212000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJE

Comissão do Trabalho, da Previdência
Relatório

O projeto de lei em teia é de autoria do Depu
por objetivo declarar de utilidade pública a Assoc
Santo - ACMS -' com sede no Município de Monti

Coube à Comissão de Constituição e Justiça
projeto, oportunidade em que o considerou juric
lhe apresentou a Emenda n°1.

desenvolve atividades

D do Projeto de Lei n°
Comissão de Constituição

DE LEI N°1.132/2000
da Ação Social

de lei em tela tem por
b dos Deficientes de
D de Formiga.
uição e Justiça jurídico,
do agora a este órgão
ao mérito, conforme
Interno.

ão é pessoa jurídica de
iciativa de particulares,

Estado.
loção do bem-estar e a
ito, realiza encontros de
podem praticar esportes,
alizantes diversas.

do Projeto de Lei n°

DE LEI N°1,144/2000
da Ação Social

Edson Rezende e tem
o Comunitária de Monte
ito de Minas.
iinar preliminarmente o
constitucional e legal e
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Dando prosseguimento á tramitação da matéria, compete agora a este

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

Fundamentação
A Associação Comunitária de Monte Santo é entidade civil sem fins

lucrativos, tem como finalidade a proteção da saúde da família, o combate á
fome e à pobreza, a integração de seus beneficiários no mercado de
trabalho, a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, a
divulgação da cultura e do esporte, além da proteção ao meio ambiente.

Por prestar importantes serviços á comunidade de Monte Santo de Minas,
nada mais justo que lhe seja outorgado o título pleiteado.

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

1.14412000, com a Emenda n° i, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 25 de outubro de 2000.
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.146/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Taiobeiras, com sede naquele município.

O exame preliminar da matéria coube á Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, tal
como apresentada.

Agora, compete a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Com atuação em âmbito municipal, a APAE de Taiobeiras serve como

órgão de articulação com outras entidades, na defesa da causa do
excepcional, em qualquer de seus aspectos. As medidas adotadas para
assegurar o ajustamento e o bem-estar do referido segmento compreendem,
entre outras, a coordenação de programas que visam á formação de pessoal
técnico especializado, à execução de estudos e pesquisas relacionados ao
excepcional.

Constatada a importância da APAE para a promoção do bem-estar social
dessas pessoas, é patente que ela se faz merecedora do titulo declaratório
de utilidade pública.

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

1.14612000 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJET

Comissão do Trabalho, da Previdência
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro
causa visa declarar de utilidade pública a Associa
Excepcionais - APAE de Bom Jesus do Galho, cor

Após haver sido publicada, foi a proposição en
Constituição e Justiça, que concluiu por sua jurid
e legalidade, sem implementar nenhuma modificaç

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclus
nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento lntern

Fundamentação
A entidade em questão tem por objetivo

especializadas na educação de excepciona
habilitação, reabilitação e inserção na socied
exercidas dentro de seu estabelecimento de ensi
desenvolvimento de tarefas em locais como co
Realiza, também, importante trabalho de orien
sociedade e aos pais sobre a conduta que se
portadores de deficiência.

Dessa forma, julgamos meritória a sua declaraç
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovaç
1.14712000 na forma proposta.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ivo José, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJE1

Comissão do Trabalho, da Previdência
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do De;
declarar de utilidade pública o Lar Dona Maria Ad
no Município de Brasópolis.

O projeto foi examinado preliminarmente pela (
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
legalidade da matéria na forma proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclw
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimentc

Fundamentação
A entidade em questão exerce atividades de cz

DE LEI N° 1.14712000
da Ação Social

eira, o projeto de lei em
ão de Pais e Amigos dos
sede nesse município.
aminhada à Comissão de
idade, constitucional idade
o no texto.

sobre o assunto,

iter e criar unidades
compreendendo sua
Além das atividades

promove meios para o
as de férias e clubes.
o e esclarecimento à
e adotar para com os

de utilidade pública.

do Projeto de Lei n°

'DE LEI N°1.158/2000
da Ação Social

Bilac Pinto, objetiva
- LADMA -, com sede

de Constituição e
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Interno.
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vista lograr objetivo de inquestionável valor, que é prestar assistência
completa a pessoa idosa, sob regime de internato.

Para levar avante seu trabalho, julgamos oportuno e conveniente seja ela
declarada de utilidade pública.

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

1.15812000 na forma inicialmente formulada.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000,
Ivo José, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.182/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n° 1.18212000
visa a declarar de utilidade pública a Fundação Espírita Rodolfo Henriques -
FERI-1 -, com sede no Município de Manhuaçu.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade, apresentando, na oportunidade, a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo maior promover ações filantrópicas

direcionadas ás pessoas carentes da comunidade em que atua.
Para efetivar suas obras de caridade, leva em conta o aspecto

biopsicosocioespiritual daqueles que a procuram, respeitando os métodos
estabelecidos na codificação kardequiana e nas obras espiritas
complementares.

Promove, também estudos sobre a doutrina espirita, levando à
comunidade os ensinamentos deixados por Alan Kardec.

Realizando uma obra de inegável importância social, justa se torna a
declaração de sua utilidade pública.

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

1.18212000, com a Emenda n°1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ivo José, relator,
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.186/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em tela
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visa a declarar de utilidade pública o Núcleo de
Práticas Institucionais, com sede no Município de 1

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à C
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, consti
Vem agora o projeto a esta Comissão para delibe
único, nos termos do art. 103, 1, 'a". do Regimento

Fundamentação
O Núcleo de Psicanálise, Estudos e Práticas In

com os princípios sociais e democráticos da cole
estudo sistemático da psicanálise, do institucion
Para tanto, ministra cursos, desenvolve pesqu
congressos, seminários e atendimento clínico.

Vê-se, portanto, que a entidade se faz mereced
utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovaç

1.18612000, na forma em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE
28/2000

Comissão de Administração
Relatório

Por meio do Oficio n° 212000, o Procurador-Ger
esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Compleme
dispositivos da Lei Complementar no 34, d
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26
distribuída ás Comissões de Constituição e Justiç
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento In

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e
juridicidade, constitucional idade e legalidade da ri-
1 a 15, que apresentou.

Por seu turno, esta Comissão passa ao exam
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
Ao propor modificações na Lei Complemen'

organização do Ministério Público do Estado de W
em estudo objetiva alterar a estrutura da instituiçã
propostas para a organização judiciária do Estadc
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do mérito da proposição,
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ias Gerais, o projeto de lei
e adequá-la ás alterações

por meio do Projeto de Lei
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Complementar n° 1712000, que tramita nesta Casa Legislativa,
destacando-se a alteração da classificação das comarcas e a fixação dos
critérios para a sua criação, a criação de varas e a alteração da composição
dos membros dos órgãos do Poder Judiciário,

Nesse passo, as alterações se relacionam, especialmente, com a
classificação das Promotorias de Justiça, o número de cargos do quadro dos
membros do Ministério Público, a criação das Promotorias Regionais e das
Coordenadorias Especializadas como órgãos auxiliares e de dois órgãos de
assessoramento da Procuradoria-Geral de Justiça, com a denominação de
Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo e Procurador-Geral de
Justiça Adjunto Institucional.

Outras modificações estão contidas no projeto em análise, no que concerne
á definição das atribuições dos membros do Ministério Público, à
competência dos órgãos estruturais, aos casos de remoção e de promoção e
às questões relativas ao sistema remuneratório, tais como ajuda de custo,
férias-prémio e auxilio-moradia.

A incessante busca de melhoria da prestação jurisdicional pelos órgãos
institucional mente criados para essa função já indica a relevância da iniciativa
proposta, pois, ao Ministério Público, a Constituição mineira incumbiu a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais disponíveis, como um órgão essencial á função jurisdicional do
Estado.

Todavia, a par desse reconhecimento, consideramos algumas medidas
inoportunas no momento: entre elas, as que objetivam a criação das
Promotorias Regionais e das Coordenadorias Especializadas e do cargo de
Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional.

No tocante ás primeiras, entendemos que as 000rdenadorias
Especializadas, que teriam competência para coordenar e sistematizar as
ações dos órgãos de execução, por intermédio das Promotorias Regionais,
estão representadas pelos Centros de Apoio Operacional, que atuam junto às
Promotorias de Justiça, para, principalmente, estimular a integração e o
intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na mesma área de
atividade e tenham atribuições comuns.

Ademais, há que se ressaltar a subdivisão proposta para a atual Promotoria
de Justiça Especializada, denominada Promotoria de Justiça de Defesa do
Cidadão, que acumula as funções estabelecidas no art. 61 da Lei
Complementar n° 34, como, por exemplo, a defesa do consumidor, do
património público, do meio ambiente, dos direitos humanos e outras tantas,
mas, a partir de agora, terá a sua estrutura subdividida em Promotorias de
Justiça com as respectivas denominações.

Na esteira desse entendimento, uma vez que, ao ocupante do cargo de
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Procurador-Geral de Justiça Adjunto, cabem as	es de substituir,
auxiliar e assessorar o Procurador-Geral de Ju

	bem como exercer
atribuições a ele delegadas de competência do re	itante da instituição,
não julgamos razoável a criação do cargo de Pr	lar-Geral de Justiça
Adjunto Institucional, elevando a despesa com pes

Propomos, então, ao final, as Emendas n
os 16 a 4, objetivando suprimir do

texto da proposição as disposições relaciona as com a criação das
Coordenadorias Especializadas e as Promotorias Regionais e do cargo de
Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional.

Como a supressão terá reflexos na dotação oi mentãria prevista, para
sua redução, o dispositivo pertinente deverá s objeto de adequação,
oportunamente, pela Comissão de Fiscalização Fir iceira e Orçamentária.

A propósito, em virtude das novas regras e abelecidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, especialmente no tocant às despesas de pessoal,
a Comissão citada cuidará dos aspectos relack ados ao pagamento de
vantagens, férias e ajudas de custo, previstos na p

Finalmente, propomos, ainda, nova redação para o art. 268 da Lei
Complementar n° 34, a que se refere o art. 1° da proposição, a fim de
suprimir do texto a possibilidade de se promove concurso público sem a
previsão, por lei, do número de vagas existentes n inicio da carreira.

No que concerne às emendas apresenta! as pela Comissão de
Constituição e Justiça, salientamos a necessidade da aprovação da Emenda
n°2, que substitui o anexo que contém o quadro d carreira dos membros do
Ministério Público, a classificação das entrãncias as respectivas comarcas,
uma vez que o texto original foi encaminhado com base nas emendas
apresentadas ao Projeto de Lei Complementar n° 7, razão pela qual deve a
proposição, nesse aspecto, ser adequada ao text original do projeto de lei
que dispõe sobre a organização e a divisão judiciá as do Estado.

Por outro lado, como ainda não está definida nova estrutura do Poder
Judiciário, entendemos não serem oportunas as endas nos  a 12 e 14, de
autoria da referida Comissão, as quais propõem modificação do anexo a
que se refere a Emenda n° 2 e a inserção de medidas com reflexo no
funcionamento da instituição e na despesa com essoal. Manifestamo-nos,
pois, por sua rejeição.

Por sugestão do nobre Deputado Ermano Batist apresentamos, ao final, a
Emenda n° 25 , com o objetivo de dar maior trans )arência ao provimento do
cargo de Diretor-Geral, estabelecendo, na lei, que o provimento é limitado, a
exemplo do que já ocorre nesta Casa Legislativ nos Tribunais de Justiça,
de Alçada e, possivelmente, também, no TribL ial de Contas, conforme
propõe o Projeto de Lei n° 84612000, em tramitaçã

Ademais, além de valorizar o corpo técni	especializado daquela



instituição a sugestão do ilustre Deputado vai ao encontro do projeto em 626
exame, no tocante à criação do cargo de Procurador-Gera? de Justiça Adjunto
Administrativo.

Em face do exposto, ressaltamos que a adequação da Lei Complementar
n° 34 à revisão da organização e da divisão judiciárias promovida por meio
do Projeto de Lei Complementar n° 17 é fundamental para o aperfeiçoamento
das atividades inerentes à instituição, tão importantes e imprescindiveis para
a nossa sociedade.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°

28/2000 com as Emendas n o
s 1, 2, 13 e 15, da Comissão de Constituição e

Justiça, 16 a 25, a seguir apresentadas, e pela rejeição das Emendas n os 3 a
12 e 14, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA N° 16
No art. 1°, suprima-se o numeral 40 e o texto do art. 4 0 da Lei

Complementar n° 34, a que ele se refere.
EMENDA N°17

No art. 1 0, suprima-se o numeral 57 e o texto do art. 57 da Lei
Complementar n°34, a que ele se refere.

EMENDA N° 18
No art. 1°, suprima-se o numeral 75 e o texto do art. 75 da Lei

Complementar n° 34, a que ele se refere.
EMENDA N° 19

No art. 1 0 , suprima-se o numeral 76 e o texto do art. 76 da Lei
Complementar n° 34, a que ele se refere.

EMENDA N°20
No art. 1 0 , suprima-se o numeral 77 e o texto do art. 77 da Lei

Complementar n° 34, a que ele se refere.
EMENDA N°21

Suprima-se, no art. 88 da Lei Complementar n° 34, a que se refere o art. 1°,
o inciso III, renumerando-se os demais.

EMENDA N°22
Suprima-se, no art. 89 da Lei Complementar n° 34, a que se refere o art. 10,

a expressão "Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional", contida no
"caput", e os seus § § 3 0 e4°.

EMENDA N°23
Suprima-se o art. 20.

EMENDA N°24
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - O ad. 268 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
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e noventa e cinco
Capital e lotados na
as suas funções em

'Art, 268 - Em todo o Estado, servirão ce
Promotores de Justiça Substitutos, com sede
Procuradoria-Geral de Justiça, os quais exerc
qualquer Promotoria de Justiça do Estado'".

EMENDA N°25
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O art. 87 da Lei Complementar n°34, de 12 de setembro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 87 - O cargo de Diretor-Geral será proido, exclusivamente, por

servidor, ativo ou inativo, dos quadros específicos de provimento efetivo, com
formação superior compatível com as funções inerentes ao cargo.

§ 1 0 - Os cargos de provimento em comissão de direção, integrantes do
quadro permanente, serão providos, exclusivamente, por servidores
ocupantes de cargos dos quadros específicos de provimento efetivo dos
serviços auxiliares do Ministério Público, salvo o da Diretoria de Informática.

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

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Doutor Viana - Agostinho Patrús - Sargento Rodrigues - Arlen Santiago.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 99012000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Edson Rezende, dispõe sobre
alimentação escolar na rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridipidade constitucional idade
e legalidade na forma do Substitutivo n°1, que apresentou.

Vem agora a esta Comissão para receber parcer para o 1° turno, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimnto Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento pretende estender os benefícios dos

programas de alimentação escolar gratuita aos aluos do ensino médio e dos
programas de educação de jovens e adultos na vede estadual de ensino. O
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e IJustiça, inclui no programa
de alimentação escolar os alunos de creches e de classes da educação pré-
escolar e da educação especial matriculados em estabelecimento de ensino
da rede estadual.

Trata-se de projeto de largo alcance social, na medida em que contempla
todos os matriculados em estabelecimento da rede estadual de ensino em
Minas Gerais no que respeita aos programas de alimentação. Cabe, portanto,
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ao Estado fornecer merenda escolar tanto aos alunos de creches e de
classes da educação pré-escolar, quanto aos dos ensinos fundamental e
médio, da educação especial e de programas de educação de jovens e
adultos.

Deve-se levar em conta que a grande maioria do alunado da rede pública
estadual vem de famílias com baixa renda. E-lá mesmo aqueles estudantes
para os quais a merenda escolar é a principal refeição do dia. Tendo em vista
a situação socioeconõmica desses alunos, o projeto de lei objetiva dar-lhes
oportunidade de estar alimentados na escola para conseguirem o rendimento
esperado. E sabido que a merenda escolar deixou de ser um lanche rápido
para se transformar em refeição saudável, exatamente para suprir a
deficiência alimentar dos alunos carentes.

Logo, o projeto de lei merece atenção, pois sua preocupação é melhorar o
desempenho escolar, atitude louvável por parte do parlamentar.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

99012000, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Antõnio Carlos Andrada. relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.215/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em
epígrafe foi encaminhado a esta Casa Legislativa por meio do Ofício n°
512000 e objetiva reajustar os vencimentos e proventos dos servidores do
Poder Judiciário e dar outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 30/9/2000, o projeto foi distribuído
às comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 189, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídico,
constitucional e legal pertinentes à matéria, fundamentado nos seguintes
termos.

Fundamentação
A proposição visa a conceder em 10% de reajuste sobre os vencimentos e

os proventos dos servidores do Poder Judiciário, a partir de 10/7/2000,
alterando o valor correspondente ao índice básico da tabela de
escalonamento vertical de vencimentos dos servidores ativos e inativos do
referido órgão.

0 índice proposto decorre de sugestão apresentada pelos Poderes do



Estado e pelo Ministério Público, com base no ti
pelo Poder Executivo aos seus servidores, ai
Resolução n° 5.194, de 2000, desta Casa Legi
Governador do Estado consistência para elaborar
da remuneração dos servidores públicos da adminis
Poder Executivo e, ainda, à reestruturação das ca
pessoal, até 3111212000.

Ressaltem-se, a propósito, as Leis Delegadas n°4
respectivamente, sobre a remuneração dos sen
pessoal da administração direta : das autarquias
inclusive os inativos; dos policiais civis ativos e iria
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - F
partir de julho do corrente ano.

Saliente-se, ainda, o fato de que, nas medidas a
do Estado, está previsto o reajuste diferenciado, em
daquele Poder, diferentemente do que se propõe
outros Poderes e do Ministério Público, uma vez
desses são estruturados por meio de uma tabela d
com um índice básico para a remuneração de
servidores. Entretanto, mantém-se a retroatividade
leis delegadas.

Examinada a matéria à luz da Constituição Estad
encontra fulcro no art. 66, inciso III, letra "b", da ref
ao Tribunal de Justiça, por seu Presidente, comi
iniciativa da proposição em exame.

Quanto ao exame concernente às disposições da
Fiscal, editada em 4/5/2000, a Comissão de F
Orçamentária, oportunamente, irá fazê-lo, haja vist
regras para a realização de despesas com pessoa
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
nela definidos e as penalidades previstas nos ca
seus dispositivos.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade. constituci

Projeto de Lei n°1.215/2000.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, rek

Antônio Genaro - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO

Comissão de Constituição e Ji.
Relatório
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De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epigrafe

foi encaminhado a esta Casa Legislativa por meio do Oficio n° 3/2000 e
objetiva reajustar o valor do índice básico de vencimento e provento dos
servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dar outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 611012000, o projeto foi distribuído
às comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 189, c/c
oart. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídico,
constitucional e legal pertinentes à matéria, fundamentado nos seguintes
termos.

Fundamentação
A proposição visa a conceder 10% de reajuste sobre os vencimentos e os

proventos dos servidores do Ministério Público, a partir de 1°1712000,
alterando o valor correspondente ao índice básico da tabela de
escalonamento vertical de vencimentos dos servidores ativos e inativos do
referido órgão.

Tal iniciativa é fruto de entendimentos entre o Poder Judiciário, o Ministério
Público e esta Casa Legislativa, com base nas providências adotadas pelo
Governador do Estado, destinadas á revisão da remuneração dos servidores
públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo.

Com efeito, esta Casa Legislativa, por meio da Resolução n° 5,194, de
2000, delegou ao Chefe do Executivo a atribuição para elaborar leis
destinadas ao propósito referido e, ainda, à reestruturação de carreiras e
quadros de pessoal da administração direta e indireta do Poder Executivo,
até 3111212000.

Isso posto, já foram editadas as Leis Delegadas n° 41, 42 e 44. A nó 41
institui uma parcela remuneratória complementar - PRC -, variável e
diferenciada para efeito de complementação da remuneração dos servidores
dos quadros de pessoal da administração direta, das autarquias e fundações
públicas, inclusive os inativos. A n° 42 dispõe sobre a recomposição da
remuneração dos policiais civis, extensiva aos inativos, e a n° 44 institui a
gratificação complementar - GC - para os servidores da Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais - FHEMIG.

Impõe-se ressaltar que, nas medidas adotadas pelo Governador do Estado,
está previsto o reajuste diferenciado na reestruturação do sistema
remuneratório dos servidores públicos da administração direta e indireta do
Poder Executivo, da Policia Civil e dos militares do Estado, nos termos da
Resolução n°5.194, mencionada.

Todavia, o tratamento dispensado pelos demais Poderes e pelo Ministério
Público aos seus servidores, não obstante o fato de a data de vigência



acompanhar a retroatividade estabelecida pelas
é para se estabelecer um percentual único dE
categorias, tendo em vista a estrutura dos planos
fixação de uma tabela de escalonamento vertical.

A propósito, objetiva-se acrescer, na tabela de
vencimentos dos servidores do Ministério Público!
Lei n° 13.436, de 1999, os padrões MP-80 a Fv
índices. Trata-se, tão-somente, de comple
estabelecida para o plano de carreira dos servid
semelhante ao dos servidores do Poder Judiciár
proposição um número diferente do fixado no pad
a Lei n° 13.436, faz-se necessária a correção poi
apresentada.

A iniciativa encontra fulcro no art. 122, 1, da Cc
assegura ao Ministério Público autonomia fi
financeira, especialmente para propor ao Poder
extinção de seus cargos e serviços auxiliares e a 1

seus membros e servidores. Ademais, o pará
apontado atribui ao Procurador-Geral de Justiça ci
da proposição em exame.

O disposto no art. 5 0 , porém, no tocante à revc
11.181, de 1993, é matéria de natureza estranha
norma do inciso X do art. 37 da Constituiçãc
determinada pela Emenda Constitucional n° 19, a
seja, exclusiva, para a fixação ou alteração da n
públicos, devendo, portanto, ser suprimido do seu

Ademais ! de acordo com a Lei n° 10.254, de
função pública em cargo público ou a efetivaç
detentor de função pública em cargo público
condições previstas nos arts. 6 0 e 70 da referida le

Não ocorrendo, pois, a transformação ou a efi
não se pode incluir o detentor de função pública E
é composto por cargos de provimento efetivo, me
de concurso público, de natureza, grau de respoi
específicos, de acordo com as disposições cor
Carta Maior.

E na esteira desse entendimento que o art. 15
trata dessa questão, razão pela qual apresei
modificativa do art. 5 0 do projeto, para suprimir
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eridas leis delegadas,
reajuste, para todas as
carreira, notadamente a

escalonamento vertical de
constante no Anexo IV da
D 87 com os respectivos
nentar a padronização
ires do Ministério Público,
). Pelo fato de constar na
ão MP-87, a que se refere
meio de emenda, ao final

istituição Estadual, o qual
icional, administrativa e
Legislativo a criação e a
(ação dos vencimentos de
rafo único do dispositivo
rnpetência para a iniciativa

ação do art. 15 da Lei n°
1 proposição e contraria a
Federal, com a redação
jal exige lei especifica, ou
nuneracão dos servidores

1990, a transformação da
o daquele que se tornou
somente é possível nas

ação em cargo público,
plano de carreira, o qual
ite nomeação em virtude
bilidade e complexidade
ucionais pertinentes da

Lei n° 11.181, de 1993,
mos , ao final, emenda
seu texto a proposta de

revogação do art. 15.
Finalmente, impõe-se ressaltar que, com o a&Jento da Lei Complementar
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n° iOi, de 41512000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, novas
regras foram estabelecidas para a realização de despesas com pessoal ativo
e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a par
dos limites nela definidos para as respectivas esferas de governo.

Tendo em vista que essa matéria também está no âmbito de competência
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o seu exame á luz
dos dispositivos legais da lei federal mencionada será realizado pela referida
Comissão, oportunamente.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei n° 122312000 com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao ar-t. 50 a seguinte redação:
"Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário,".

EMENDA N°2
Substitua-se, no art. 2 0, a expressão "MP-87116,6030" por "MP-87116,6036".
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000
Ermano Batista, Presidente e relator - Bené Guedes - Agostinho Silveira -

Antônio Júlio - Antônio Genaro.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 124012000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de lei em epigrafe objetiva

reajustar os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2011012000, o projeto foi distribuído
ás comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 189, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídico,
constitucional e legal pertinentes à matéria, fundamentado nos seguintes
termos.

Fundamentação
A proposição visa a conceder 10% de reajuste sobre o índice básico da

tabela de escalonamento vertical de vencimentos dos servidores ativos e
inativos da Assembléia Legislativa, instituída pela Resolução n° 5.090, de
1990, e alterada pelo art. 18 da Resolução n° 5.134, de 1993, a partir de
1°/7/2000.
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Decorrente de proposta apresentada em conju
das áreas técnicas do Ministério Público, dos Tribu
de Justiça Militar, de Justiça e desta Casa Legis
exame é semelhante aos Projetos de Lei n°5 1.:
respectivamente, do Poder Judiciário e do Mini
nesta Comissão.

Baseia-se, ainda, a proposição nas leis deleg
Executivo destinadas à revisão da remuneração
administração direta e indireta do Poder E
reestruturação das carreiras e dos quadros de pes
Resolução n° 5.194, de 2000, promulgada por es
delegou ao Governador do Estado tais atribuições.

A matéria atende aos dispositivos constituciona
privativa da Mesa da Assembléia para a defla
Casa, ressaltando-se que, no tocante às
Responsabilidade Fiscal, a qual introduziu novas i
despesas com pessoal ativo e inativo da União
Federal e dos municípios, notadamente a fixação
pela inobservãncia de seus dispositivos, caberá à
Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.
tão relevantes.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitu

Projeto de Lei n°1.240/2000.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antõnio Genaro, rc

Guedes - Agostinho Silveira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PEL(
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 2411012000,
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando

José Mourão, ocorrido em 2211012000, em Dom
se.)

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falec
Pinto, ocorrido em 1111012000, nesta Capital. (- C

Do Deputado Marco Régis, notificando o falec
ocorrido em 6/1012000, em Cabo Verde. (- Ciente

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira. notifli
Juvenal Augusto da Silva, ocorrido em 19110120(
Oficie-se.)
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to por representantes
ais de Contas, de Abada,
3tiva, o projeto de lei em
15 e 1.223, de iniciativa,
tério Público, em exame

as editadas pelo Poder
servidores públicos da

?cutivo, bem como à
31, conforme determina a
Casa Legislativa, a qual

concernentes à iniciativa
ração do processo nesta
Jisposições da Lei de
gras para a realização de
dos Estados, do Distrito

e limites e as penalidades
Comissão de Fiscalização
o exame desses aspectos

e legalidade do

- Antônio Júlio - Bené

SR. PRESIDENTE

seguintes comunicações:
falecimento da Sra. Maria
oaquim. (- Ciente. Oficie-

nento da Sra. Maria Alves
?nte. Oficie-se.)
rento do Sr. José Penido,
Oficie-se.)
3ndo o falecimento do Sr.
), em Manhuaçu. (- Ciente.
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Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento da Sra. Niedja da

Cunha Abras, ocorrido em 2011012000, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE

ATAS

ATA DA 186a REUNIÃO ORDINÁRIA,
Presidência dos Deputados Anderson Ad

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte:
Correspondência: Oficios - 2a Fase (Grande Ex
Proposições: Projetos de Lei n°5 1.244 a 1.246!
1.720 a 1.72312000 - Requerimentos dos Deputa
Paulo e Elbe Brandão e da CPI do Fundo
Comunicações das Comissões do Trabalho e
Registro de Presença - Oradores Inscritos: Discur
Rezende, João Paulo, Amilcar Martins, Dalmo RH
Questão de ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): 1° E
- Questão de ordem - Leitura de Comur
Requerimentos: Requerimento do Deputado J
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de F
Lei n° 79712000; aprovação; verificação de votaç
para votação; anulação da votação; chamada par
regimental; existência de "quorum" para votação
parecer; aprovação: verificação de votação;
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 36
de votação; ratificação da aprovação - Vo
Requerimento da CPI do Fundo SOMMA; aprova'
ratificação da aprovação - Requerimento do
aprovação; verificação de votação: ratificação da
da Deputada Elbe Brandão; aprovação; verificaçã
aprovação - 2a Fase: Inexistência de "quorum"
proposta de emenda ã Constituição e de proj
Discussão e Votação de Proposições: Votação,
Lei n° 493199; votação do projeto, salvo emenda
votação; ratificação da aprovação; votação d
aprovação; verificação de votação: ratificação da
turno, do Projeto de Lei n° 540199; aprovação
Projeto de Lein° 88012000; apresentação do
Substitutivo n° 1; votação do Substitutivo n° 1,
verificação de votação; ratificação da aprov
Emendas n os 1 a 3 - Inexisténcia de "quorum"
projeto de lei complementar - Votação. em 20
93712000; aprovação na forma do vencido em 1

BRO DE 2000

EM 2511012000
uto e Dilzon Meio

i a Fase (Expediente): Ata -
diente): Apresentação de
000 - Requerimentos nos
os Irani Barbosa (2), João
OMMA - Comunicações:
le Assuntos Municipais -
D5 dos Deputados Geraldo
eiro Silva e Doutor Viana -
se: Abertura de inscrições
ações - Despacho de
ão Paulo; deferimento -
dação Final do Projeto de
; inexistência de "quorum"

i recomposição do número
renovação da votação do
tificação da aprovação -
199; aprovação; verificação
ação de Requerimentos:
o; verificação de votação;

Deputado Irani Barbosa;
aprovação - Requerimento
de votação; ratificação da

speciai para a votação de
to de lei complementar -
m 1 0 turno, do Projeto de
aprovação; verificação de

:s Emendas n os 1 a 3;
provação - Votação, em 20
Votação, em2 0 turno, do
.jbstitutivo n° 1; leitura do
alvo emendas; aprovação;
;ão; prejudicialidade das
special para a votação de
imo, do Projeto de Lei n°
turno - Discussão, em 20
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turno, da Proposta de Emenda à Constituição n o 30199; encerramento da
discussão - Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n° 31199; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão:
encaminhamento da proposta e da emenda à Comissão Especial -
Discussão, em 2 1 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 2412000;
encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
268199; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 745199; encerramento da discussão; votação do projeto,
salvo emendas; aprovação: votação da Emenda n° 2'aprovação '  votação da
Emenda n° 1; rejeição - Discussão, em 1° turno, da Projeto de Lei n-
83812000, discurso do Deputado João Paulo; apresentação da Emenda n° 2;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e da emenda à
Comissão de Defesa do Consumidor - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.092/2000; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
771199; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - Requerimento do
Deputado João Pinto Ribeiro; deferimento; discurso do Deputado João Pinto
Ribeiro - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio
Carlos Andrada - António Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto
- Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - DjaIma Diniz - Doutor Viana
- Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos
- Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 141h14min, 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
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nossos trabalhos. Com a palavra. o Sr.
leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gil Pereira, 2 1-Secretário, procede

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, 1 -Secretãria
correspondência:

OFICIOS
Do Bel. Francisco Carvalho Martins, Sup

Metropolitana, informando, em atenção ao Requei
Comissão de Direitos Humanos, que foi instaura
Delegacia Seccional de Contagem. (- Anexe-
1.585/2000.)

Dos Srs. Ademir de Oliveira e outros, da Corr
Sapucai; Maria de Fátima do Couto Oliveira e outn
Belo, e Solange Aparecida da Silva e outros, d
solicitando a aprovação do Projeto de Lei n° 1.2151:
salarial dos serventuários da Justiça. (- Anexe-
1.21512000.)

21 Fase (Grande Expedieni
Apresentação de Proposiçe

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber pn
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expe'

- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa
PROJETO DE LEI N°1.244/;

Obriga as empresas prestadoras de serviço
aparelhos de medição de consumo nos telef
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge
Art. 1 0 - As empresas prestadoras do serviço de

instalar, gratuitamente, aparelhos de medição dc
para cada telefone fixo, no endereço do consumido

Art. 20 - Fica estabelecido o prazo de doze me
desta lei, para cumprimento do disposto no artigo 2

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua pL
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contráric
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2000.
João Paulo
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para proceder á

leitura da ata da reunião

hoc", lê a seguinte

endente de Policia
rito n° 1.58512000, da
inquérito policial pela
ao Requerimento n°

a de São Gonçalo do
da Comarca de Campo
Comarca de Carandaí,
)0, que trata do reajuste
ao Projeto de Lei n°

e a conceder a

is seguintes proposições:
00
de telefonia a instalar
nes fixos e dá outras

is decreta:
lefonia ficam obrigadas a
consumo desse serviço,

s a partir da publicação
tenor.
licação.
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Justificação: O consumo de água e energia elétrica é medido de forma

transparente, como manda o inciso III do art. 6 0 do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, com a instalação de medidores no endereço do
consumidor; quanto ao serviço de telefonia, contudo, o consumidor não tem
recebido informações claras e confiáveis das respectivas prestadoras que
detêm a exclusividade do acesso aos equipamentos de medição, instalados
apenas em seus estabelecimentos.

Todo consumidor sabe que, por menos que utilize seu telefone, ele não
escapará dos malditos" impulsos excedentes cobrados mensalmente; sem
se falar nas ligações não efetuadas para telefone celular ou para o exterior,
cobradas indevidamente, e tantos outros absurdos que precisam ser
corrigidos.

Os avanços tecnológicos na área da telefonia são fantásticos e basta nos
lembrarmos do bina para concluirmos que a proposta é simples e
tecnicamente viável. O medidor seria de propriedade da prestadora do
serviço, a exemplo do que ocorre com a CEMIG e a COPASA-MG.

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

PROJETO DE LEI N°1.245/2000
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária para

Prevenção do Abuso de Drogas - ABRAÇO -, com sede no Município de
Lavras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira

Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas - ABRAÇO -, com sede no
Município de Lavras.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Alvaro Antônio
Justificação: A entidade objeto deste projeto de lei foi fundada em 10111197,

é uma entidade civil sem fins lucrativos, tem caráter assistencial e educativo
e a finalidade de prevenir o abuso de drogas, prestar atendimento
ambulatorial e orientação familiar.

A entidade está em plena atividade, conforme atesta o Juiz de Direito, e
vem prestando excelentes serviços á comunidade, constituindo importante
reforço na prestação de serviços em favor do bem-estar social.

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

Dispõe sobre obras de arte representativas da 1
mineira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas GE

Art. 1 0 - A Secretaria de Estado da Cultura pro
estudos para identificar e cadastrar pinturas, esc
expressão artística produzidas no período, as
relevantes para o patrimônio cultural e histórico do

Art. 20 - O poder público promoverá mostras
obras identificadas na forma do artigo anterioi
ingressos ao público em geral.

§ 1 0 - Os eventos a que se refere este artigo, qu.
serão gerenciados pela Fundação Clóvis Salgado
de exposição mantidos por esta Fundação.

§ 20 - As obras a serem expostas serão si
constituída especialmente para este fim, a qual c
artistas de notório reconhecimento no Estado.

Art. 30 - As obras de arte de que trata esta lei p
Estado, nos termos da Lei n°8.666, de 21 dejunh

Art. 40 - Fica reconhecido como obra representa
de Minas Gerais o quadro intitulado "Principio de

Parágrafo único - O poder público, ouvido o a
proprietário da obra, poderá utilizá-la em p1
divulgação de eventos de relevante interesse cultu

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua pi
Art. 6 0 - Revogam-se as disposições em contrári
Sala das Reuniões, de de 2000.
João Pinto Ribeiro
Justificação: Pretendemos, com a apresentaçã

como símbolo do processo de fundação do Estac
Elie Layon intitulada "Principio de Minas', tendo
retratar o panorama existente quando da cheç
território em que seria fundada a primeira vila e cic

Gostaríamos de fazer algumas considerações
apreciação e no julgamento dos nobres colegas.
não possui nenhum quadro representativo de s
Estados da região Sudeste, São Paulo, Rio de
possuem quadros retratando seu desbravamento.

O quadro em questão, além de sua demoradE
uma profunda pesquisa sobre a história de
representados como desbravadores são artistas

cultural e histórica

decreta:
ioverá, a cada dois anos,
lturas e outras formas de
uais sejam consideradas
Estado.

exposições reunindo as
vedada a cobrança de

rido realizados na Capital,
acontecerão nos espaços

ecionadas por comissão
ntará com especialistas e

deráo ser adquiridas pelo
de 1993.
va da fundação do Estado
mas", de Elie Layon.
tor e com a anuência do
Dlicações e material de
ai e histórico no Estado.

desta norma, reconhecer
a obra de arte do artista

n vista que nela se busca
ida dos bandeirantes ao
ide do Estado,
ucidativas, para ajudar na
) Estado de Minas Gerais
Li descobrimento, mas os
ineiro e Espírito Santo, já

elaboração, é produto de
Amas. Os modelos nele
e intelectuais da cidade,
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ligados profundamente à história e à preservação dos bens artísticos e
culturais de Minas. A obra tem um cunho profundo de educar e instruir a
gente mineira sobre o seu principio e tornou-se pública em Mariana, quando
foi vista pelo Governador Itamar Franco, na presença de várias autoridades,
durante as comemorações do Dia de Minas.

Outros fatos, não menos significativos, podem-se somar a estes, para
comprovar, ainda mais, a importância e o vinculo da obra com a fundação do
nosso Estado, ou seja, o artista Elie Layon, autor da obra, está radicado há
44 anos em Mariana, que foi o primeiro arraial, a primeira vila, a primeira
cidade, a primeira Capital, a primeira diocese e cujo descobrimento está
diretamente ligado ao nascimento do Estado de Minas Gerais. O dia 16 de
julho, data do descobrimento de Mariana, é também o dia oficial do
aniversário de Minas, pela Lei n°7.561, de 1979, como consta no art. 256 da
Constituição do Estado.

A Constituição do Estado, no art. 208, considera "patrimônio cultural
mineiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, que contenham referência à identidade, à ação e á memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira', incluindo-se as
obras de arte, conforme dispõe o inciso III do mesmo artigo.

Ressaltamos, também, que a Lei n° 11.726, de 30112194, que 'dispõe sobre
a política cultural do Estado de Minas Gerais", no inciso V do art. 6°,
preconiza a "valorização das obras de arte criadas em Minas Gerais".
Consoante o disposto nas normas citadas, este projeto de lei vem disciplinar
ações complementares a serem empreendidas no Estado, com o objetivo de
contribuir para a divulgação da cultura mineira e a valorização de artistas
contemporáneos

Pensamos que deveremos agir quanto antes e acabar com as injustiças e
os conceitos erróneos a respeito da matéria. Notamos que existe uma
tendência natural de se valorizar as coisas que vêm de fora. Parece
arraigado o conceito de que o doméstico, o que está perto é comum demais,
é corriqueiro, não gera fortes emoções. Com o advento da Internet e de todo
o processo de comunicação moderna, fatos, acontecimentos,
descobrimentos, inventos, enfim, tudo o que acontece pelo planeta afora,
num piscar de olhos chega às casas. As pessoas filtram as informações e,
sem refletir, taxam aquilo que vem de fora como o melhor.

Por outro lado, tanto no poder público como em alguns segmentos da
sociedade, o interesse de identificar, divulgar ou, até mesmo, incentivar
produções, inventos ou qualquer forma de expressão artística do nosso
Estado ainda está longe do ideal. A partir desta constatação, pode-se,
claramente, perceber que nossos artistas convivem com a falta de incentivo
para a realização de suas obras. Achamos que temos a obrigação de criar
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uma forma de valorizar os artistas mineiros e estir
também valorizada a própria tradição mineira,
literatura, do teatro, do cinema, da pintura, da escul

Ao propor este projeto, além de pretendermos
citado como obra representativa da fundação do
queremos colocar como responsabilidade do G
Secretaria da Cultura, a promoção de estudos q
Gerais, toda manifestação artística que possa enri'
cultural. Almejamos, também, a conscientizaç
reconhecimento das obras de nossos artistas.

A vista do exposto, espero contar com o aç
aprovação da matéria.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Jt
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.72012000, da Deputada Elaine Matozinhos,

pedido de informações ao Secretário da Fazend
concessionárias de veículos realizarem o recolhii
importação de veículos automotores. (- A Mesa da

N° 1.72112000, da Comissão de Direitos H
encaminhada à Secretaria de Justiça denúncia de
do Sr. David Ferreira Camargo dessa Secre
informações a esta Casa acerca das providências 1
Administração Pública.)

N° 1.72212000, da Comissão de Direitos H
encaminhada à Prefeitura Municipal de Timóteo
Sra. Áurea Oliveira Rogério contra o atraso no pa
desse município e sejam prestadas informações
providências tomadas. (- À Comissão do Trabalho.

N° 1.72312000, da Comissão de Direitos H
encaminhado ao Secretário de Justiça pedido de
Sr. Césio de Oliveira, que está preso na Penitc
sejam prestadas informações a esta Casa acerca
(- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Deputado Irani Barbosa, solicitando que a
Financeira seja ouvida sobre as emendas apre
Projeto de Lei Complementar n° 17199.

- São, também, encaminhados à Mesa requerirr
Barbosa, João Paulo e Elbe Brandão e da CPI do 1

Comunicações
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iulá-Ios, para que seja
as áreas da música, da
:ura, da fotografia, etc.
a oficialização do quadro
Estado de Minas Gerais,
verno, por meio de sua
e identifiquem, em Minas
luecer o nosso património
o das pessoas para o

dos nobres pares à

;a. de Educação e de
art. 188, c/c o art. 102,

Dlicitando seja formulado
sobre os motivos de as
anto do ICMS relativo à

iianos, solicitando seja
emissão sem justa causa
iria e sejam prestadas
madas. (- À Comissão de

manos, solicitando seja
múncia apresentada pela
amento dos aposentados
a esta Casa acerca das

manos, solicitando seja
livramento condicional do
iciária Nelson Hungria, e
Ias providências tomadas.

de Fiscalização
em Plenário ao

dos Deputados Irani
SOMMA.
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- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho e de Assuntos Municipais.
Registro de Presença

O Sr, Presidente - A Presidência registra a presença, nesta Casa, de
participantes do curso de Assessoria Parlamentar, promovido pela Escola do
Legislativo.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende,
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, dia

29, será realizado, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, o 2 0 turno das
eleições. Em 1996, este Deputado fez graves denúncias com relação ao
comportamento dos candidatos e às possíveis ações da Justiça Eleitoral.

Mas, Sr. Presidente, não adiantou nada. Hoje, volto à tribuna para ler um
editorial do Dr. Ajax Pinto Ferreira Alves, médico do Ministério da Saúde e
professor da Faculdade de Medicina da UFMG, o qual saiu publicado no
caderno de opiniões do jornal "Estado de Minas" do dia 191912000; diz o
seguinte: "O poder e a responsabilidade são os dois lados proporcionais da
mesma moeda. As instituições brasileiras vivem grande crise. São crises de
credibilidade, de valores, de ética, de identidade, de não saber usar o poder".

O governo fez opção pelo modelo neoliberal, que não rendeu, até hoje,
frutos para o povo brasileiro. Temos uma das piores distribuições de renda do
mundo; neste ponto, agrava-se, a cada dia, a situação. O que se paga de
impostos é um absurdo, porém não há retorno para o povo. Neste caso, os
mais sacrificados pela tributação são aqueles que menos deveriam pagar.

O nosso Legislativo está longe de desempenhar o papel de que a Nação
precisa. Existe uma distância gigantesca entre aquilo de que o povo precisa e
espera de seus representantes e aquilo que é praticado pelos parlamentares
O nosso Poder Judiciário é um paquiderme: lento, envelhecido e
esclerosado. O Desembargador Lúcio Urbano, no "Estado de Minas" de
31110197, diz: Ë indispensável que os Juizes tomem consciência de que
devem construir nova estrutura do Poder Judiciário, permitindo maior
presteza, eliminando-se vistosas fórmulas medievais e adotando-se nova
administração do serviço judiciário, afastando-se recriminada indolência
política".

A Justiça trabalhista é, na maioria esmagadora das vezes, a instância de
condenação antecipada do patrão, atua, quase sempre, para dar direito ao
empregado. Recentemente, acompanhei um caso, em uma audiência em que
a primeira fala da Juiza foi advertir uma empresária: 'Aqui, patrão não tem
vez, é melhor aceitar a reivindicação da reclamante".

Tratava-se de um caso que, terminado o contrato de experiência, uma
funcionária não concordou com o valor que teria a receber. Todos os cálculos
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obedeciam rigorosamente à lei. Valeu não o que estava escrito, e sim o
imaginado. Há um aforismo no Judiciário: "Dê-m os fatos, que lhe dou o
direito". Isto nem sempre prevalece. Aqui cabe uma observação do professor
Antônio Alvares da Silva, titular da Faculdade de Direito da UFMG, em artigo
publicado no "Estado de Minas" de 21/8/97: "A desigualdade perante a
prestação jurisdicional é a face mais cruel do mundo em que vivemos. O
minimo que o povo espera de seus Juizes é que lhe s façam justiça".

O que vemos, com freqüência cada vez maior, é os Juízes, talvez
empolgados com o poder que têm e despreprados para te-]o, serem
acometidos de fulgurantes crises de "iuizitesj'. Como encontraremos
tranqüilidade social, garantia de direitos, crença nas instituições, se estão
cheias de vícios?

Estamos na situação já descrita por Rui Barbosa: "De tanto ver triunfar as
nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, dei tanto ver agigantar-se o
poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-
se da honra, a ter vergonha de ser honesto". O povo brasileiro está aturdido
pela insegurança em todos os sentidos, pela falta de perspectiva e
referências. A esperança, para os brasileiros, mais se torna uma miragem,
em horizonte cada vez mais longínquo. A credibilidade nas instituições vai se
tornando microscópica.

Não faz muito tempo que, na Itália, os Juizes foram "punidos" em atentados
não para matá-los. Recebiam tiros nas pernas, disparados por clandestinos
atiradores.

Porém, recentemente, o Judiciário italiano ressurgiu majestoso e confiável,
com a Operação Mãos Limpas. No Peru, o Presidente Fujimori resolveu tirar
todo o poder do Judiciário. Foi seguido pelo presibente da Venezuela, Hugo
Chaves, que também decidiu pelo esmagamento do Poder Judiciário
venezuelano. Fujimori foi reeleito, numa eleição, talvez, fraudada, porém, na
Venezuela. Chaves recebeu consagradora votaçãD. O que nos espera aqui,
no Brasil? Será o método mais recente italiano ou o adotado no Peru e na
Venezuela?

No Brasil atual, o que vale em um julgamento9 não prevalece em outro,
mesmo que o que esteja sendo apreciado sejam reivindicações iguais. Vejam
o que tem acontecido na Justiça Eleitoral. Aqui, o que deu motivo para a
impugnação de uma candidatura em uma comarca não vale em outra. Então,
parece que não temos leis, e sim principias. A lei em de prevalecer imutável
em suas conseqüências, em todos os casos. Com os principias, as decisões
podem variar em cada caso. Recorrendo a Cicerd, eu digo: "ubinam gentium
sumus? O tempora! O mores!".

A minha cidade, Uberlândia, é uma das melhores do Brasil e tem um povo
trabalhador, honesto. Mas estamos submetidos, de quatro em quatro anos, a
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uma república do Camaru", uma associação ruralista constituída, sendo
que, historicamente, só dela saem os candidatos a Prefeito. De 12 anos para
cá, não houve eleição, em Uberlãndia, que fosse sadia, de acordo com a lei,
honesta, mesmo porque quem está mandando na cidade, hoje, é
profundamente desonesto e corrupto. Já provei o que disse na Justiça, e não
houve conseqüência.

Ag ora, faltando quatro dias para as eleições do 2 0 turno - e estamos no
párec' -, quero ressaltar alguns fatos. No dia 7 de outubro, começaram a
cobrir as ruas do Centro da cidade, que já estava todo asfaltado, com uma
camada de asfalto de 4cm de espessura, sem consultar ninguém. Como têm
a pesquisa e viram que nosso candidato, Dr. Zaire Rezende, estava
ganhando também no Centro, resolveram asfaltar toda aquela região,
segundo informações, gastando R$6.000.000,00, a fim de virar as eleições
com o asfalto. Isso é crime eleitoral grosseiro, e é preciso que a Justiça tome
providências-

Mas não é só isso. Há uma semana, nos comícios e na midia, estão
divulgando que perdoarão a conta de água do Departamento Municipal de
Água e Esgoto de quem consome até 15.0001 de água, ou seja, de quem
paga cerca de R$7,00 ou RS8,00. Portanto, está havendo uma compra de
votos descarada na cara da Justiça Eleitoral de Uberlândia.

Além disso, mesmo sendo proibida a boca-de-urna, estão contratando 40
mil cabos eleitorais, pagando R$15,00 antecipados, mais R$35,00. caso
venham a ganhar. Sra. Justiça Eleitoral de Uberlándia. 40 mil cabos eleitorais
estão sendo contratados para o dia da eleição! O povo e a Justiça podem ter
certeza de que o dinheiro não está saindo do bolso deles. Em 1992, provei
que meteram a mão no dinheiro da Prefeitura, para comprar 35 mil cestas
básicas e distribuir pela cidade, a fim de vencer as eleições. E venceram.
Venceram não, roubaram. E a Justiça sabia disso, principalmente a Eleitoral.

E o pior foi que, depois, a Justiça comum, em um processo que movemos,
com tudo comprovado, embora os tenha condenado a três anos de cadeia,
lançou a condenação depois da prescrição da pena. ou seja, esperaram para
dar a sentença após a prescrição da pena. Essa é uma quadrilha que invadiu
a cidade há 12 anos e quer permanecer. E o povo, o que pode fazer? O povo
fica indefeso. Considerando-se que existem 60 mil desempregados na
cidade, quem não irá pegar o dinheiro no dia da eleição? Evidentemente, o
desempregado que precisa cuidar de sua família pegará. Quero, entretanto,
aproveitar a oportunidade para aconselhar o povo de Uberlândia: peguem o
dinheiro deles, mas votem de acordo com sua consciência. Estão fazendo
isso agora apenas para ficar mais quatro anos no poder.

Esse é o quadro politico-eleitoral de minha cidade, Uberlândia, uma das
maiores de Minas e do Brasil. Ê uma cidade rica, bonita, poderosa, mas,
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infelizmente, está vivendo esse problema. Estam s com cerca de 20
pontos à frente nas pesquisas, mas isso nãc nos dá tranqüilidade,
considerando-se as maracutaias que podem acontei r no dia da eleição. São
40 mil pessoas para fazer a boca-de-urna, o qu é proibido pela Justiça
Eleitoral. Vamos ver se, na eleição de domingo, os ;rs. Juizes e Promotores
da Justiça Eleitoral de Uberlândia atuarão de acord com a lei. Não pedimos
benesse, apenas justiça. Se acontecer qualquer ani malidade, desta tribuna,
estaremos denunciando.

O 1 0 turno transcorreu com certa normalidade, er	ra tenha havido boca-
de-urna por parte de nosso adversário. Como	é democrático, não
fizemos a boca-de-urna; se tivéssemos feito, a	çâo teria se definido
naquele turno.

Povo mineiro, principalmente de Uberlândia, jur os temos de construir a
democracia, não permitindo que ocorra corrupção em eleições, compra de
votos e boca-de-urna no dia da eleição. Muito obrig

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jo D Paulo.
• Deputado João Paulo - Sr. Presidente, Sr Deputados, visitantes,

imprensa e telespectadores, volto à tribuna para re letir, com os colegas e a
comunidade, a respeito dos grandes progressos e das recentes conquistas
que efetuamos por meio da missão de efetivar defesa intransigente do
consumidor mineiro. Como parlamentar e President da Comissão de Defesa
do Consumidor, anuncio uma série de medidas que tomamos com a intenção
de proteger e defender o combalido consumidor. experiência mostra-nos
que, quanto mais avançamos no que diz respeit ao processo legislativo,
produzindo leis para proteger mais e melhor o co isumidor, mais avança a
voracidade do empresário sem escrúpulos, que n nhum compromisso tem
com a sociedade, além de defender a sua lucrativid.

Nas reuniões da Comissão de Defesa do Ci isumidor e nas muitas
palestras que tenho dado por todos os quadrantes interior do Estado, digo
sempre que a legislação que protege e defende consumidor, no âmbito
federal, estadual ou municipal, já é muito boa e te de a melhorar, por meio
dos muitos projetos que todos apresentamos. Dig também que a estrutura
do Poder Executivo, que foi montada para de nder o consumidor, é,
igualmente, muito boa, quer por meio das delegac as de ordem económica,
quer por meio dos PROCONs Estaduais ou Municir

O Poder Judiciário, por sua vez, encontra-se m ito bem aparelhado para
atender às demandas do consumidor. Em Belo Ho zonte, dispomos de uma
Justiça exclusiva para as relações de consumo, o Juizado de Pequenas
Causas, que funciona na Rua Curitiba. Resta-nos portanto - e essa é uma
disposição do Código de Defesa do Consumidor -, 'abalhar em um processo
de formação de consciência do próprio consumidoi levando-lhe informações
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sadias e confiáveis a respeito dos seus efetivos direitos, das diligências a
serem tomadas para fazer com que prevaleçam, de como deve-se comportar
no que diz respeito às relações de consumo e com relação aos cuidados que
deve tomar. Sabemos muito bem que o consumidor bem informado
dificilmente será lesado e enganado. Esse é o desafio que temos abraçado
paralelamente à atuação ordinária na Comissão de Defesa do Consumidor.
De acordo com esse aspecto, formulamos uma cartilha, que é o "Manual do
Consumidor", levando informações muito importantes ao cidadão, para ele
proteger-se no dia-a-dia.

De nada vale uma estrutura jurídica, legal, que atenda ao consumidor, uma
estrutura judiciária bem aparelhada, além dos PR000Ns, voltados para o
atendimento ao consumidor, se ele, na sua relação de consumo, não tomar
os mínimos cuidados, funcionar como uma bala perdida, sem nenhum
controle. Após uma relação de consumo malsucedida, vem nos procurar,
alegando que foi enganado. No entanto, em muitos casos, não tem sido
possivel a restauração dos seus direitos, porque operou negligentemente,
sem obedecer aos mínimos cuidados da relação de consumo. Aquela idéia
de que a empresa é tradicional, é confiável e sólida já não funciona. A
relação de consumo precisa estruturar-se em bases mais sólidas, a confiança
não deve prevalecer numa relação de consumo. O manual que elaboramos
está à disposição de todos em meu gabinete. As pessoas também poderão
solicitá-lo por meio do telefone 3290-5115, que receberão, gratuitamente, um
exemplar no endereço informado.

Além disso, temos apresentado projetos importantes, que são fruto da
nossa caminhada e das observações que temos feito de transgressões
reiteradas aos direitos do consumidor de Minas Gerais. Está na pauta de
hoje, para ser votado, o Projeto de Lei n° 83812000, que prevê multa para os
estabelecimentos bancários que demorarem mais de 15 minutos para
atender a um cliente, a partir do momento em que entra na agência. Essa lei
já funciona em Belo Horizonte. Quando Vereador, votamos um projeto
semelhante. A lei chegou a vigorar, foi torpedeada em juízo, e uma liminar
contrária suspendeu os seus efeitos. No entanto, em boa hora, o Poder
Judiciário reconheceu que, como a lei era boa, deveria prevalecer,
derrubando, então, a liminar. Portanto, a lei está funcionando. Estamos,
agora, sugerindo o mesmo procedimento em âmbito estadual, por meio do
Projeto de Lei n° 83812000. Espero que os colegas parlamentares apóiem
essa iniciativa.

Apresentei outro projeto, propondo que os mutuários do Sistema Financeiro
da Habitação não tenham os nomes lançados no SPC e no SERASA quando
atrasarem o pagamento de prestações, porque estão pagando as prestações
de um património que não lhes pertence, só lhes pertencerá no final do



pagamento, ou seja, apenas com o pagamento da
tornar-se donos daquele patrimônio que 'adqu
financeiro pode retomar e leiloar o bem, não é jus'
nome bloqueado e lançado no cadastro de maus p

Um grande projeto - objetivo maior da minha prc
instalação de um medidor do serviço de telefonia,
no local em que se encontra, isto é, no endereço
ser uma proposição inédita e bastante ousada, nã
ninguém, sob o ponto de vista técnico, porque
Muitas empresas já fazem isso, porque têm um c
tarifação das chamadas dos telefones, a fim de
prejuízo, como tem acontecido nessa caminft
empresas de telefonia que se assentaram no corr
nosso Pais e, repito, não têm nenhum compromis:
com a sua lucratividade.

Estou propondo, através de um projeto de lei, qi
iniciativa de as empresas de telefonia colocarem ui
telefonia em cada telefone, no endereço do cons
funcionam a CEMIG e a COPASA-MG. O relógio
energia elétrica é colocado na nossa residência, e
da CEMIG. A mesma coisa acontece com a COPA
consumo mensal é feita através de um hidrôme
nossa casa ou no "hall" de entrada do nosso prédi
ter acesso a essa informação muito antes até d
desse serviço, porque podemos monitorar o reló
nossa casa.

E por que o serviço de telefonia goza desse pr
controle dentro da sua sede, podendo emitir cont
que o consumidor tenha a consciência e a efe
desses impulsos excedentes, desses telefoni
chamadas para telefonia celular e daí por diante?
um desmando completo e total. E vejam bem, rr
que a dúvida do consumidor já poderia inspirar
agora já não temos dúvidas. Eu gostaria de dizer
conta expedida por uma prestadora de serviço
simplesmente, 377 telefonemas internacionais na
aposentado que não fez, sequer, um telefoner
países, cujos nomes soam 'hilariantes". Aqui cc
certeza, muitas pessoas nem sabem que existe.
Kuwait, Egito, Canadá, Sudão, França, Líbano, Fil
Marfim, Nigéria, Gabão, SriLanka, e por ai vai. 5
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última prestação, irão
-iram". Como o agente

que o mutuário tenha o

ença nesta tribuna - é a
ser acoplado ao telefone

consumidor. Apesar de
deve causar surpresa a

i viabilidade é absoluta.
'nputadorzinho que faz a
evitar que tomem tanto
ia de desmandos das
indo dessa atividade em
D com a população, mas

esta Casa aprove essa
i medidor do consumo de
midor, exatamente como
ue mede o consumo de

ão dentro do prédio sede
;A-MG. A mensuração do
o colocado na porta da

Sendo assim, podemos
s empresas prestadoras
o que está na porta da

légio de ter apenas um
a torto e a direito, sem

•a informação da lisura
ias internacionais, de
.stamos experimentando
is caros parlamentares,
ia medida dessas, mas
ue tenho em mãos uma
de telefonia, trazendo,
onta de telefone de um
i para nenhum desses
;tam países que, tenho
qui tem Fiji, Venezuela,
nas, Marrocos, Costa do

377 telefonemas. Essa
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conta está em minhas mãos e é o atestado do desmando, o atestado do
descompromisso, do descuido com que essas empresas têm operado no
mercado, Isso é ridículo, é uma afronta ao consumidor e não pode prosperar.
Meu projeto enfrenta essa questão, e tenho a absoluta certeza de que meus
colegas parlamentares nesta Casa não irão me deixar falando sozinho; irão
apoiar-me nessa iniciativa, que, do ponto de vista tecnológico, tem a mais
absoluta viabilidade possível. Evidentemente que, do lado de lá, do lado das
prestadoras, irão dizer que falta viabilidade técnica, mas o que faltará
certamente é interesse da parte delas em implementar esse tipo de serviço.
Tenho mais contas aqui, mas não gostaria de deixar de conceder um aparte
á Deputada Elaine Matozinhos,

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre Deputado João Paulo,
queria registrar aqui com muito carinho para que esta Casa e o povo mineiro
tivessem conhecimento do belo trabalho que a Comissão de Defesa do
Consumidor tem desenvolvido hoje sob a Presidência de V. Exa.,
parlamentar experiente, que presidiu a Câmara Municipal, e não poderia ser
de outra forma. Quero dizer, Deputado João Paulo, que apresentamos
também um projeto de lei solicitando que as empresas telefônicas
discriminassem até os impulsos excedentes. V. Exa. deve se lembrar que, na
audiência que fizemos eles disseram que ficaria oneroso discriminar todas as
ligações. Somos obrigados a acreditar nas empresas e as empresas
entendem que deveríamos estar descobertos disso. Parabéns a V. Exa. Acho
que esta Casa tem de estar sensível ao consumidor, sobretudo na questão
da telefonia. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado.

O Deputado João Paulo - Agradeço a intervenção da Deputada Elaine
Matozinhos. O Deputado Doutor Viana também gostaria de formular aparte,
mas o tempo já não me permite conceder apartes.

Encerro dizendo que é preciso que aprovemos esse projeto de lei, para que
os consumidores tenham o seu direito á transparência sobre essa relação de
consumo do serviço de telefonia. Construir esse aparelho é muito simples do
ponto de vista tecnológico e não traz nenhum problema, nenhuma dificuldade
para ser colocado onde estiver instalado o telefone, a fim de que o
consumidor possa acompanhar a evolução dos telefonemas que der durante
o mês e evitar, assim, esse prejuízo enorme que tem sido lançado nas
nossas contas, e sobre as nossas costas. Aquilo que era antes apenas uma
dúvida hoje é uma certeza. Essas empresas estão se valendo da dificuldade
que eventualmente temos, os consumidores, de correr atrás, de reclamar.
Sabem que, para cada um que reclama - e há quem reclame, sim -, há um
milhão que não reclama e prefere absorver o prejuízo. E estão enriquecendo
ilícita e criminosamente, Não podemos permitir que isso continue. Devemos
usar todos os instrumentos que tivermos para combater essa vergonha em
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nosso Estado. Muito obrigado.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ami
• Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs

tribuna com vários assuntos que me parecem de
população de Minas Gerais. Todos sabemos que
Estado foi marcada, ao longo deste ano, por várias
Talvez possamos, a partir desta denúncia que faço
escãndalo se concretize nesta administração do Go

Refiro-me, Sr. Presidente, ao que ocorre hoje
Estadual de Educação e já gerou uma crise sem
história dessa instituição. Essa crise ocorreu a parti
de uma comissão fiscalizadora, da transformação c
no Sul de Minas, em centro universitário. Isso
membro do Conselho Estadual de Educação Prof.
das mais respeitadas na vida da educação de Mina
Conselho Nacional de Educação, por discordar da 1
esse processo. E mais ainda, por discorda
transformação da unidade de Varginha em centro u
ainda mais a situação, existe uma denúncia
consultores e funcionários do Conselho Estadual d
Varginha fazer a análise e que visitaram o "cam
teriam recebido dinheiro, pagamento, diretamente &
conseqüência disso, deram parecer favorável. Dian
Conselho Nacional de Educação, Prof. Ulissi
apresentou a sua renúncia.

Tenho em mãos também uma carta da Presidi
estudante Regina Márcia Pereira de Oliveira, na qi
Itamar Franco que não aceite esse tipo de com
Estadual de Educação e esse tipo de comportamen
palavra "reitor" entre aspas, porque ele não foi eI
Gérson Boson.

Nessa carta, os estudantes se dizem indignados
que está acontecendo hoje na UEMG. Deixo, pori
denúncia sobre as irregularidades acontecidas n
irregularidades acontecidas no ãmbito do Conselho

E deixo também um apelo ao Secretário de E5
Murílio Hingel, que, no passado, já teve coragei
Federal de Educação devido a denúncias de irregul
homologue essa decisão do Conselho Estadual c
vergonha para a história dessa instituição.
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dades: não acate e não
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to pelo seu pronunciamento, que, como sempre, traz à Casa a discussão
de assuntos sérios e importantes para o nosso Estado. Esse, em particular,
merece uma reflexão muito grande.

Temos já em pauta, Deputado Amilcar Martins, a análise da Proposta de
Emenda à Constituição n° 24, que estabelece o custeio do ensino superior
das Universidades Estaduais de Minas Gerais, a UEMG e a UNIMONTES.
Estamos propondo, eu, como Presidente da Comissão Especial e relator da
proposta de emenda à Constituição, que 2% das receitas líquidas do Estado
sejam destinados ao custeio das nossas Universidades.

Em particular, a questão da UEMG é muito séria, porque, na verdade, trata-
se de uma grande universidade espalhada por 13 municípios, mas que não
se consolidou. E, muito antes da sua consolidação, já notamos atitudes
dessa natureza. Há pessoas que estão jogando contra o time universitário do
Estado de Minas Gerais. As pessoas responsáveis pela estabilidade das
nossas Universidades estão tomando atitudes dessa natureza.

Quero chamar a atenção dos Deputados, principalmente dos que são do
Sul de Minas e do Triângulo, porque temos nas mãos uma proposta de
refinanciamento das nossas Universidades Estaduais, mas não existe - ou,
se existe, está muito acanhado - um trabalho de reestruturação da UEMG.
Ela tem que começar a se estruturar dentro do seu próprio arcabouço, do seu
esqueleto, sabendo, identificando aquelas unidades estudantis universitárias
que têm condições de se transformar em universidades e extirpando, como
se extirpa um câncer, uma doença, as pessoas que têm muita retórica, mas,
na pràtica, nada fazem para a consolidação da UEMG.

O Deputado Amilcar Martins - Muito obrigado, Deputado Carlos Pimenta.
Volto a esclarecer que a transformação da unidade de Varginha em centro

universitário representa a autonomia dessa unidade e sua retirada, portanto,
do projeto original da UEMG. Essa unidade de Varginha recebeu muitos
recursos do Governo do Estado, do Governo Federal, sendo totalmente
informatizada e beneficiada com a construção de três prédios e uma
biblioteca. Agora, essas pessoas querem privatizá-la, transformando-a em
centro universitário e desligando-a, portanto, do projeto original da UEMG.

A Universidade do Estado já fez um avanço muito grande. Já se investiu
muito nesse projeto para, agora, frustrar-se a expectativa dos estudantes. E
preciso examinar o assunto com cautela. Sabemos o quanto onera o Estado
o preço dessa Universidade, mas isso não significa que vamos permitir que, a
partir do seu "Reitor", que deveria estar defendendo os interesses da UEMG,
esteja-se, na verdade, fazendo o desmonte, o desmanche da Universidade
do Estado de Minas Gerais. Fica, portanto, registrada aqui essa denúncia.

Passo, rapidamente, para o segundo tema que nos traz a essa tribuna.
Todos sabemos que, hoje, Minas Gerais está pegando fogo, as nossas matas
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estão sendo destruidas aqui, ao nosso lado. No Pai
do Rola Moça, neste domingo, começou um grand
600ha de mata. É uma situação extremamente gra'
há baixa umidade do ar e altas temperaturas
extremamente propícia a pipocarem vários foco
Estado. E isso, combinado à ausência de uma i
ambiental, de proteção das nossas florestas.

Neste momento de grave crise da proteção ar
trago a denúncia de que, apesar disso, todos, e
Diretores do Instituto Estadual de Florestas - IEF -
congresso no centro de convenções de Porto Segu
todos - o Diretor-Geral, o Diretor de Monitorament
Proteção à Biodiversidade. o Diretor da Pesca, o E
Florestal Sustentável, o Diretor Administrativo Finz
assessores e técnicos. Toda a direção do IEF está
Porto Seguro, na Bahia, num congresso que vai di
Prestem atenção, Minas Gerais está com suas flor
do Rola Moça já perdeu 600ha de mata, e, no enta
fazendo turismo ecológico na Bahia, em Porto Seç
e ocorre com esta mesma diretoria do IEF que não
a Secretária Maria Lúcia Cardoso, que usou inde
IEF para fazer passeios e viagens de cunho eleitoi
e desafio o Governador Itamar Franco, que se diz
de determinação, a responder às denúncias de u:
do IEF. Ele tem medo do Vice-Governador Newt
assuma publicamente. Queremos saber o que o G
a toda a diretoria do IEF, que está passando fé
Bahia, enquanto as matas de Minas estão peg
absolutamente inaceitável ao nosso meio ambientE
mais esta denúncia, que é grave e que o Gove
obrigação de responder perante a população de 1
mineira. Ele é o responsável pela indicação desse
responsável pelos seus atos. Deve uma satisfa
Minas Gerais. A Serra do Rola Moça, que faz par
que inclui a Serra do Curral, aqui, em Belo
destruidos, enquanto toda a diretoria do IEF está
Seguro.

O terceiro assunto que tenho a tratar nesta trib
trata-se dos "sem-tetos" de Belo Horizonte, que
atual administração do Prefeito Célio de Castro.
e não foram indenizados para saírem de lá. Isso é
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e razão de protestarem e chamarem a atenção da opinião pública para o
drama que vivem. No entanto, cometeram o equivoco - e quero registrar aqui,
por uma questão de justiça - de associar essa questão com a Fundação Zoo-
Botãnica, que está adequando recintos de animais em cativeiro, para que
recebam um tratamento condigno, Esse foi um grave equivoco desse
movimento. Na verdade, conheço bem a Fundação Zoo-Botânica de Belo
Horizonte, a sua história de seriedade e sua contribuição não apenas para o
lazer da população, por intermédio do Jardim Zoológico de Belo Horizonte,
mas por sua contribuição científica como referência mundial de reprodução
de espécies ameaçadas em cativeiro. E de tal ordem a importância desse
trabalho desenvolvido pela Fundação Zoobotãnica, que hoje conseguiram a
aprovação no Comitê Internacional para a conservação de gorilas. Vão
receber outros animais da mesma espécie vindos de zoológicos membros da
American Zoo and Aquarium Association.

Na verdade, o trabalho da Fundação Zoobotânica deve ser respeitado. A
adequação de recintos para animais de grande porte como o gorila está
correta. Conheço a Fundação Zoobotánica porque foi criada no momento em
que eu era Secretário na Prefeitura de Belo Horizonte, quando o Prefeito era
o ex-Governador Eduardo Azeredo.

Conheço a importância do trabalho do Dr. Hugo Werneck e de toda a sua
equipe. Portanto, faço um apelo a todos os membros do Movimento Sem
Teto, Acho que têm razão e direito. Manifesto aqui a minha solidariedade e a
minha repulsa ao desrespeito de que estão sendo vitimas por parte da
administração pública de Belo Horizonte. Deveriam ser indenizados por
serem retirados de área de risco e não o foram. Devem protestar e exigir os
seus direitos, mas, por outro lado, não devem confundir isso com o trabalho
sério, conseqüente, correto e de grande contribuição para o lazer e o
entretenimento da população de Belo Horizonte e com a enorme contribuição
que a Fundação Zoobotãnica dá à pesquisa científica e à preservação de
animais ameaçados de extinção em nosso Estado.

Muito obrigado. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr, Presidente, Srs. Deputados,

imprensa presente, galerias, antes de abordar, propriamente, o assunto que
me traz a esta tribuna, desejo cumprimentar o Governador Itamar Franco e o
Presidente da CEMJG, Dr. Djalma Morais, pela assinatura da ordem de
serviço para o inicio das obras de construção da Usina Hidrelétrica de Funil,
no rio Grande, ocorrida na última sexta-feira, em Lavras, sem dúvida, mais
um passo decisivo para a continuação do desenvolvimento econômico de
nosso Estado.

Registro, ainda, a visita do Secretário da Educação, Prof, Murilio Hingel, à
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nossa região nesse final de semana, quando, em
Itamar Franco, inaugurou as obras de reforma de €
Careaçu e Bueno Brandão.

De igual modo, manifesto minha alegria e grande
de nosso dinâmico Secretário da Cultura, jorna
Araújo Santos, que esteve na minha terra, Ouro
feira, instalando e inaugurando oficialmente a 3a Se
pela Associação Sul Mineira de Educação e C
Faculdades em minha cidade. Foi um momento im
aquela cidade, mais uma vez, recebeu a preser
representando também efetivamente o nosso Govei

Comemoro, ainda, a assinatura, pelo Governadc
de ontem, de ordens de serviço para o início das
Sul de Minas, que assolaram a região em janeir
COPASA-MG para o inicio imediato de obras a ser
Alegre, ltajubá e Santa Rita do Sapucai.

Cumpre-me, neste momento, ressaltar que o nc
Vice-Governador e todo o secretariado, durante es
Minas Gerais ficou isolado do resto do País, estiv
seriamente determinado para buscar efetivos recu
Federal com nada colaborou para a recuperação d
o Governo Itamar Franco. Por meio de sua comiti
deu, efetivamente, o atendimento e a contribuiçãc
região sul-mineira.

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Ilustre
unir-me às palavras de V. Exa. com relação à or
ontem, pelo Governador Itamar Franco, ater
reivindicação de toda a sociedade sul-mineira,
recuperação e á dragagem dos seus rios, na ter
catástrofes que vivemos no início deste ano. Vale 1
acordo com as previsões meteorológicas, está pn
20% superior para o próximo ano. De modo qu
ordem de serviço, demonstrando o compromiss
Franco com as necessidades básicas do povo d
questões de sobrevivência, de preservação da vid
quase 80 mil pessoas desabrigadas. Pouso AI
devidamente contemplada com quase R$2.000,00
Mandu e no rio Sapucai.

Ficam aqui as homenagens deste Deputado ao
e a toda a sua equipe da COPASA, que demonstr,
questões de Minas, em particular, com as do Sul. £
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O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero agradecer o aparte de

V. Exa. È um prazer aparteá-lo, porque o nivel dos seus pensamentos é
muito alto.

Tenho vindo constantemente à tribuna desta Casa para fazer algumas
cobranças e demonstrar muitas vezes a nossa indignação pela forma como o
Governo trabalha no Norte de Minas, que é totalmente diferente da do Sul. A
realidade lá é uma, e a nossa é outra. Hoje, vou mudar o tom da minha fala.
para dizer que também estamos satisfeitos com o anúncio da construção da
barragem de lrapé. Não tivemos a sorte de ter ainda a ordem de serviço. V.
Exa. está anunciando a implantação de canteiro de obras, mas o anúncio da
construção da barragem é uma luz no fim do túnel. Traz-nos alguma
esperança a disposição do Governo, até fazendo constar no orçamento de
2001 o inicio efetivo da construção da barragem hidrelétrica de Irapé no rio
Jequitinhonha.

Queria demonstrar a minha esperança. No momento em que estivermos
com a ordem de serviço nas mãos, com certeza, vamos fazer justiça e
agradecer pelo menos uma vez ao Governo Itamar Franco, por ter voltado
suas vistas ao sofrido e esquecido Norte de Minas. Parabéns.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Fico satisfeito com o aparte de V. Exa.
Ontem, na COPASA, o próprio Governador, bem como o Dr. Marcelo
Siqueira, manifestou grande satisfação em seu compromisso com o projeto
do Norte de Minas. Para tranqüilizar V. Exa., que não pôde lá estar presente,
brevemente - acredito que em 30 dias - o Governador Itamar Franco dará
ordem de serviço para esse sonhado projeto do vale do Jequitinhonha.

Sr. Presidente, a data de 25 de outubro assinala a passagem do Dia da
Democracia, e é sobre esse assunto que desejo refletir nesta tarde, neste
Plenário, palco de grandes discussões e dos grandes momentos de todo o
povo mineiro, neste verdadeiro projeto democrático que Minas constrói na
história do Brasil.

Valendo-me das palavras do grande brasileiro Austregésilo de Athayde, "a
Democracia tem a sua disciplina no livre exame e na plena liberdade de
órgão político e social. E dai que emana a sua força e se consagra como
fundamental".

Democracia, elevada concepção formulada e exercida, em sua plenitude,
pela civilização grega, tornou-se palavra de ordem que, nos sécs. XIX e XX,
domina quase universalmente os espíritos; mas, exatamente por isso, perde,
como qualquer palavra de ordem, o sentido que lhe seria próprio.

Foi em nome da democracia que assistimos ao desenrolar de vários fatos
de nossa história que resultaram em verdadeiro atentado contra ela.

E o caso do golpe militar de 1964, em nosso País, que inaugurou um triste
e longo período de arbitrariedades, com a cassação de mandatos
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parlamentares, o fechamento do Congresso N
famigerado Ato Institucional n o S. a violação de
ataques deliberados ao Poder Judiciário. Verdadei
se abateu sobre o Brasil, configurando um ç
democracia brasileira-

Felizmente, a luta democrática, encetada a pari
da envergadura do Presidente Tancredo Neves,
do Senador Teotõnio Vilela e de tantos outro
submeteram ao tacão da ditadura, permitiu-nos coi
novo tempo. A aurora democrática reacendeu a es
que, no entanto, por vezes tem sido frustrado no
legitimas aspirações.

Podemos dizer que isso decorre, sobretudo
governantes insistirem em ignorar os princípios e
Parecem desconhecer o ensinamento de Han
democracia uma forma de Estado e de sociedade
ordem social é realizada por quem está submetidc
povo". Portanto, "democracia significa identid
governados, entre sujeito e objeto do poder, gover

Sem dúvida, a democracia é um bem inquestic
pode servir para legitimar todo e qualquer a
praticamente, de todo controle.

A legitimidade que se confere ao governante 1
deve permitir que silenciem outras exigências li
pressão pública e à obrigação de prestar contas.

Não pode valer-se o Governo dessa faculdade
sua autoridade, as quais podem de fato ser nea
mais eficiente e fiscalizável.

Infelizmente, não é isso que temos testemunh;
Federal. Ao contrãrio, socorrendo-se de obscuros
e qualquer iniciativa que pretenda investigar, apu
os desmandos que todo o Brasil tem visto.

Não é essa a democracia ideal, pela qual luta
Brasil e para os brasileiros deve fundamentar-s
caras tradições: a primeira é, certamente, a trac
enraizar um modelo que faça da vontade popul
decisões de governo se não prevalecer a crenç
direitos iguais, estabelecidos e contemplados na C

A segunda refere-se à experiência de autogov
prática que se forma a consciência da impoi
conseqüentemente, a consciência da responsabil
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é do interesse de todos.

Por último, é imprescindível a tolerância mesmo ao discordar. Esta consiste
na aceitação de que a divergência nas opiniões não subentende atitude
hostil, não traduz inimizade. Importa no respeito mútuo e na oferta de mútuas
garantias para o povo brasileiro e para o povo mineiro.

São esses valores que está a reclamar a democracia brasileira. Devemos
estar permanentemente empenhados na aplicação desses princípios. Nessa
luta, é de fundamental importância a atuação vigorosa do Poder Legislativo.

Nesta data e neste momento, quando comemoramos o Dia da Democracia,
quero valer-me da ocasião para manifestar aos ilustres pares a nossa
satisfação e o nosso orgulho por essa representatividade. Temos a obrigação
e o dever de manter a dignidade e de, acima de tudo, como parlamentares,
fazer com que a democracia esteja sempre acesa nas tradições do povo
mineiro. É nesta Casa que fazemos o regime democrático; aqui, mesmo
quando as opiniões estão divergentes, devem tornar-se convergentes em
benefício do povo mineiro.

Por isso, não podemos somente falar em democracia: precisamos, sim, e
precisaremos exercitá-la no dia-a-dia, fazendo com que as nossas opiniões e
os nossos feitos, por meio do processo democrático e do nosso mandato
parlamentar, possam apresentar, em defesa do povo mineiro, as
reivindicações para todos os setores e rincões do nosso Estado.

Ao finalizar, quero desejar que essa democracia seja, acima de tudo,
respeitada e tenha continuidade, a ser garantida pelos nossos pares. O
exemplo de Minas é inquestionável, porque este Estado tem sido o berço
democrático e o de grandes homens ilustres. Nesta fala final, rendo as
minhas homenagens sinceras ao grande democrata, ao nosso grande líder, o
nosso Governador Itamar Franco, pelo exercício da verdadeira democracia,
na luta pelos direitos do povo mineiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, funcionários

desta Casa, imprensa, no próximo dia 28 de outubro, vamos comemorar o
Dia do Servidor, e destaco a atuação dedicada desses trabalhadores,
engrenagens rigorosas da máquina pública.

Muitas vezes incompreendidos, valorizados aquém da sua real importância,
os servidores públicos merecem o reconhecimento de todos.

A todos eles, estejam lotados neste Legislativo, no Executivo, no Judiciário
ou em qualquer das esferas dos Governos Federal, Estaduais ou Municipais,
as nossas homenagens e apreço.

Mas, nesta oportunidade, quero ir além da homenagem em si. O
reconhecimento, tão necessário, não pode se traduzir só em palavras. E
preciso que se reflita na remuneração. No caso dos servidores estaduais,
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encareço a S. Exa. o Sr. Governador que reconheça a urgência na
implantação dos planos de carreira, na solução definitiva da questão dos
ocupantes de função pública, como encareço também a necessidade de que
os reajustes sejam mais freqüentes e não tão sofridos como este ora em
tramitação, depois de quase seis anos de congelarbento de vencimentos.

Quanto aos servidores desta Casa, deixo cbnsignada aqui a minha
admiração e sincero agradecimento. Sei da precupação da Mesa desta
Assembléia com a valorização das atividades dos nossos servidores, mas
gostaria de aproveitar este momento para uma sugestão. A exemplo das
grandes empresas e de órgãos do poder público, como o Tribunal de Justiça
de nosso Estado, proponho a criação, nesta Casaj de uma Divisão de Saúde
Ocupacional, que englobaria não sã a área de ergpmetria, com a análise dos
setores de trabalho dos servidores e a sugestão de modificações, como
também a área de prevenção de doenças ocupadionais. Nesse particular, a
atuação consistiria na prevenção dos distúrbios osteomusculares por
esforços repetitivos e do DORT e na prevenção e no atendimento ao
estresse.

Sugiro ainda a realização de sessões de ginástica preventiva, de
alongamento e relaxamento. Os nossos servidores convivem com um dia-a-
dia bastante estressante, envolvidos nas grandes decisões que passam por
esta Casa e tais sessões de ginástica ajudariam à aliviar as tensões e até a
predispor maior produtividade.

Sei que já estão sendo realizados estudos voltados para o aperfeiçoamento
da segurança de trabalho nesta Assembléia, mas b minha sugestão vai além,
buscando atuar preventivamente e proporcionar a o servidor condições mais
amenas para o desenvolvimento do seu dia be trabalho, normalmente
exaustivo em razão do elevado grau de responsabilidade que envolve.

Sei, de outro lado, que o setor de saúde d'a Assembléia, muito bem
chefiado pelo Dr,Gilson, colega médico, conta com estrutura para a
implantação do serviço, contando com dois rhédicos do trabalho, uma
enfermeira do trabalho, psicólogos e assistentes sociais.

Essa é minha solicitação ao Presidente e á Mesa, a fim de que os
j funcionários possam ter melhores condições, qilie lhes proporcionarão um

melhor trabalho e condições de evitar doenças, principalmente as de esforços
repetitivos.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, foram protocoladas

na Casa pelo Ministério Público denúncias e solicitação de apuração de fatos
contra o Governador Itamar Franco, a Procurdora-Geral de Justiça, o

a	Secretário Henriques Hargreaves, o Sr. Dupeyrat o ex-Presidente da Loteria
Mineira, o ex-Procurador-Geral Márcio Decat, o Sr. Tonet e outros. Gostaria
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que a Casa tomasse conhecimento dessas denúncias que são
fundamentadas e foram feitas por um ex-funcionário, ex-fiscal da Loteria do
Estado de Minas Gerais. Nessas denúncias, está colocado tudo o que vem
acontecendo e já aconteceu. Há exemplos como o do Governador democrata
Itamar Franco: sabendo que está no cargo para defender o Governo de
Minas e os direitos de um órgão como a Loteria Mineira, manda tirar o agravo
quando da suspensão da arrecadação do selo das máquinas.

O Governador Itamar Franco é homem sério e democrata, mas, naquele
momento, não defendeu o Estado, O Sr. Patente, ex-Presidente da Loteria
Mineira, descredencia 486 empresários, 486 empresas No contrato, ele dizia
que não tinha conhecimento de toda a documentação agora apresentada
nesta Casa e não poderia desfiliar os 486 empresários.

Sr. Presidente, denunciamos o que o Estado perdeu, nesses meses, com a
falta de fiscalização desses aparelhos. Gostaria que hoje se iniciasse uma
CPI para apurar essas irregularidades. Há dois anos, quando fui Presidente
da CP! dos Bingos, 12 empresários foram para a cadeia, e 2 bingos foram
fechados, Essa CPI deu resultado. Precisamos apurar denúncias como
essas, contra o Governo do Estado, o Presidente da Loteria Mineira, sabendo
que a Loteria é um órgão quebrado ou que irá quebrar nos próximos três
meses. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência deseja, comentando as palavras do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, dizer que não pode concordar com suas
últimas palavras, quando diz que essa Comissão não estaria apta a levantar
o assunto em pauta.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - O Sr. Presidente discordou de
minha colocação com relação ao fato de que a Comissão não resolveria o
problema, mas, apesar de respeitar os Deputados que ali estão, infelizmente,
quero dizer que, em um futuro bem próximo, todos verão que essa Comissão
não dará resultado, uma vez que serão convidados a vir à Assembléia o
Governador do Estado, que não aparecerá, e a Dra. Misabel, que também
não aparecerá. Na Comissão da Loteria, também não vieram. O Dr. Dupeyrat
foi convidado a vir explicar o porquê de mandar desistir do agravo, mas não o
fez. Portanto, a Comissão não resolverá. Sendo assim, entendo que seria o
caso de uma CPI, para apurar a fundo os fatos.

Os nossos companheiros, Deputados Rêmolo Aloise, Luiz Fernando Faria
e Jorge Eduardo de Oliveira, são muito bons, mas a Comissão não resolverá
o problema. Já participei de comissão presidida pelo Deputado João Batista
de Oliveira, e a ela não compareceram. O Sr. Patente não enviou sequer as
informações que lhe foram pedidas na reunião.

Gostaria, ainda, de lembrar que a auditoria do Estado é séria, e aqui, na
conclusão do Auditor-Geral do Estado, Dr. Ayrton Maia, consta o seguinte:
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"Face ao exposto, concluo que as denúncias carecem de fundamentação,
não havendo ilegalidade nos atos praticados pela Diretoria anterior". Mesmo
assim, o Sr. Dupeyrat pediu a exoneração daquela diretoria. Portanto, Sr.
Presidente, o Sr. Dupeyrat deveria vir aqui quandoconvidado ou convocado.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Alencar da Silveira
Júnior que houve uma decisão pela Comissão Especial. O Regimento da
Casa é claro. Apenas podemos ter funcionando, ad) mesmo tempo, seis CPts.
Como, no momento, estão funcionando seis, nãoseria possível acrescentar
uma sétima. Com alguns Lideres e Deputados, a' Presidência concluiu pela
necessidade da Comissão Especial. Várias vezes, por meio dos
levantamentos e das conclusões a que a Comissão Especial chegou, o
Plenário definiu pela instalação de CPI. Isso quer dizer que uma não elimina
a outra. A CPI não foi criada diretamente por falta de condições regimentais.

2 a Parte (Ordem do Dia)
1B Fase

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

passa á ? Parte da reunião, com a V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidêr
apreciação de pareceres e de requerimentos. E
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questão de Ordem
O Deputado Chico Rafael - Dia 27 de outubro,

Rodovia Fernão Dias e a BR-459, que liga Po
Paraíba, em razão do descaso com que foi tratac
principalmente, tem sido palco de muitas trag
Governo Federal não tem demonstrado o cuidado:
povo do Sul de Minas. Convidamos todos os
nessa data, junto ao trevo do Fernandão, para
contra esse descaso. Interditaremos a rodovia 1
Planalto que o Sul de Minas não está morto e n
da recuperação da BR-459. Muito obrigado.

Leitura de Comunicaçõ
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao 1

apresentadas nesta reunião pelas Comissões
aprovação, na 49 Reunião Ordinária, do Requ
Deputado José Milton; e do Trabalho - aprovação
do Requerimento n° 1.68812000, do Deputado
Publique-se.

Despacho de Requerime
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos

de Deputados e a
abertas as inscrições

Sul de Minas interditará a
s de Caldas ao Vale do
aquela região. A BR-459,
ias. Lamentavelmente, o
iecessário com relação ao
egas para estar conosco
1 ato político em protesto
ra mostrar ao Palácio do
essita do recapeamento e

nário das comunicações
e Assuntos Municipais -
imento n° 1.66312000, do
na 46a Reunião Ordinária,
gento Rodrigues (Ciente.

inciso VIII do art. 232 do
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Regimento Interno, requerimento do Deputado João Paulo, em que
solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.20712000 (Arquive-se o
projeto.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 79712000,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui atendimento especial para
deficientes visuais nas instituições bancárias. Em discussão, o parecer. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Irani Barbosa - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai procederá 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 eletrõnico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 27 Deputados. Não há "quorum" para

votação, motivo por que a Presidência a torna sem efeito e, nos termos do §
60 do art. 249 do Regimento, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados, para a recomposição de "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados, que, somados

aos 10 em reuniões de comissões, perfazem o total de 41 presentes, número
suficiente para votação. A Presidência vai renovar a votação do Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 79712000. Em votação, o parecer. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 35 Deputados; não houve voto "não" ou

"em branco"; há 10 Deputados em reuniões de comissões. Está, portanto,
ratificada a aprovação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
79712000. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 365199, do Deputado Pastor
George, que dispõe sobre associação do Poder Executivo a entidades civis
sem fins lucrativos para conceder crédito a empreendedores 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.

0 Deputado Irani Barbosa - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - E regimental. A Presid
verificação de votação pelo processo eletrônico
Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio d
O Sr. Presidente - Votaram sim' 35 Deputados

"em branco"; há 10 Deputados em reuniões de
ratificada a aprovação do Parecer de Redação
365199. A sanção.

Votação de Requerimentc
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI do Fund

a prorrogação de seu prazo de funcionamento p
requerimento. Os Deputados que o aprovam
encontram, (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Solicito verificação d
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência v

votação pelo processo eletrõnico e, para tanto, s
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio d
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputado5

"em branco"; há 10 Deputados em reuniões de
ratificada a aprovação do requerimento da CPI dc
se.

Requerimento do Deputado Irani Barbosa, em q
comissão especial com a finalidade de apurar
ocorreu a demissão do Diretor do Instituto de P
Gerais - IPEM -, Sr. VVilton Braga de Oliveira. Er
Os Deputados que o aprovam permaneçam com
Aprovado.

• Deputado Irani Barbosa - Solicito verificação d
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência v

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, s
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio c
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados

e 1 voto "não". Está, portanto, ratificada a apro'
Deputado Irani Barbosa. Cumpra-se.

Requerimento da Deputada EIbe Brandão, em,
ordem do dia da Proposta de Emenda à Constitui
do § 20 do art. 288 da Constituição do Estado, a e
o especialista de educação faça opção pelo regi
Em votação, o requerimento. Os Deputados qu
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:ia vai proceder à
para tanto, solicita aos

painel eletrônico.
não houve voto "não" ou
missões. Está, portanto,
rial do Projeto de Lei n°

SOMMA, em que solicita
60 dias. Em votação, o
permaneçam como se

votação, Sr. Presidente.
proceder à verificação de
licita aos Deputados que

painel eletrônico.
não houve voto "não" ou

Dmissôes. Está, portanto,
Fundo SOMMA. Cumpra-

e solicita seja constituída
; circunstâncias em que
sos e Medidas de Minas
votação, o requerimento.
se encontram. (- Pausa.)

votação, Sr. Presidente.
proceder à verificação de
:icita aos Deputados que

painel eletrônico.
houve 1 voto "em branco"
ação do requerimento do

,ie solicita a inclusão em
io n° 17199, que suprime,
jência de prazo para que

de 40 horas semanais.
o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado,

• Deputado Irani Barbosa - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai procederá verificação de

votação pelo processo eletrõnico 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' 38 Deputados; não houve voto "não" ou

"em branco', há 10 Deputados em reuniões de comissões. Está, portanto,
ratificada a aprovação do requerimento da Deputada Elbe Brandão, Cumpra-
se.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á P Fase, a Presidência

passa á 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta. A verificação de votação do requerimento da Deputada
Elbe Brandão registrou que não há "quorum" especial para a votação de
propostas de emenda á Constituição e projetos de lei complementar, mas há
número regimental para a apreciação das demais matérias constante na
pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 493199, do

Deputado Chico Rafael, que dispõe sobre a colocação de produtos em sacos
plásticos por comerciantes varejistas e dá outras providências. A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1,
que apresentou. A Comissão de Turismo perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com
a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Turismo, que opina pela aprovação das Emendas nos
2 e 3. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr, Presidente, peço verificação de votação.
O 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 á verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados; não houve voto "não" ou

"em branco". Está ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas. Em
votação, as Emendas n o

s 1 a 3, que receberam parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas.

• Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai procederá verificação de
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votação pelo processo eletrônico e, para tanto, sol'
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio c
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputado

"em branco"; há 11 Deputados em reuniões de c
aprovação das Emendas n

os 1 a 3. Está, portantc
Projeto de Lei n°493/99 com as Emendas n

os 1 a
Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 54

Pimenta, que dispõe sobre a busca de pessoas d
de Direitos Humanos perdeu prazo para emitir par
Plenário, o Deputado Doutor Viana opinou pela
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovi
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de F

Votação , em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 88
Estado, que altera dispositivos da Lei n° 12.730. d
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do;
em 1 0 turno. No decorrer da discussão, foram recc
e 3. Nos termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento
votadas independentemente de parecer, e sua lei
oportuno.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE

Altera dispositivos da Lei n°12.730, de 30 de de
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gi
Art. 1 0 - Os dispositivos a seguir relacionados,

dezembro de 1997, passam a vigorar com a segui'
"Art	6°- .........................................

- compromisso formal em realizar, diretame
Gerais, a totalidade de suas importações;

II - apresentação á administração fazendária
seguintes informações:

a) relação de suas importações realizadas, di5
desembaraço, valor, tipo de produto, documentc
ICMS, se incidente;

b) relação de entradas, em seu estabelecimento
estrangeira, recebidas em operação interestadua
por tipo de produto.

§ 20 - A omissão involuntária das informações
artigo e relacionadas ao periodo abrangido pela rr
o beneficio desde que cumpridas as obrigações a

§ 30 - 0 pedido de moratória implica o reconh
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aos Deputados que

painel eletrônico.
não houve voto "não" ou
nissôes. Está ratificada a
aprovado, em 1° turno, o
A Comissão de Turismo,
(99, do Deputado Carlos
saparecidas. A Comissão
;er. Designado relator em
provação do projeto. Em
i permaneçam como se

12000, do Governador do
30112197. A Comissão de
ojeto na forma do vencido
)idas as Emendas n

os 1, 2
nterno, as emendas serão
ira será feita no momento

LEI N° 88012000
embro de 1997.
rais decreta:
Ia Lei n° 12.730, de 30 de
te redação:

'te pelo Estado de Minas

de sua circunscrição das

:riminando-as por data de
de importação e valor do

de mercadorias de origem
com o respectivo valor e

5 no inciso II deste
não descaracteriza

pelo interessado,
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do crédito tributário autuado ou denunciado e a desistência formal e
definitiva de sua discussão administrativa ou judicial,

§ 40 - o descumprimento, em qualquer tempo, dos termos estabelecidos
para fins de concessão da moratória de que trata esta lei implicará a partir da
data de sua caracterização, a cessação da moratória e da garantia de
extinção dos créditos de que tratam os incisos 1 e III do artigo anterior, bem
como a reconstituição integral do crédito tributário-

Art. 7° - Mediante requerimento do interessado, após três anos de vigência
formal da moratória e verificado o cumprimento de seus termos relativamente
a 50% (cinqüenta por cento) do crédito tributário de que trata o art. 50 desta
lei, o Estado concederá:

- compensação com crédito acumulado do ICMS e remissão em relação
ao saldo devedor remanescente;

II - remissão, na hipótese de inexistência de saldo credor acumulado.
Parágrafo único - A remissão de que trata este artigo fica condicionada ao

cumprimento, pelo interessado, do disposto no art. 60, observado o prazo
estabelecido no art. 8 0 desta lei.".

Art. 2 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar o beneficio previsto
no inciso 1 do art. 14 da Lei n° 13.430, de 28 de dezembro de 1999,
alcançando as operações de importação do exterior de matéria-prima,
produto acabado ou bem do ativo permanente, com destino a empresa
mineira, realizadas até 30 de setembro de 2000, por meio de estabelecimento
situado em outra unidade da Federação.

Art. 3 0 - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei n° 13.243, de 23 de
junho de 1999, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art.31- ................................................
§ 8 0 - O não-cumprimento do parcelamento das condições estabelecidas

nesta lei determina o seu cancelamento e o restabelecimento do crédito
tributário sem os benefícios de que trata este capitulo, salvo na hipótese em
que o atraso no pagamento da parcela não seja superior a trinta dias,
hipótese em que o parcelamento não poderá ser cancelado.

§ 90 - Fica o Poder Executivo autorizado a restabelecer o prazo para
cumprimento do parcelamento desta lei, com seus benefícios nas reduções
de multas, desde que requerido no prazo de sessenta dias contados da data
de publicação desta lei.

Art. 38 - O art. 4 0 da Lei n° 12.989, de 30 de julho de 1998, que altera
dispositivos da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar
com a seguinte redação:

'Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ás cooperativas
parcelamento, em até cinco parcelas mensais, do crédito tributário,
formalizado ou não, até 31 de julho de 1999, inscrito ou não em divida ativa,
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ajuizada ou não sua cobrança.

§ 1 0 - Ficam anistiadas as multas de mora, as mi ultas de revalidação, e as
multas isoladas e os juros moratórios referentes ao crédito tributário de que
trata o 'caput' deste artigo aplicados até a data nbie fixada, desde que não
decorrentes de fraude.

§ 2 0 - Os benefícios de que trata este artigo poderão ser requeridos no
prazo de sessenta dias contados da data de publicação desta lei.'.".

Art. 40 - O art. 13 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 28:

"Art.13- .........................................................
§ 28 - O valor de pauta a que se refere a alina "d" do § 13 deste artigo

deverá ser fixado observando-se os preços médios praticados nos trinta dias
anteriores, no mercado da região onde ocorrer o fito gerador.".

Art. 5°-O "caput" do art. 218 da Lei n o 6.763, dê 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ar-t. 218 - A transação será celebrada nos casos definidos em decreto,
alcançando as parcelas correspondentes às muiMs, aos juros e aos demais
encargos incidentes sobre a divida e efetivar-s-á no curso de demanda
judicial, ouvido o Ministério Público, abrangendo as exigências fiscais
idênticas existentes na órbita administrativa.".

Ad. 6 0 - O controle administrativo de legalidade do lançamento implica
verificação dos requisitos formais de certeza e liquidez do crédito tributário
exigido.

§ 1°—O exercício do controle administrativo de lgalidade a que se refere o
"caput" deste artigo poderá alcançar o mérito do lançamento, por provocação
fundamentada do Procurador-Geral da Fazenda Etadual, a ser encaminhada
ao Ministério Público e à Assembléia Legislativa.

§ 20 - A provocação fundamentada será analisada por comissão instituída
nos termos do parágrafo único do art. 218 dá Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, que emitirá parecer fundamerItado e conclusivo, no qual
constara. se for o caso, proposta de cancelamento parcial ou total do crédito
tributário formalizado;

- no caso de parecer favorável ao cancelamento total ou parcial do crédito
;	tributário, será promovida a publicação da decisão e ouvido o Ministério

Público;
II - o crédito tributário confirmado será inscrito em divida ativa.
§ 30 - O parecer a ser emitido pela comissão instituída nos termos do

parágrafo único do art. 218 da Lei n° 6,763, de 26 de dezembro de 1975,
visando à revisão da exigência fiscal, observará, pelo menos, um dos
seguintes fatos, entre outros:	 1

- a desconformidade com a verdade real dos fatos;
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II - as decisões definitivas quanto ao mérito e desfavoráveis ao sujeito

ativo, prolatadas reiteradamente pelos Tribunais superiores.
Art. 70 - Para os créditos tributários vencidos até 30 de setembro de 2000,

fica o Poder Executivo autorizado, em caráter geral, a utilizar a Taxa de Juros
de Longo Prazo - TJLP - em substituição à taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC -, se ocorrer o pagamento à vista ou se for
requerido parcelamento do crédito tributário nos sessenta dias seguintes à
publicação desta lei, situação que eximirá o contribuinte do pagamento de
honorários advocaticios sobre o total dos créditos tributários quitados.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo alcançará os
parcelamentos em curso nas hipóteses e condições fixadas em decreto.

Art. 80 - Os créditos do Instituto Mineiro de Agropecuária decorrentes de
aplicação de multa por infração à legislação cometida até 30 de abril de 2000
poderão ser pagos com as seguintes reduções:

- 90% (noventa por cento) para pagamento à vista;
II - 70% (setenta por cento) para pagamento em até 3 parcelas;
III - 50% (cinquenta por cento) para pagamento em até 6 parcelas.
§ 1° - Nos casos previstos nos incisos II e III, as parcelas serão atualizadas

até a data do efetivo pagamento.
§ 20 - Para a atualização de que trata o parágrafo anterior, será utilizada a

Taxa Referencial - TR - mais juros de 7,5% ao ano.
Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 2000.
- Assinam este substitutivo todos os Lideres com assento nesta Casa.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que foi apresentado

ao projeto um substitutivo subscrito pela totalidade dos Lideres com assento
nesta Casa, o qual recebeu o n° 1. Nos termos do § 4 0 do art. 189 do
Regimento Interno, o substitutivo será votado independentemente de parecer.
A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura do Substitutivo
n°1.

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê:)
- O Substitutivo n° 1, lido pelo Sr. Secretário, é o publicado nesta edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - E 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" 39 Deput
Deputados. Está ratificada a aprovação do E
aprovação do Substitutivo n° 1, ficam prejudicad;
Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto d
do Substitutivo n° 1. A Comissão de Redação.
plano, a inexistência de "quorum" especial para a
complementar, nos termos da Decisão Normativa

Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 9371:
cria o Conselho de Beneficiários do IPSM. A Cc
pela aprovação do projeto na forma do vencido e
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneç
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, e
vencido em 1° turno, o Projeto de Lei n° 93712000.

Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emen
do Deputado Márcio Cunha, que altera a composk
Social. A Comissão Especial opina pela aprovaç
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que a
proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emen
do Deputado Eduardo Hermeto, que acrescent
Constituição do Estado. A Comissão Especial
proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradc

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 À PROPOSTA DE EMENDA À
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
Art. 1 0 - Fica acrescentado ao art. 163 da

seguinte § 30:
'Art. 163- ......................................................
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los; votaram "não" 3
bstitutivo n° 1. Com a

as Emendas n
os 1 a 3.

Lei n° 88012000 na forma
Presidência verifica, de

rotação de projetos de lei
Presidência n°7.

IDO, da CPI do IPSM, que
iissão do Trabalho opina
i 1 0 turno. Em votação, o
ii como se encontram. (-

2° turno, na forma do
¼ Comissão de Redação.

á Constituição n° 30199,
o do Conselho de Defesa
da proposta na forma do

resenta. Em discussão, a

à Constituição n° 31199,
o § 30 ao art. 163 da
)ina pela aprovação da
s inscritos.

N°31/99

do Estado o

§ 30 - O disposto no 'caput' deste artigo, relativamente á expedição de
precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei
como de pequeno valor que a Fazenda Estadual ob Municipal deva fazer em
virtude de sentença judicial transitada em julgado.'.".

Sala das Reuniões, de março de 2000.
Durval Angelo - Luiz Fernando Faria - Maria Tereza Lara - Wanderley Avila

- Olinto Godinho - Doutor Viana - Eduardo Daladier - Ivo José - Ermano
Batista - João Leite - Dimas Rodrigues - Ambrõsio IPinto - Cristiano Canédo -
Miguel Martini - Ailton Vilela - Elmo Braz - Marco Régis - Alencar da Silveira
Júnior - Rogério Correia - Alberto Bejani - Sebastião Costa - Agostinho
Silveira - Mauro Lobo - Maria José Haueisen - Fábio Avelar - Rêmolo Aloise -
Gil Pereira.

Justificação: Esta emenda tem por finalidade corrigir uma injustiça, uma vez
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que a Proposta de Emenda á Constituição n o 31199 não inclui a previsão
de pagamento dos precatórios de pequeno valor pelas Fazendas Municipais.

Não há, no entanto, razão para isso. Não há por que exclui-los, uma vez
que a Constituição Federal, em seu art. 100, § 3 0 , abrange a União, os
Estados e os municípios. Reza o artigo:

"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 á conta dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos
créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1°- ........................................................
§ 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 e Municipal deva
fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado'.

Ademais, o art. 163 da Constituição Estadual, objeto de alteração por meio
desta proposta, refere-se tanto à Fazenda Estadual, quanto Municipal,
estabelecendo normas gerais para os municípios e para o Estado.

Assim, caberá aos Estados e aos municípios estabelecer, por meio de leis
ordinárias. a regulamentação, definindo o que é obrigação de pequeno valor.

Pela oportunidade e relevãncia dessa emenda, contamos com o apoio dos
nobres pares à sua aprovação.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentada à proposta uma emenda do Deputado Durval Angelo e outros,
que recebeu o n°1. Nos termos do inciso II do art. 201, c/c O § 2 0 do ai. 188.
do Regimento Interno, a Presidência encaminha a proposta e a emenda á
Comissão Especial, para parecer.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 2412000, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a manifestação, por militar inativo,
de pensamento e opinião. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 268199, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Elói Mendes o imóvel que menciona. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n°1, da Comissão de Justiça. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que o



aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 669
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Li n° 268199 na forma do
Substitutivo n° 1. À Comissão de Fiscalização Finaçiceira.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 345/99, do Deputado Hely
Tarqúinio, que dispõe sobre a estruturação, a orgayização e o funcionamento
de hospitais regionais nas cidades-pólo. A Comissãode Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com a Emenda in° 1, que apresenta. A
Comissão de Saúde opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação com a Emenda n° 2, que apresenta, epla rejeição da Emenda n°
1, apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 2, ,ue recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 1 da Comissão de Justiça,
que recebeu da Comissão de Fiscalização Finandira parecer pela rejeição.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como 1 se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 745199
com a Emenda n°2. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 83812000, do Deputado João
Paulo, que dispõe sobre o atendimento de clientes nos estabelecimentos
bancários e dá outras providências. A Comissãô de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina
por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com
a palavra, para discuti-lo, o Deputado João Paulo.

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, caros colegas Deputados, esse
projeto já foi objeto de algumas considerações já feitas por mim. Seu objetivo
é possibilitar á clientela de Bancos, que somos todos nós, um atendimento
mais digno e mais rápido nas agências banc4rias. Verificamos que as
agências são dotadas de vários caixas, mas que nem a metade deles
corresponde a servidor operando do lado de dertro do balcão. Com  isso,
todos nós, usuários do serviço bancário, passanos por filas homéricas e
perdemos um tempo enorme,

Esta proposta é uma cópia aprimorada do que
partir de uma lei municipal, votada à época
Transportamos para cá a iniciativa, com algum ap
a sua aprovação a fim de restabelecer a justiça
área que tem chateado bastante.

0 banqueiro não tem compromisso outro que

ige em Belo Horizonte, a
em que era Vereador.
toramento, e esperamos
ara o consumidor, nessa

seja com sua própria
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lucratividade, passando o consumidor a ser apenas mais um detalhe,
como dizia a famosa Ministra da Economia Zélia Cardoso de Meio. Vamos
inverter esse conceito através desse projeto, que espero seja aprovado.
Obrigado.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N°838/2000

Acrescente-se onde convier:
"Art.....- Ficam os estabelecimentos bancários obrigados a instalar

banheiros e bebedouros para atendimento aos clientes,".
Sala das Reuniões, agosto de 2000.
Agostinho Silveira
Justificação: A presente emenda visa atender aos apelos dos clientes,

principalmente os idosos e senhoras grávidas, que tanto reclamam por não
disporem os Bancos de bebedouros e banheiros. Essas instituições deveriam
dar mais comodidades a seus clientes, e não, só colocar propagandas nas
televisões falando sobre suas vantagens económicas.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma
emenda do Deputado Agostinho Silveira, que recebeu o n° 2. Nos termos do
§ 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto e a
emenda à Comissão de Defesa do Consumidor, para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.092/2000, do Deputado José
Henrique, que altera o topônimo do Município de Itabirinha de Mantena. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão
de Assuntos Municipais opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. À Comissão de Assuntos Municipais.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 771199, do Deputado
Wanderley Ávila, que dispõe sobre dispensa de certidão negativa de débito
com o INSS para os municípios que possuam fundo de previdência própria. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 771/99 na forma do
vencido em 1° turno. À Comissão de Redação.

Vem à Mesa requerimento do Deputado João Pinto Ribeiro, em que solicita
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o
Deputado João Pinto Ribeiro.
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O Deputado João Pinto Ribeiro - Sr, Presid'
comunico que estamos apresentando um projeto
obras de arte representativas da herança cultural e

- Lê o Projeto de Lei n o 1.24612000, publicado na
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte:

Ribeiro, estou ouvindo com muita atenção o 5€

poderia me calar - como representante do PodE
diante da importância desse projeto para esta Cas
patrimônio cultural deve ser preservado por me
Temos acompanhado de perto o trabalho desen\
Cultura, Dr. Angelo Oswaido, que tem da
conhecimento no que diz respeito à preservação
cultural de Minas Gerais.

O projeto que V. Exa. apresentou é de grande i
representante desta Casa no lEPRA, vou associai
na certeza de que buscaremos o apoio neces
posterior sanção do nosso Governador Itamar Fi-
que, juntamente com o povo mineiro e com ess
Exa., iremos discutir e buscar no IEPHA uma gran
Estado seja parceiro desse projeto.

Estou muito feliz ao ver essa preocupação cor
cultural. Isso faz parte do sentimento do povo mir
V. Exa. por essa iniciativa, que será de grande
mineiro.

O Deputado João Pinto Ribeiro - Agradeço ao
Dalmo Ribeiro Silva, sempre preocupado com a
Obrigado por suas palavras de incentivo ao nosso

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - A PrE

a inexistência de "quorum" para continuação d
reunião, desconvocando a extraordinária de lo'
convocando os Deputados para as extraordinárias
às 20 horas, nos termos do edital de convocaç
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem
anunciada é a publicada na edição anterior.). Leva
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nte, Srs. Deputados,
de lei que dispõe sobre
iistórica mineira.
?dição de 27/10/2000.
- Deputado João Pinto

i pronunciamento e não
• Legislativo no IEPHA -
e para o povo mineiro, O
) de uma lei especifica.
Divido pelo Secretário da
o testemunho do seu
do patrimônio histórico e

eváncia. Portanto, como
ne a essa feliz iniciativa,
frio e conseguiremos a
ico. Tenho a certeza de
projeto de autoria de V.
parceria, a fim de que o

o património histórico e
iro. Portanto, parabenizo
importãncia para o povo

e atuante Deputado
R do nosso Estado.

ncia verifica, de plano,
trabalhos e encerra a
mais, às 20 horas, e
amanhã, dia 26, às 9 e
e para a ordinária da
dia: (- A ordem do dia

•se a reunião.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
	D ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE
	

À CONSTITUIÇÃO
o	 N°1/99

Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de setembro de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os
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Deputados Eduardo Daladier, Ermano Batista, Dalmo Ribeiro Silva,
Antônio Júlio e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Daladier, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano
Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do relator e solicita ao
Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura de seu parecer, que conclui
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 1/99 na forma do
Substitutivo n° 1, o qual foi aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio - Rêmolo Aloise.

ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As dez horas do dia dezessete de outubro de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Wanderley Ávila e AlIton
Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente procede à
leitura da seguinte correspondência: relatório das atividades da Associação
dos Municípios da Microregião do Vale do Rio Grande - ANVALE -, e
noticiários do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM -,
referentes aos meses de julho, agosto e setembro deste ano. Passando à 23
Fase da Ordem do Dia, o Presidente informa que o Deputado Ailton Vilela,
relator do Projeto de Lei n° 1.10812000, do Deputado Dilzon Meio, opina pela
aprovação do projeto, em turno único. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o projeto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ambrósio Pinto, Presidente - Ailton Vilela - Wanderley Ávila.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 11412000

Comissão Especial
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Relatório
Por meio da Mensagem n° 11412000, que oL

1997, que modificou o art. 62, XXIII. "d", da
Governador enviou a esta Casa, para exame, o
de Oliveira para compor o Conselho Esta
Conselheiro.

Instituída esta Comissão Especial, nos termos
do art. 146, do Regimento Interno, cabe-nos
referida indicação.
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à Emenda n° 26, de
tituição do Estado, o
do Sr. José Henrique
de Educação, como

art. 111,I,"c", c/c o1°
ir parecer a respeito da

Fundamentação	
1Esta comissão examinou o cumprimento de todos os critérios exigidos para

a ocupação do cargo. Além disso, o indicado foi submetido a argüição
pública, na qual demonstrou os conhecimentos necssàrios.

Trata-se de pessoa capaz, comprometida com a educação e disposta a
exercer com retidão e transparência um profícuo trabalho em prol da
educação, na qualidade de Conselheiro do Consell'!o Estadual de Educação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Sr. José Henrique de

Oliveira para ocupar o cargo de Conselheiro do Conselho Estadual de
Educação.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Geraldo Rezende, Presidente - Paulo Piau - Cristano Canêdo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°692/99
Comissão do Trabalho, da Previdência ei da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o Projeto de Lei n° 692199 objetiva

declarar de utilidade pública a Creche Nahim José Simão, com sede no
Município de Passos.

Após o exame preliminar realizado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação da matéria, cabe a esta
Comissão, em caráter conclusivo, apreciá-la, de acordo com o art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa é uma sociedade civil sem fins lucrativos, foi instituída

com a finalidade precipua de bem servir à comuniade, prestando auxílio às
crianças de até 7 anos que a ela recorrem. Alén disso, mantém escolas
profissionalizantes para adolescentes, visando a uma maior integração na
sociedade.

Evidencia-se, portanto, o trabalho humano e sàlidãrio desenvolvido pela
referida Creche, o que justifica sua declaração de uilidade pública.

Conclusão
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Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 692199 na

forma apresentada.
Saia das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Amilcar Martins, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.03512000

Comissão do Trabalho da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado José Milton, a proposição em epígrafe objetiva
seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Pinheiros
Altos - ACOPAS -, com sede no Município de Piranga.

Na fase de exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e lhe
apresentou a Emenda n° 1, saneadora de omissão relativa ao nome da
entidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 20 de seu estatuto, a Associação tem por objetivo

"promover reunião com seus associados, buscando o desenvolvimento
socloeconômico nos diversos ramos de atividade profissional". Para cumprir
suas finalidades, a entidade poderá criar tantas unidades de prestação de
serviços quantas se fizerem necessárias.

E senso comum que a participação de organizações civis em tarefas
tradicionalmente atribuidas ao poder público é sempre bem-vinda, porquanto,
no processo de colaboração, todos se beneficiam, sobretudo a população em
geral.

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

1.03512000, com a Emenda n°1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Amilcar Martins, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.048/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Hely Tarqüínio, o Projeto de Lei n° 1.04812000
objetiva declarar de utilidade pública a Associação das Mulheres de Galena,
com sede no Municipio de Presidente Olegário.

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 251512000, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no
art. 188, c/c o ai. 102. II, "a". do Regimento Interno.
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Fundamentação

De acordo com o art. 1 0 da Lei no 12.972, e 2717198, para que uma
entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter em
sua diretoria pessoas idôneas e não remunerad s pelo exercício de suas
funções e estar em funcionamento há mais de doi anos.

Observando a documentação juntada aos a fios, constatamos que a
referida Associação preenche os requisitos con antes na lei que regula a
matéria, tornando-se, pois, habilitada a receber o 1 tulo declaratório proposto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridick Je, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.04812000 na forn apresentada.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveirz relator - Adelmo Carneiro

Leão - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO D RESOLUÇÃO N°754/99

Comissão de Constituição e
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, a	D em tela aprova
convênio celebrado entre os Municípios de Ju'	Montalvãnia para
modificação de limites intermunicipais.

Publicado em 16112199, o projeto vem prelimi	a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos de cor	[idade, legalidade
e juridicidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
O princípio da autonomia dos municípios, a io entes federados, está

consagrado na Constituição da República, mais ecisamente no "caput" do
seu art. 18, cujo comando foi transposto para a onstituição Estadual, que,
no § 1 0 do art. 165, delimita o âmbito dessa auton fia, In verbis":

"Art. 165- ..........................................................
§ 10 - O Município, dotado de autonomia política, administrativa e

financeira, organiza-se e rege-se por sua Lei C $nica e demais leis que
adotar, observados os princípios da Constituiçã da República e os desta
Constituição".

Nos termos do art. 62, XXVI, da Carta mineir2 compete privativamente á
Assembléia Legislativa aprovar convênio intermL cípal para modificação de
limites, competência que se expressa por meio projeto de resolução, de
acordo com o disposto no art. 194 do Regimentoo	A proposição vem acompanhada da primeira via do termo de convênio

o firmado em 30111199 pelos Prefeitos dos municiç os interessados e de cópia
das Leis n°s 060 e 786, de 29/11199, dos Jiunicipios de Juvenilia e
Montalvánia, respectivamente, que autorizam a ç ?rmuta das áreas indicadas
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na documentação técnica elaborada pelo Instituto de Geociéncias
Aplicadas - IGA -. entidade estadual legalmente habilitada para fazê-lo, áreas
essas constantes em cada uma das normas legais e no mencionado
convênio.

O projeto vem acompanhado, ainda, de proposta descritiva dos novos
limites intermunicipais e da respectiva indicação cartográfica, elaboradas pelo
IGA.

Diante do exposto, atendidas as normas constitucionais e regimentais que
regulam a matéria, entendemos que não há óbice de natureza jurídica á
tramitação do projeto nesta Casa Legislativa.

Razões de ordem técnica, entretanto, indicam a necessidade de se alterar
o projeto original, já que os efeitos desse acordo incidirão sobre o item XXXIX
da Lei n° 12.030, de 21112195, que criou o Município de Juvenília, o qual
prescreve os limites deste com o Município de Montalvánia e com o Estado
da Bahia. Faz-se mister, pois, incorporar ao texto do projeto as alterações de
limites propostas pelo IGA, motivo pelo qual apresentamos substitutivo à
proposição original.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Resolução n° 754199 na
forma do Substitutivo n° 1, que a seguir apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Aprova convénio celebrado entre os Municípios de Juvenilia e Montalvãnia

para modificação de limite territorial.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- Fica aprovado o convênio, celebrado em 30 de novembro de 1999,

entre os Municípios de Juvenilia e Montalvánia. para modificação de limite
territorial nos termos autorizados pela Lei n° 060, de 29 de novembro de
1999, do Município de Juvenilia, e pela Lei n° 786, de 29 de novembro de
1999, do Município de Montalvãnia.

Art. 20 - A descrição de limites intermunicipais referente ao Município de
Juvenilia, prevista no item XXXIX do Anexo II da Lei n° 12.030, de 21 de
dezembro de 1995, que cria municípios, passa a ter a seguinte redação:

"XXXIX - MUNICiPIO DE JUVENILIA
DESMEMBRADO DO MUNICíPIO DE MANGA
1 - Com o Município de Montalvánia:
Começa no divisor de águas dos rios Calindó e Cochá, no ponto fronteiro á

cabeceira do córrego Mamoneiras; dai, por espigão segue até o ponto
fronteiro á cabeceira mais ocidental do riacho do Espinho; alcança essa
cabeceira e desce pelo riacho até o rio Cochá; e por este até o ponto de onde
parte a reta que liga a foz do riacho do Paiol á foz do sangradouro da lagoa
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da Barra Aberta no rio Carinhanha; seguindo em nu Imo, atinge essa última
foz.

2- Com o Estado da Bahia:
Começa no rio Carinhanha, na foz do sangra ouro da lagoa da Barra

Aberta, continua pela divisa interestadual MG/BA, até a confluência dos rios
Calindã e São Francisco.

3 - Com o Município de Manga:
Começa na divisa interestadual MG/BA. na confluência dos rios Calindó e

São Francisco; sobe pelo rio Calindó até a lag pa Torta; dai, em rumo,
alcança a lagoa da Aldeia no córrego Seco da Escura; sobe por esse córrego
até a sua cabeceira e, por espigão, alcança a foz Ido córrego Pau Preto, no
córrego Jatobá; sobe o córrego Jatobá até a sua cabeceira e prossegue pelo
espigão divisor de águas dos rios Calindó e Cochá, passando pelo morro
Vermelho, até alcançar o ponto fronteiro âi cabeceira do córrego
Mamoneiras.".

Art. 3°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Antônio Genaro - Bené

Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.140/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o pojeto em epigrafe tem por
finalidade alterar a redação do art. 6 0 da Lei n°i 11.406 de 2611194, que
reorganiza a autarquia Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais - IPSM -' introduz alterações na estrutura orgãnica
das Secretarias de Estado e dá outras providências!

Publicada no "Diário do Legislativo" de 41812000, a matéria foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e Administrabão Pública, concluindo a
primeira pela juridicidade, pela constitucionalidaüe e pela legalidade do
projeto, cabendo-nos agora a análise da proposição, quanto ao mérito.

Fundamentação	
1

O projeto que ora analisamos tem por objetivo alterar a redação do art. 60
da Lei n° 11.406, de 2811194, que reorganiza (a autarquia Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM.

Dentre as alterações pretendidas, citamos a cie muda de 9 para 12 a
composição do Conselho de Administração do IPSM, que passaria a ter 6
membros indicados pelo Governador do Estado e 6 representantes indicados
pelas entidades representativas dos segurados.

A modificação mais significativa é a revogação do i parágrafo único do art. 80

zo

u
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da mencionada lei, que estabelece que a diretoria da autarquia seja
exercida por oficiais superiores da Policia Militar do Estado de Minas Gerais
nomeados pelo Governador.

Lembramos que a CPI do IPSM, depois de colher diversos depoimentos,
concluiu pela necessidade de se alterar o Conselho Administrativo,
democratizando seus mecanismos de gestão a partir de critérios destinados a
conferir maior transparência às ações praticadas por seus conselheiros e
diretores, e ainda, assegurando representatividade proporcional às categorias
agregadas no quadro de segurados.

Tramitou nesta Casa o Projeto de Lei n° 154199, do Governador do Estado,
que tratou da matéria e recebeu parecer favorável desta Comissão no 20
turno; contudo, o autor do referido projeto, ou seja o Chefe do Poder
Executivo, pediu a sua retirada de tramitação, por meio da Mensagem n°
118/2000.

Desse modo, mantendo a coerência, esta Comissão, que já se havia
manifestado favoravelmente a matéria semelhante, opina pela aprovação do
projeto, a fim de proporcionar a necessária paridade representativa na
composição do Conselho Administrativo do IPSM, tornado-o, assim, mais
moderno e democrático.

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

1.14012000.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Agostinho

Patros - Arlen Santiago - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.193/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe autoriza o
DETRAN-MG a anistiar as multas de trânsito aplicadas aos mototaxistas pelo
exercício ilegal da profissão no Município de Montes Claros, no período de
setembro de 1997 até esta data.

Publicado no Minas Gerais" em 121912000, foi o projeto distribuído a esta
Comissão, para ser examinado preliminarmente sob os aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição pretende autorizar o DETRAN-MG a anistiar as multas

aplicadas aos condutores de mototáxis pelo exercício ilegal da profissão, de
setembro de 1997 até a presente data.

O projeto determina, outrossim, que eventuais valores já recolhidos aos
cofres públicos serão ressarcidos aos condutores, mediante requerimento
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protocolado junto ao órgão competente e que será
negativos creditados no prontuário do condutor.

Na justificação do projeto, sustenta-se que a
autoriza o transporte de passageiros em motici
cabendo ao município a regulamentação pa
emplacamento para o serviço. Aduz-se, ainda, o
serviço por lei estadual, não cabe ao municip
regulamentação do licenciamento, permitindo
penalizados pela omissão da Prefeitura.

No entanto, em uma simples leitura da proposi
irregularidades insanáveis.

Inicialmente, incorre o projeto em vicio de incon
dispor sobre matéria de trânsito, de competén
União, conforme o disposto no art. 22, XI, da Cons

É importante destacar, nesse sentido, que rece
do Rio de Janeiro (Lei n° 3.279, de 2911011999, q
aplicadas pelos órgãos responsáveis, em toda
territorial do Estado do Rio de Janeiro, nos te!
conteúdo semelhante ao desta proposição, teve 5
Supremo Tribunal Federal, com eficácia "ex tunc
de pedido de medida cautelar, nos autc
Inconstitucionalidade n° 2137 - 1, promovida
República.

Ademais, equivoca-se o autor da proposição, a
projeto, que a Lei Estadual n° 12618, de 199
passageiros em motocicletas em todo o Estad
diploma legal, tão-somente, autoriza o licenciame
DETRAN-MG, de motocicleta destinada ao
passageiro, mototáxi, ressalvando, contudo, quc
medidas fica condicionada á prévia regulameni
municipal, na localidade onde o serviço será ofere

Vê-se, de forma cristalina, portanto, que a reç
remunerado de passageiros por motocicletas
competência dos municípios, por se tratar, eviden
peculiar interesse.

Por outro lado, a Lei n° 9.503, de 1997, que ir
Brasileiro, em seu art. 24,V11, estatui que compet
executivos de trânsito dos municípios, no âmbito
as penalidades de advertência por escrito e multa
estacionamento e parada previstas naquele Códi
e arrecadando as multas que aplicar.
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cancelados os pontos

i n° 12.618, de 2419197,
tas em todo o Estado,
o licenciamento e o
uma vez autorizado o

retardar ou dificultar a
os condutores sejam

constatam-se diversas

tucionalidade material, ao
legislativa privativa da

uiçâo da República.
e lei editada pelo Estado
cancela todas as multas
as rodovias, no âmbito
ios que menciona), com
is efeitos suspensos pelo
em razão de deferimento

da Ação Direta de
elo Procurador-Geral da

afirmar, na justificação do
autoriza o transporte de
Em verdade, o referido

o e o emplacamento, pelo
nsporte remunerado de
a implementação de tais
cão da atividade, por lei

entação do transporte
insere no âmbito de
nte, de matéria de seu

;titui o Código de Trânsito
aos órgãos e às entidades

sua circunscrição, aplicar
or infrações de circulação,
o. notificando os infratores
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Dessa forma, a proposição contraria, também, o principio da autonomia

municipal, uma vez que invade o âmbito de competência do município, haja
vista que o DETRAN-MG não tem competência nem legitimidade para
anistiar multas aplicadas aos mototaxistas, que utilizam seus veículos para
transporte remunerado de passageiros em Montes Claros, uma vez que tais
multas foram aplicadas e arrecadadas por aquela municipalidade.

Por fim, verifica-se que o projeto viola o principio da igualdade, insculpido
no "caput" do art. 50 da Constituição da República, uma vez que cria privilégio
unicamente para uma categoria de pessoas, no caso, os mototaxistas de
Montes Claros, em detrimento de diversas outras categorias, o que não se
pode admitir.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.19312000.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carnerio Leão, relator - Antônio

Genaro - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.208/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, da Deputada Elbe Brandão, pretende alterar a Lei
n° 6.763, de 26112/75, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais.

Publicado em 161912000, foi o projeto distribuído preliminarmente a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c os arts. 208 e 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao alterar a Lei n° 6.763, de 26112175, mediante acréscimo de dispositivos

ao seu art. 12, a proposta parlamentar objetiva isentar da incidência do ICMS
as operações com energia elétrica destinadas às atividades rurais da área
mineira da SUDENE, quando o consumo for inferior a lOOkWb.

Ao mesmo tempo, estabelece o projeto a aliquota de 12% para o imposto
incidente sobre as operações relativas ao consumo superior a lOOkWh na
mesma área.

Ao justificar a iniciativa, a autora afirma que o preço do quilowatt-hora da
energia elétrica em Minas Gerais se encontra entre os mais caros do Pais, o
que dificulta o desenvolvimento de programas de crescimento económico e
industrial para aquela região.

A isenção prevista, segundo a proposta em análise, está em conformidade
com o Convênio 76191, do CONFAZ, que autoriza os Estados e o Distrito
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Federal a concederem isenção do ICMS no fori
elétrica a estabelecimento de produtor rural.

Em virtude das vedações constantes no art.
Responsabilidade Fiscal, o art. 1 0 do projetc
compensação com o aumento da carga tribul
operações com armas e munições.

Quanto às demais repercussões da medida, tenc
estabelecidos pela Lei Complementar n° 101,
avaliação pela comissão de mérito que apreciar a
que diz respeito à estimativa do impacto orçam
julgamos inexistente, uma vez que foi ado
compensação anteriormente citado.

A matéria deve ser objeto de apreciação pela
que se insere entre aquelas arroladas no art. 61 da
coloca entre as atribuições desta Casa a análise
sobre o sistema tributário estadual, arrecadação e

Por outro lado, não há nenhuma vedação a qu
legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez qi
Estado não enumera as propostas de natureza tri
iniciativa é da competência privativa do Governadoi

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicid

legalidade do Projeto de Lei n° 1.20812000 acre
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Excluam-se do § 20 os termos 'cigarros, produto
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator -

Silveira - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão -
Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJE
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 365199, do Deputado Pastor
associação do Poder Executivo a entidades civh
conceder créditos a empreendedores e dá outras
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de energia

14 da chamada Lei de
adota mecanismo de

ria incidente sobre as

em vista os parâmetros
deverão ser objeto de
roposta, notadamente no
ftário, que, de imediato,
do o mecanismo de

ssembléia Legislativa, já
Constituição mineira, que
s propostas que versem

stribuição de rendas.
se instaure o processo

e o art. 66 da Carta do
utária entre aquelas cuja
do Estado.

constitucional idade e
da Emenda n° 1, a

ie tabacaria".

3ené Guedes - Agostinho
tõnio Genaro - Sebastião

O DE LEI N° 365199

;eorge, que dispõe sobre
sem fins lucrativos para
-ovidéncias, foi aprovado

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno-
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N°365/99

Dá nova redação ao art. 1° e ao parágrafo único do art. 3 0 da Lei n° 12.647,
de 21 de outubro de 1997, que institui o Programa Estadual de Crédito
Popular.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 1 0 da Lei n° 12.647, de 21 de outubro de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual de Crédito Popular e

Assessoramento Técnico, destinado a possibilitar ao pequeno empreendedor
e ao microempreendedor, individual ou associado, o acesso ao crédito e ao
assessoramento técnico de projetos mediante estudos sobre a viabilidade
dos empreendimentos, visando à criação ou á expansão de atividade
econômica.

Parágrafo único - Considera-se empreendedor, para os fins desta lei,
aquele que desenvolve atividades que conjuguem o trabalho e a gestão do
empreendimento, em especial os microempreendedores urbanos e rurais, os
prestadores de serviços e as cooperativas de produtores ou associados,".

Art. 2 0 - O parágrafo único do art. 3 0 da Lei n° 12.647, de 21 de outubro de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°- .....................................................................................
Parágrafo único - A concessão de financiamento ao beneficiário final será

decidida por órgão colegiado constituído no âmbito do município ou do grupo
de municípios onde for executado o Programa, exigida a apresentação da
análise de viabilidade técnica e econômica do projeto elaborada pela
Comissão Estadual de Emprego.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 25 de outubro de 2000,
Maria Olivia, Presidente - Nivaldo Andrade, relator - Wanderley Ávila.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°797/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 79712000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui
atendimento especial a deficiente visual em instituições bancárias, foi
aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do 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°797/2000
Dispõe sobre a adequação das agências bancárias para o atendimento a
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deficientes visuais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge
Art. 1 0 - As agências e os postos bancários esta

obrigados a emitir documentos em braile e a
informática adequados ao atendimento dos portadc

Art. 2 0 - O Poder Executivo regulamentará esta
dias contados da data de sua publicação.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua pu
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contráric
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Nivaldo Andrade, relat

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJET(
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.05312000, do Deputado Lui
de utilidade pública a Associação Cultural de
Comunitária do Municipio de Ressaquinha, foi apn
a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim c
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposiçã
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.053/
Declara de utilidade pública a Associação

Radiodifusão Comunitária do Municipio de Re
Municipio de Ressaquinha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública

Televisão e Radiodifusão Comunitária do Munic
sede no Município de Ressaquinha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pi
Art. 3°- Regovam-se as disposições em contrári'
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, re

TRANSCRIÇÃO
PRONUNCIAMENTO PROFERIDO PELO DEPI
SILVA, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO

FINO, EM 1611012000*
Sr. Governador, ao externar minha grande

importante data, sua ilustre presença neste sagre

ais decreta:
elecidos no Estado ficam
istalar equipamentos de
es de deficiência visual.
lei no prazo de sessenta

- Wanderley Ávila.
DE LEI N°1.053/2000

Tadeu Leite, que declara
elevisão e Radiodifusão
•ado em turno único, com

que, segundo a técnica
os termos do § 1° do art.

a seguinte redação final,

ultural de Televisão e
aauinha. com sede no

5 decreta:
Associação Cultural de
) de Ressaquinha, com

- Maria OUvia.

ADO DALMO RIBEIRO
EROPORTO DE OURO

gria por ter, em tão
chão de minha querida
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Ouro Fino, permita-me, Exmo. Sr. Governador Itamar Franco, ler esta
breve saudação, que, com muita honra, faço a V. Exa,, extensiva à ilustre
comitiva, às autoridades e aos convidados aqui presentes.

Tomo, neste momento, de modo não costumeiro, o uso da palavra escrita,
receoso de que a emoção me embargue a voz e turve os meus
pensamentos, impedindo-me de expressar de forma clara e precisa toda a
minha gratidão e reconhecimento pela especial deferência com que V. Exa.
tem atendido aos nossos constantes apelos em nome das necessidades e
dos anseios desta cidade e região, a que tenho a honra de representar na
Assembléia Legislativa de nosso Estado.

Após um jejum de mais de 17 anos, nossa cidade, berço de homens
ilustres, como o Presidente de Minas Júlio Bueno Brandão, o Senador
Miranda Júnior, Deputados Francisco Bueno Brandão e Krizantho de Avellar
Muniz, recebe oficialmente a visita de V. Exa. e de honrosa comitiva. Foram
anos e mais anos á espera deste grande momento histórico e feliz para todos
ouro-finenses e sul-mineiros.

Quero assinalar, dá antes de tudo, que a presença de V. Exa. hoje aqui se
dá em decorrência da vinda de seu ilustre Secretario Henrique Hargreaves,
numa manhã ensolarada como a de hoje, exatamente no dia 7 de abril do
corrente, numa sexta-feira, saímos de Belo Horizonte, em nome de V. Exa,
para solucionar os problemas causados pelas enchentes, visando à
construção de pontes no Municipio de Monte Sião, onde, dentro de poucas
horas, Vossa Excelência estará entregando, assim, mais um obra de seu
Governo.

Sobrevoamos este espaço aéreo, justamente este local em que aqui nos
encontramos, quando a divina providência, mais uma vez, reservou-me o
tempo para expor ao nosso querido Secretário a imperiosa necessidade do
asfaltamento deste aeroporto, diga-se de passagem, um dos mais antigos de
nosso Estado, velho sonho de toda população e de todos ex-Prefeitos que já
escreveram nossa historia, lembrando-se, neste momento, do saudoso amigo
Prefeito Paulo Clepf, um dos maiores incentivadores da aviação de nossa
cidade e região, do qual saúdo todos seus familiares aqui presentes. A ele,
nossa homenagem e gratidão, como também ao primeiro instrutor que aqui
tivemos como Sr. Licarião, e muitos outros que permanecem vivos ainda na
memória de nosso povo, citando o nosso amigo e comandante Machado,
que, especialmente vindo de Poços de Caldas, comemora esta alegria.

Naquela oportunidade, dentro do helicóptero, nosso Secretário ouviu, com
a atenção costumeira, a importância e o beneficio da citada obra para a
cidade, a região e o Estado, com a instalação de novas indústrias gerando
empregos, bem como sua situação geográfica do circuito das malhas e águas
e pude sentir, após contato telefónico feito com V. Exa., seu interesse em
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atender os anseios da cidade e da região.

Que felicidade ! Sr. Governador! Vibrei, e a emoção tomou conta de meu
coração naquele momento, como agora ocorre, equando aterrissamos na
cidade de Monte Sião, pude, de imediato, compartilhar essa grande alegria
nosso dileto Prefeito José Américo Buti, que lá se encontrava, dando-lhe
noticia em primeira mão, quanto à acolhida do pleito, e hoje, decorridos 180
dias, V. Exa. pisa, pela vez primeira, neste chão prto que representa e que
representará o grande pólo do desenvolvimento de nossa cidade, região e
Estado, honrando, como sempre, a palavra de um Governador sério, correto
e amigo.

Quero externar também meus agradecimentos do Prefeito José Américo
Buli, nosso parceiro desta grande obra, que não mediu esforços para sua
viabilização e concretização, e aproveito para saudal  os Srs. Vereadores, na
pessoa de seu Presidente, Sérgio Favilia, pela apro'íaçáo da Lei que permitiu
assinar o convénio para execução desta grande obra. Estendo os meus
agradecimentos também ao DER-MG, na pessoa de seu Diretor, Dr. Flávio
Menicucci, e a todos os funcionários que aqui traballaram.

Logo no primórdio de seu Governo, fomos atendidos por V. Exa., com a
vinda a nossa região do Secretário de Transportes e Obras Públicas, Dr.
Maurício Guedes, e do Dr. Bortoletti, então Diretor-Geral do DER-MG, tão
logo ficou constatada a precariedade da ponte que liga este Município a
Jacutinga. Naquela oportunidade, diante do perigo i4 do risco iminentes que a
situação representava para os nossos usuários, f. Exa. determinou que
fosse, em caráter de emergência, reconstruída a ponte, resgatando a
tranquilidade e segurança de todos usuários dessa importante rodovia.

Foi também determinada por V. Exa. a vinda do ilustre Secretário de
Estado da Segurança Pública. Dr. Mauro Lopes, que tanto nos honra neste
momento e a quem quero, mais uma vez, homena igear pela especialissima
atenção que nos tem dado, como verdadeiro parciro da região, tendo aqui
estado para instalar oficialmente nossa Delegacia Seccional de Policia, bem
como a implantação do sistema on line", dando amplo atendimento a nossa
região, exatamente quando nossa cidade comemorava seus 250 anos de
fundação.

Da mesma forma, foram liberadas por V. Exa.
Policias Civil e Militar, propiciando total segurança
região, como foi também instalado o Posto da Polk
contando para tudo isso sempre com a prestir
Secretário e do Comandante Mauro Gontijo.

Não posso ainda me esquecer, dileto Governador
quando solicitamos seu empenho para resolver
relevância para o nosso município; a cessão de uso

aturas para as nossas
nossa comunidade e á
Florestal nesta cidade,
sa atenção de nosso

de sua valorosa atenção
um caso da mais alta
io prédio de propriedade
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do Governo Estadual, onde hoje funciona o NAIAOF (Núcleo Assistencial
Cantas), um dos grandes projetos sociais do Governo do Prefeito José
Américo Buti. Na oportunidade, V. Exa. autorizou, em atendimento aos
nossos pleitos, nossa ilustre Secretária Maria Lúcia Cardoso, a quem
também quero homenagear, na pessoa do digno Sr. Vice-Governador, a
assinar o contrato em nome do Governo de Estado, concedendo cessão do
prédio ao Município de Ouro Fino. Sou-lhe, também por isto, eternamente
grato. Esta obra social tem plantado e semeado o bem em nossa cidade e
região, contribuindo efetivamente para a formação de crianças e
adolescentes, que, em busca de um ideal, aprendem as primeiras lições da
vida, determinantes para um futuro digno.

Também, através de recurso próprio, fizemos a doação de um gabinete
odontológico, que lá se encontra instalado, atendendo a centenas de crianças
carentes de nosso município.

Menciono, ainda, caríssimo Governador, nossa gratidão pelo contrato
firmado com o DER-MG para a liberação de grande quantidade de material
para o asfaltamento parcial de ruas da cidade, tornando-a assim mais limpa e
mais bonita, dando total segurança aos motoristas e a toda a população.

Vale aqui também lembrar de nossas rodovias que ligam Ouro Fino, Monte
Sião e Jacutinga, cuja recuperação já se iniciou por determinação de V. Exa.,
não podendo deixar de citar os pontos críticos até Pouso Alegre, que estão
sendo recuperados, e esperamos, em futuro próximo, o asfaltamento até a
divisa com o Estado de São Paulo, via Bueno Brandão e Jacutinga, bem
como o estudo necessário para asfaltamento de Ouro Fino até o Distrito de
Cnisólia, numa extensão de 5km, e também de Ouro Fino a Santa Rita de
Caldas, integrando assim o circuito de Poços de Caldas, com 39km apenas,
lembrando ainda do recapeamento, já autorizado, de Inconfidentes a Bueno
Brandão.

Nossa cidade, Sr. Governador, está agora mais bem iluminada e mais viva,
graças á troca de mais de 120 pontos de luz, operação resultante de
convênio firmado com a CEMIG, sendo autorizados por V. Exa. tanto o
parcelamento quanto a redução do valor orçado, o que possibilitou a
viabilização da obra, bem como o inicio do projeto LUMIAR já firmado entre
este Município e outros da região, externando também os agradecimentos a
toda a sua diretoria.

De igual forma, somos reconhecidos pela decisiva interveniéncia de V. Exa.
junto á Telemar, o que possibilitou a expansão dos terminais telefônicos e de
orelhões públicos, e, com certeza, seremos mais beneficiados com os pleitos
formulados, bem como a expansão junto a zona rural do município e da
região.

Registro, de forma especial, a liberação de medicamentos para farmácia
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básica, de extrema importância para o atendiment
carentes de Ouro Fino, bem como a liberação de
Santa Casa, junto à Secretaria da Saúde, d
aguardando a liberação de novos projetos já ap
para Ouro Fino, como também para a região.

Contamos, uma vez mais, com sua especial
autorizado o funcionamento do CESU em nossa c
Conselho Estadual de Educação, aguardando sei
para este ano ainda.

Nossa cidade e região sempre foram prestigi
Franco. Nos momentos mais dificeis da vida
enchentes de janeiro, V. Exa. demonstrou corag
coração ao acompanhar dia a dia o sofrmmenk
mesmo com seus pés molhados pelas constant
cansado e pela tristeza, V. Exa. se mante
comandante, deslocando seu Governo para a cid2
por longos dias lá permaneceu, e só retornando p
após o restabelecimento da tranqüilidade na regiãc

Nossa gente, Sr. Governador, jamais o esquec
vida desta região, sendo está uma dívida eterna
com nosso Vice-Governador e todo seu Secretaria

Sua equipe de frente, que compõem seu respe
faz presente em todos os eventos e necessidade
assim testemunho de responsabilidade e atenção
nossos pleitos.

Permita-me, Sr. Governador, nesta oportunid.
alegria, quanto foi importante e significativa a sanç
de lei, visando à redução do ICMS do setor movele
colhendo com investimentos para nosso Estado,
US$12.000.000,000,00, apenas para o mercado i
ano, V. Exa. recebia calorosa manifestação de
SATIPEL, ocasião em que tive o prazer de fazc
cidade de Uberaba, cuja tecnologia tem
multinacionais, valendo aqui lembrar que exatam
Dia da Ciência e da Tecnologia.

Registro também e agradeço a V. Exa., sancion
autoria, todos de grande interesse para o povo mir

Registro aqui, para nossa alegria, que o G
novamente em Ouro Fino, no próximo dia 23, rep
pelo digno Secretário de Estado da Cultura, Prof.
Santos, para abrir oficialmente a 3a Semana
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prestado às pessoas

R$25.000,00 para nossa
qual também estamos
sentados, não somente

atenção para que fosse
Jade, que se encontra no
reconhecimento previsto

la pelo Governo Itamar
e nosso povo, com as
m e a grandeza de seu
de todos desabrigados,
chuvas e abatido pelo
como um verdadeiro

e de Pouso Alegre, onde
a o Palácio da Liberdade

nesta triste página da
gratidão também para

ido Governo, sempre se
de nossa região, dando
n busca de soluções aos

e, ressaltar com muita
de meu primeiro projeto
, cujos frutos já estamos

rvistos para até 2002 em
?mo. Há exatamente um
ratidão da região e da
parte de sua comitiva à
o invejada por todas
te hoje comemoramos o

os dez projetos de nossa

de V. Exa, estará
do na oportunidade
Oswaldo de Araújo

ai, promovida pela



688
Associação Sul-Mineira de Ensino e Cultura, que congrega nossas
faculdades com vários cursos, representando, não só para Ouro Fino, mas
também para Minas e para o Brasil um grande orgulho, porque é, sem
dúvida, a grande sementeira e formadora da educação de todo nosso povo e
de toda gente.

Não poderia deixar de citar outros atos de V. Exa. que foram igualmente de
extrema importância para o nosso município, como: o convênio para
construção de 50 casas populares no Programa PROLAR, que será
brevemente iniciado, com a possibilidade de outro igual número, em vista da
demanda de nossa cidade, pleito que já formulamos ao nosso dinãmico
Secretário Ronaldo Perim,

Também V. Exa. interferiu junto ao BDMG para linha de crédito aos
empresários, viabilizando assim novos investimentos para a instalação de
indústrias, cuja carta de intenção hoje o município formaliza com a empresa
ACSC de Barueri. Aproveitamos para testemunhar ao INDI, na pessoa de seu
digno Presidente, Guilherme Machado Filho, a especial atenção com que tem
atendido ás nossas reivindicações, não somente de Ouro Fino como também
da região, especialmente a vizinha Careaçu, onde V. Exa. brevemente irá
inaugurar o maior complexo industrial da região, que trará mais de 500
empregos dentro de um ano, não podendo esquecer ainda o grande projeto
industrial, em fase de término, para a instalação de um distrito industrial no
Km 28 da Rodovia Ouro Fino-Jacutinga, com empresários de Rio Claro.

Junto à Secretaria de Estado da Educação, na pessoa de nosso
prezadissimo Secretário Prof. Murilio Hingel, V. Exa. autorizou a liberação de
recursos para compra de mobiliário escolar e para várias reformas e
ampliações de escolas estaduais da cidade e da região, assinalando, sem
dúvida alguma, um dos maiores feitos de seu Governo junto à pasta da
educação: a criação da Universidade de Pouso Alegre, que acaba de
completar um ano de existência.

Merecemos também especial atenção de seu Governo quanto à agilidade
com que foram liberados recursos financeiros pela Caixa Económica Federal
para inicio do Conjunto Residencial Vila Rica e do Loteamento Bela Vista,
cujas casas populares já se encontram prontas, próximo a este aeroporto.

Agradeço-lhe ainda, a liberação de recursos para a construção de pontes
em Ouro Fino e toda a região, através de nosso ilustre Secretário Mauricio
Guedes, bem como sua interferência junto á COPASA-MG para uma
verdadeira parceria de trabalho com o DMAAE, não me podendo esquecer
ainda de lhe externar sinceros agradecimentos pela prestimosa atenção
quanto á rápida inauguração do posto de atendimento previdenciário do
INSS, que tem proporcionado atendimento de mais de mil beneficiários por
mês, embora isso seja da competência federal. Agradeço-lhe ainda seu
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empenho na busca de entendimento com o Patrimônio da União, visando
á negociação com o antigo IBC.

Lembro ainda dos agricultores de nossa região, que também mereceram
sua preocupação, do Secretário Raul Belém, mas, se aqui enumerasse todos
os pedidos atendidos pelo seu Governo, ficaríamos toda esta manhã, e o
tempo não recomenda.

Diz o provérbio: "É de gente bem-nascida 'agradecer os benefícios
recebidos, e que um dos pecados que mais ofendem a Deus é a ingratidão".

Sr. Governador, como as palavras ditas são efê'meras, passageiras, e se
perdem com o tempo, em nossa memória e em nosso coração, gostaria de
deixar imortalizada neste momento a minha gratidão, pedindo a minha
querida esposa, Dalvinha, grande companheira de todas as ocasiões, que
entregue a V. Exa. uma pequena lembrança. A mais modesta, talvez, de
todas as condecorações que tem recebido V. Exa., no exercido dos mais
altos cargos públicos, ressaltando-se aqui o de Preidente da República, mas
que, sinceramente e com toda a humildade, 'expressa o meu eterno
reconhecimento e gratidão á pessoa do ilustre amigo e Governador. Esteja
certo de que também V. Exa. estará imortalizado pela história do povo de
Ouro Fino e região e de que, com sua gloriosa vida, honrada e digna, foi e
será, sem duvida alguma, um dos maiores pilares na construção da história
do País. Faço questão de aqui repetir, como já tenho dito em outras
oportunidades, que V. Exa. é uma das maiores reservas morais deste Estado
edo País.

Peço agora, aos meus queridos filhos Lucas e Felipe, no calor de sua
juventude e esperança na grandeza de nosso Estado, que expressem a
minha gratidão aos nossos governantes e, de igual forma, procedam à
entrega desta simples recordação ao nosso eminente Secretário Hargreaves,
que, de igual forma, tanto tem prestigiado este modesto parlamentar em suas
reivindicações para a nossa terra e região. Sem dúvida alguma, este ilustre
homem público tem sido o paladino do grande desenvolvimento de nosso
Estado. Guarde essa singela homenagem, reu querido Secretário
l-largreaves, que talvez permaneça despercebda entre as inúmeras
condecorações já recebidas ao longo de sua exemplar vida pública, mas que
é reproduzida pelo meu sentimento de amizade. V. Exa., meu diletc
Secretário, jamais, em nenhum momento, deixou de atender, em qualquer
lugar, hora e momento, este deputado. Obrigado pela paciência. Desculpe-
me do transtorno e talvez até da canseira que lhe tnho dado, em defesa do
povo de minha cidade e de minha querida região.

Encontram-se aqui presentes, Sr. Governador dezenas de Prefeitos,
eleitos e reeleitos, bem como Vereadores de nossa região e vária5
autoridades e representantes políticos deste pontal do Sul de Minas, que, n
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esperança por dias melhores em seus municípios, aqui comparecem para
prestigiar V. Exa. e ilustre comitiva.

Espero contar sempre com o ilustre Governador, como tenho contado com
sua prestimosa atenção para com minha querida terra de Ouro Fino, na
pessoa do amigo Prefeito reeleito, José Américo Buti, e da Vice Prefeita
eleita, Conceição Mendonça, minha grande amiga, em todas cidades desta
região, onde iremos sempre continuar trabalhando para o bem comum, em
defesa de nossa gente sul-mineira.

Agora, Sr. Governador, já lhe manifestei os nossos agradecimentos. Deixo
aqui, um único pedido, que faço também aos anjos e aos arcanjos: peço a
Deus e sua padroeira Santa Terezinha que sempre abençoem sempre os
passos firmes e determinados de V. Exa. em legitima defesa do povo
mineiro. Jamais se curve perante aqueles que procuram perturbar seu
Governo, porque sua honradez e sua dignidade estão acima de tudo.

Chegou o momento da despedida. Vibro neste momento, da cabe ça aos
pés, como se meu corpo todo fosse possuído pela gratidão. E, nesta altura.
eu já não sei falar.

A palavra é o mais inadequado instrumento para traduzir essa sensação. E,
se os pensamentos fogem, a imaginação se apaga, a palavra desmaia, e os
lábios emudecem.

Valham-me ao menos as lágrimas de eterna gratidão, com o coração
extremamente reconhecido por tudo que V. Exa. tem feito por minha terra e
região.

Muitíssimo obrigado, Sr, Governador e ilustre comitiva.
* - Transcrito a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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ATA DA 187 a REUNIÃO ORDINÁRIA,
Presidência do Deputado JosE
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continuação dos trabalhos - 28 Parte (Ordem do
Inscrições - Discurso do Deputado Miguel Martini
- Despacho de Requerimentos: Requerimentos
Marcelo Gonçalves e outros e Fábio Avelar; dele
do Sr. Presidente - Questão de ordem - Encerram

Comparecimento

EM 2611012000
Braga
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Zábio Avelar e Marcelo
ações das Comissões de
do Deputado Bilac Pinto -
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ia de "quorum" para a
Dia): 1 8 Fase: Abertura de
- Leitura de Comunicações
os Deputados Paulo Piau,
imento - 2a Fase: Palavras
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- Comparecem os Deputados:
José Braga - Dilzon Meio - Gil Pereira - Adelmo 1 Carneiro Leão - Agostinho

Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - A,encar da Silveira Júnior -
Ambrõsio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago H Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermto - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende- Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Herfrique - José Milton - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Lite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régia - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - OlintoGodinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 114h15min, 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
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nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder à
leitura da ata da reunião anterior.

l a Parte
i a Fase (Expediente)

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

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.247/2000

Declara de utilidade pública o Conselho Central de Arcos da Sociedade
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Arcos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de Arcos da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Arcos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2000,
Maria Olivia
Justificação: O Conselho Central de Arcos da Sociedade São Vicente de

Paulo é uma entidade sem fins lucrativos, foi criada em 2813193, presta
grandes serviços à comunidade, sendo seu objetivo principal a promoção
humana e a proteção às famílias necessitadas. Para tanto, presta-lhes
assistência espiritual e material, mediante o fornecimento de géneros
alimentícios, roupas, medicamentos, orientação e auxilio.

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência de meus nobres
pares à aprovação do projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N°1.248/2000
Declara de utilidade pública o Asilo da Sociedade São Vicente de Paulo de

Alvinôpolis, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Asilo da Sociedade São

Vicente de Paulo de Alvinôpolis, com sede nesse município.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua put
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2000.
Sebastião Costa
Justificação: O Asilo da Sociedade São Vicente

com sede nesse município, é uma entidade civil 5E

relevantes serviços de caráter beneficente e filantró
Pelo exposto, solicito aos nobres pares a aprovaç
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiç

e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art.
1, do Regimento Interno.

de Paulo de Alvinópolis,
rn fins lucrativos e presta
ico á comunidade.
o deste projeto de lei.
, para exame preliminar,

188, c/c o art. 103, inciso

PROJETO DE LEI N°1.24912000
Dispõe sobre afixação de plaquetas com os (respectivos preços nos

produtos expostos em vitrines, balcões, gôndolas, prateleiras e cabides, no
comércio em geral, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - É obrigatória a afixação de plaquetas cm os respectivos preços

nas mercadorias expostas em vitrines, balcões, gõndolas, prateleiras e
cabides, no comércio lojista, ambulante ou eventual.

Parágrafo único - O preço a que se refere o "capbt" deste artigo, expresso
em moeda corrente nacional, será registrado em plaquetas de papelão,
acrílico, metal, vidro, madeira ou qualquer outro material, garantida sua fácil e
rápida visualização pelo consumidor e mantida a observância da Lei n°
12.789, de 17 de abril de 1998.

Art. 20 - Fica vedada a coleta de dados pessoais de clientes ou não, em
fichas ou formulários, para fins de sorteio.

Parágrafo único - Os sorteios serão realizados por meio de cupons
numerados, ficando o concorrente na posse do cantjioto respectivo, podendo,
ainda, ser realizados por meio de processos eletrônicos, devendo ser dada
ampla publicidade quanto ao número contemplado.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões , 25 de outubro de 2000.
João Paulo
Justificação: O presente projeto de lei tem a finalidade de aprimorar a

legislação atual, dispondo sobre afixação de piaqudtas contendo preços das
mercadorias em qualquer produto exposto em vitines, balcões, gôndolas,
prateleiras e cabides, no comércio em geral, e investindo na transparência
das relações de consumo, asseguradas pelo Código de Defesa do
Consumidor.

A afixação de plaquetas com os preços respectivos impede a conhecida
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estratégia dos maus comerciantes acostumados a praticarem preços de
acordo com "a cara do consumidor°.

Propõe, ainda, que os sorteios sejam realizados por meio de cupons
numerados ou processos eletrônicos, evitando que as 'fichas cadastrais" ou
formulários sejam direcionados para outros fins, após o sorteio, como parece
ser o seu real e inconfessável objetivo.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.724/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o ex-Deputado lbrahim Jacob, pelo
seu 80° aniversário, (- A Comissão do Trabalho.)

N° 1.72512000, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja
enviado oficio á RURALMINAS, solicitando documentos.

N° 1.726/2000, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja
enviado oficio ao Instituto de Terras de Minas Gerais, solicitando
documentos. (- Distribuídos á Mesa da Assembléia.)

N° 1.72712000, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas, visando à construção
de uma barragem no rio Setubal, no Município de Jenipapo de Minas. (- À
Comissão de Transporte.)

N° 1.72812000, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja encaminhada
manifestação de apoio á Marcha do Salário Mínimo. (- À Comissão do
Trabalho.)

- São também encaminhados á Mesa requerimentos dos Deputados Paulo
Piau, Fábio Avelar e Marcelo Gonçalves e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Direitos Humanos, de Turismo e de Educação e do Deputado Bilac Pinto.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar,
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras

Deputadas, senhores da imprensa, senhores e senhoras das galerias,
telespectadores da TV Assembléia, ocupo a tribuna, nesta oportunidade, para
manifestar a nossa solidariedade ao movimento que vem sendo realizado
visando ao aumento do salário mínimo, que culminou com a Marcha do
Salário Mínimo, em direção a Brasília.

Todos nós estamos acompanhando pela imprensa essa grande
mobilização dos trabalhadores na luta por um salário mínimo de R$180,00. A
marcha, com cerca de 150 sindicalistas, partiu da sede da Força Sindical, o
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Palácio do Trabalhador, na Liberdade, em São paulo, dia 23, rumo a
Brasília, tendo como previsão de chegada a primira semana de dezembro,
após 40 dias de marcha.

Hoje. 26 de outubro, a marcha conta com cerca de 500 pessoas; entre elas,
destacamos Paulo Pereira da Silva, Presidente Nacional da Força Sindical;
Francisco Pereira de Souza Filho, Presidente da Frça Sindical de São Paulo
e membro da Comissão Executiva Nacional do PPS; e o Deputado Federal
Luiz Antônio Medeiros. Além das mencionadas autoridades, já se
manifestaram publicamente pelo apoio á Marcha b Senador Roberto Freire,
Presidente Nacional do PPS e uma das mais atuantes lideranças do
Congresso Nacional; os Deputados Federais Luiza Erundina e Aluisio
Mercadante; e o Presidente da Cãmara, Deputado Michel Temer.

E esperada, para o dia 6 de novembro, a chegada da Marcha á cidade de
Deita, em Minas Gerais, onde será realizada manifestação pública, com a
presença de autoridades e lideranças sindicais, sobre a ponte que divide
Minas Gerais e São Paulo. Ao Sr. Presidente desta Casa, apresento um
requerimento, solicitando que seja designada umacomissão para representar
o Poder Legislativo nesse evento. Tenho a certeza de que esse requerimento
será aprrovado e esta Assembléia estará represetada em um momento tão
importante para todos os trabalhadores do Brasil.

A principal finalidade dessa Marcha é sensibilizar o Governo Federal a
reajustar o salário mínimo para R$180,00 e abrir a negociação sobre o
pagamento da correção do FGTS. Os sindicalists querem que o Governo
Federal inicie as negociações com as centrais sindicais para definir a forma e
o cronograma de pagamento da correção do FGTS, conforme já foi
determinado pelo Supremo Tribunal Federal.

A Constituição Federal, no inciso IV do art. 7 0, estabelece a norma minima
de remuneração pelo trabalho: "um salário mínimo fixado por lei,

z	nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do
' trabalhador e às de sua família, com moradia, alirTentação, educação, saúde,

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdédcia social, com reajustes
periódicos, que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim".

Os atuais R$1 51,00 mal dão para alimentar uma família de quatro pessoas.
Portanto, não satisfazerem as outras necessiliades constitucionalmente
previstas.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, hipoteco o meu irrestrito apoio a essa
grande mobilização cívica, em meu nome, no de meus colegas de partido e
no de todos os Deputados.

O Deputado João Pinto Ribeiro (em aparte) - Parabenizo V. Exa. por trazer
a esta Casa um tema tão importante, que diz respeito aos trabalhadores que



696
mais sofrem neste País, pois recebem um salário mínimo.
Lamentavelmente, o nosso Pais tem demorado muito a dar um salário que dê
um mínimo de dignidade para as pessoas que trabalham. A Assembléia tem
de se manifestar, para que as nossas autoridades busquem os meios de
fazer com que esses trabalhadores tenham um pouco de dignidade.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado. A reflexão
que V. Exa, traz a esta Casa é de muita profundidade. Por meio da união de
esforços, de pensamentos e de idéias, conseguiremos sensibilizar o Governo
Federal com relação a esse mísero salário mínimo pago no Pais. Essa
cruzada civica está percorrendo milhares de quilómetros para demonstrar
aos governantes a necessidade do restabelecimento da dignidade humana.

Peço licença a V. Exa. para dizer que, amanhã, ás 7 horas, a região sul-
mineira iniciará uma grande cruzada cívica, saindo de Poços de Caldas,
passando por Caídas, Santa Rita, lpuiúna e Congonhal. Teremos uma grande
concentração em Pouso Alegre, no Posto Fernandão, reivindicando a
recuperação imediata da BR-459, em que inúmeras vidas já foram perdidas.
Portanto, todas as pessoas que utilizam aquele importante trecho rodoviário
irão fazer essa marcha cívica. Temos certeza de que, por meio dessa
manifestação do povo sul-mineiro, o Governo Federal e o DNER ficarão
sensibilizados,

Portanto, da mesma forma como V. Exa. convoca não só a Assembléia,
mas também todo o povo mineiro para fazer essa cruzada, eu, como
representante daquela região, convoco o povo sul-mineiro para fazer essa
manifestação, sensibilizando o Governo Federal quanto à recuperação
daquela rodovia. Parabéns, Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço as suas palavras, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que também traz a esta Casa um assunto da maior
importância. Esperamos que o Governo Federal determine, de imediato, a
recuperação de tão importante via pública.

Mais uma vez, em meu nome e no da Bancada do PPS, hipoteco meu
irrestrito apoio a essa grande mobilização cívica na luta por um salário mais
digno para os trabalhadores do Brasil, ressaltando, porém, que o reajuste
reivindicado fica aquém das reais necessidades dos trabalhadores
brasileiros, não contribuindo, ainda, para o término das enormes
desigualdades sociais e econômicas verificadas em nosso País.

Na proposta orçamentária já encaminhada ao Congresso Nacional, consta
o percentual de 5,57% de reajuste para o salário mínimo previsto para 2001.
Segundo estimativas da Comissão Mista de Orçamento do Congresso
Nacional, seriam necessários R$3.600.000.000,00 para o pagamento do
salário mínimo de R$180,00.

Ora, Srs. Deputados, o Governo Federal dispõe de várias alternativas para
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pagamento do novo
de não deter todas as
ão Mista de Orçamento

)ntes financiadoras do
taxação dos fundos de
iate à Pobreza, gerados
inada, no orçamento da
existe uma forma de
justa reivindicação dos

alocar esses R$3.600.000.000,00 necessários a
salário mínimo, bastando vontade política, Apes
informações sobre o assunto, trago dados da Com
do Congresso Nacional sobre as prováveis
pretendido reajuste. Entre elas, podemos citar
pensão, a utilização de recursos do Fundo de Coi
pela arrecadação da CPMF, e o uso da verba dc
União, a emendas de parlamentares. Enfim,
encontrarmos uma solução para atender a ess
trabalhadores.

Como se vê, Srs. Deputados, o que falta é vontade política para a
implantação de um salário mínimo de R$180,00, ptàximo aos tão badalados
US$100,00.

Vejamos alguns números: os gastos totais dô Governo Federal com
pessoal, inclusive aposentados e pensionistas, qUe somam 12 milhões de
pessoas, respondendo por 35% do volume dos benefícios, caíram de
R$46.600.000.000,00 em 1995 para R545.700.000.000,00 em 1999. Os
gastos com pessoal representavam 56,2% da reeita corrente liquida da
União em 1995. Em 1999, foram para 39,7%.

Em relação do PIB, o percentual gasto com servidores também vem
caindo. Era de 5,76% em 1995, e, ano passado, foi de 5,11%.

Tais números demonstram, de forma clara, que a despesa governamental
com o pagamento de salários vem caindo, e a arrecadação de tributos vem
aumentando a cada ano, o que vem reforçar o argumento de que falta
vontade política para a concessão do aumento.

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, submeto a esta Casa a aprovação
de um requerimento apoiando a elevação do salário mínimo dos atuais
R$151,00 para R$18000, a ser encaminhada aos Presidentes da República,
do Congresso Nacional e da Força Sindical, em demonstração de elevado
apreço e apoio a essa justa reivindicação. Obrigado

Passo às mãos da Mesa Diretora requerimento de minha autoria, nos
seguintes termos: 'O Deputado que este subscreve vem, respeitosamente,
nos termos do art. 103, inciso II, alínea "c", do Regiryiento Interno desta Casa,
propor seja encaminhada manifestação de apoio à Marcha do Salário
Mínimo, em direção a Brasilia, objetivando sensibilizar o Governo Federal e o
Congresso Nacional para reajustar o salário mini 'mo dos atuais R$151,00
para R$180,00.

Solicito, ainda, Sr. Presidente e Srs. Deputados, seja dada ciência da
medida proposta aos Presidentes da República, doCongresso Nacional e da
Força Sindical, em demonstração de reconhecimento e integral apoio desta
Assembléia Legislativa a essa justa reivindicação". Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta,
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente Deputado José Braga,

Srs. Deputados, senhoras e senhores, membros da imprensa de Minas
Gerais, alguns dias atrás o Governo Federal, ao anunciar sua proposta de ter
para o ano que vem um investimento maciço, principalmente para o combate
à pobreza dos Estados do Nordeste e dos Estados do Norte do nosso Pais,
deixou de fora as áreas menos assistidas do Estado de Minas Gerais,
principalmente o Noroeste, o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri.
Tão logo foi anunciado o seu propósito e tão logo constatamos a exclusão
das regiões pobres de Minas Gerais, esta Casa respondeu prontamente.
Uma resposta política forte e a tempo. Conseguimos sensibilizar os
Deputados Federais votados no Norte do nosso Estado, os Senadores e
todos os Prefeitos que compõem estas regiões. Esta Casa constituiu uma
Comissão liderada pelo Deputado Márcio Kangussu. a qual esteve em
Brasília. Estivemos com o Ministro e mostramos nossa indignação e nossa
força. Mostramos, principalmente, que não aceitávamos a exclusão, que não
aceitávamos a forma como tiraram o Norte de Minas ou a região do
Jequitinhonha da programação do Governo para o ano de 2001 até 2005.
Tivemos a vitória quando o Governo reconheceu que essas regiões possuem
o mesmo índice de desenvolvimento humano das regiões do Nordeste
brasileiro e anunciou um programa a parte, um programa paralelo ao IDH 14.
com recursos já previstos ou que vão estar assegurados no orçamento.

Hoje, recebi um telefonema do Deputado Federal Fernando Diniz,
solicitando que iniciemos outro movimento: a convocação dos Deputados
Estaduais votados nessas regiões, para estarmos presentes nos dias 6 e
7/11 em Brasília, para ter um contato com os Deputados Federais votados
nessas regiões, para fazermos um movimento não de inclusão dessas
regiões, mas de acerto das ações, para que tenhamos um ponto final
vitorioso nesse movimento dos Deputados Estaduais. Hoje, às 17 horas, nós,
da bancada de Deputados votados nessas regiões, nos reuniremos. E uma
reunião aberta. Gostaria de convidar também outros Deputados que são
solidários com os do Norte de Minas e do Jequitinhonha - vejo aqui à Mesa o
Deputado Doutor Viana, que não é propriamente dessa região, mas também
é votado lá - para que possamos discutir uma ação e fazer um paralelo às
ações contrárias do Governo Federal com o Governador deste Estado. Nós,
Deputados Estaduais, juntamente com os Deputados Federais deste Estado,
queremos fazer um movimento forte, que tenha objetividade e traga
resultados, para que possamos trazer, a partir do ano que vem, recursos para
combate à pobreza. Aliás, nem gosto deste nome, porque, se as regiões do
Norte e Jequitinhonha são pobres, o são porque até então foram vitimas de
discriminação, de exclusões covardes e injustas e, principalmente, porque
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não tiveram uma sustentação, de fato, em Brasília
O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) -

Exa. por seu pronunciamento e dizer que apesa
região Norte de Minas temos uma votação ba
região e no Jequitinhonha. Quero dizer também
apoiar V. Exa., assim como tivemos a iniciativa e
pela inclusão de Minas no IDH-14. Nosso com
Kangussu tomou a dianteira, e, num esforço
Estaduais e Federais por Minas Gerais, conseguii
amparasse o Estado com a sua inclusão no 1Db
Exa. que pode contar com o nosso apoio total,
que forem desenvolvidas naquela região, se
Deputado pode contar conosco, porque estarem
visitar o Norte de Minas, a estar com os De
Ministros, para que possamos, independentemen
definição ideológica, darmos as mãos em prol
contar com o nosso apoio. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao De
Não poderia ser de outra forma o seu posicionam
solidário com a turma do Norte.

Voltando, então, a esta questão, Deputado Da
na segunda-feira, dia 6 de novembro, iremos arm
acampamento em Brasília, para sensibilizar os D
possam transformar essa idéia, esse movimen
orçamento geral da União.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)
Carlos Pimenta.

Estive, pela primeira vez, naquele chão sa
juntamente com V. Exa. e, neste momento, em r
sul-mineira, gostaria de me associar a essa
parlamentares, temos por obrigação unir-nos e bi
aos Governos Federal e Estadual, para que as
colocadas em prática. Como já tive o prazer de
Exa., pude sentir de perto a grande necessidade
da Assembléia Legislativa e dos Governos Feder,

Estarei caminhando a postos com V. Exa. E
daquela região.

O Deputado Márcio Kangussu (em apartc
Deputados, caro Deputado Carlos Pimenta, nã
principalmente para o povo do Norte e do NordE
firme em defesa dos interesses de nossa regi

ostaria de parabenizar V.
de não ser majoritário na
ante pulverizada naquela
ue é nosso compromisso
esforço conjunto de lutar

anheiro Deputado Márcio
conjunto dos Deputados
os que o Governo Federal
14. Gostaria de dizer a V.
seja, em todas as ações
cessitar do apoio deste
prontos a ir a Brasília, a

atados Federais, com os
de questão partidária, de

lo Norte de Minas. Pode

o Sargento Rodrigues.
porque sempre esteve

o, gostaria de dizer que,
a nossa barraca, o nosso
utados Federais para que
em ações concretas no

Muito obrigado, Deputado

ado do Norte de Minas,
me do povo e da bancada
justa reivindicação. Nós,
car as reivindicações junto
pões sejam imediatamente
star na sua região com V.
a um apoiamento por parte
e Estadual.
com todos os Deputados

- Sr. Presidente, Srs.
é surpresa para ninguém,
te de Minas, a sua atitude

Quero parabenizá-lo por
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essa ação de irmos novamente a Brasilia, numa articulação perfeita, para
fazer valer a força de Minas Gerais e, em particular, do Norte e do Nordeste
de Minas.

Gostaria também - e V. Exa,, com propriedade, já propôs uma reunião a se
realizar hoje - que nos articulássemos e conversássemos mais também em
nível estadual. Veja V. Exa. que, na semana passada, em Lavras, o
Governador anunciou que dará inicio, no ano que vem, à construção de
[rapé. Nós - e V. Exa. mais do que eu, porque desde o mandato passado está
nessa luta - já estamos cansados daquele canto: 'Amanhã vem, amanhã
vem". Precisamos de certezas. Aquele povo já não pode ser iludido nem essa
ação pode ser protelada.

Além disso, há também o problema do reflorestamento das firmas, que
usam o solo - como disse o Deputado Dalmo Ribeiro - sagrado do
Jequitinhonha para explorar aquelas terras, que já deveriam ter sido
devolvidas ao Estado, mas não foram. Precisamos nos aprofundar nesta
como também na questão da Lei Robin Hood, que está para ser votada, O
Norte de Minas, o Jequitinhonha e a área mineira da SUDENE têm de ter um
tratamento diferenciado. Para que possamos praticar a eqüidade, é preciso
que os desiguais sejam tratados de outra forma também. Portanto, estamos
com V. Exa. Vamos fazer valer a força do povo do Norte e do Nordeste de
Minas. Que a justiça seja feita! Parabéns, Deputado,

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado Márcio Kangussu.
A partir, então, desse movimento a que, na verdade, estamos dando

seqüência. porque ocorreu há alguns dias, estaremos em Brasília num
momento importante, já que o orçamento geral da União se fecha no dia 11
de novembro, e] até lá, temos de mostrar que a nossa região precisa dos
recursos não só para combater a pobreza, mas também, e principalmente,
para que possa mostrar a sua potencialidade.

Quero chamar a atenção também para o seguinte: devemos ter uma ação
coordenada em Brasilia e outra em Belo Horizonte, O Governo do Estado
precisa entender que, se não há dinheiro - e o orçamento do ano que vem é
testemunha dessa escassez de recursos de investimento tanto quanto todas
as regiões do Estado -, é preciso haver algo também importante, que é a
organização e a criatividade. Então, também vamos iniciar uma outra ação no
Governo do Estado. Para isso, já convoquei a Fundação João Pinheiro e a
SEPLAN, para que possamos, em conjunto, analisar os problemas com os
Prefeitos eleitos e reeleitos da cada região.

Quanto ao Norte de Minas, vamos iniciar com a região do baixo São
Francisco, convidando os Prefeitos de: Januária, Sr. Josefino, que foi reeleito;
Pedras de Maria da Cruz, Sr. Fernando; Itacarambi, Sr. José de Paula;
Manga, Sr. Haroldo Bandeira; Matias Cardoso, Sr. Josemi Cardoso; e Jaíba.
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Sr. Giovanni. Esse será o primeiro trabalho. Essas áreas interessam e
estão inseridas no Projeto ,Jaiba, no Baixo São Francisco. Assim, vamos
discutir uma programação, um plano de trabalho e de ação da região do
baixo São Francisco.

Essa primeira reunião, essa primeira ação de trabalho será estendida para
a Serra Geral de Minas, o Norte do Jequitinhonha e a região de Montes
Claros. Estamos estudando a criação da área 1 metropolitana de Montes
Claros para o fortalecimento daquela capital d'o Norte de Minas. Se o
Governo do Estado não tem recursos, tem que abrir as suas portas e as de
todos os órgãos de Minas Gerais. A Fundação Jioão Pinheiro é primordial
nessa programação de ações regionais do Estado, para que possamos
otimizar os recursos municipais, os orçamentos dos municipios e combater,
efetivamente, a falta de assistência do Governo nabuela região.

Estamos empenhados em trabalhar em Brasília; lá há recursos, o pote
ainda tem dinheiro, existe a possibilidade de trabalhar no orçamento geral da
União. Faremos isso com muita força e objetividade, porque, caso contrário,
após o dia 11 de outubro, "Inês é morta", e não adianta 'chorar o leite
derramado".

Quero convocar os Deputados e dizer aos Prefeitos da região do Baixo São
Francisco e cidades vizinhas, como São João das Missões, Miravánia e
Juvenília, que são vizinhas e integradas à baci a do São Francisco, que
possamos estar em Belo Horizonte, discutindo o Projeto Jaiba na sua parte
empresarial e o asfaltamento da BR-135, que é a brande bandeira, o grande
objetivo que vamos perseguir, assim como lSerseguimos o inicio da
construção da hidrelétrica de ]rapé. Essas grandes bandeiras e esses
grandes desafios têm que fazer parte do nosso trabalho e das nossas ações.
Devemos tratar, sim, de ajuda, no varejo, aos Prefeitos e às lideranças, mas
defender os grandes projetos do Norte de Minas i, como o Projeto Jaiba, a
barragem de rapé, o asfaltamento de nossas estradas, enfim, mostrar que
nossa região não é pobre, é desassistida, mas tem uma bancada aguerrida,
de luta, de presença, de voz firme e forte, porque, caso contrário,
continuaremos sendo excluídos e discriminados, como fomos até hoje. Muito
obrigado.

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

galerias, temos, basicamente, dois motivos para estar usando a tribuna nesta
tarde. O primeiro deles é deixar registrado o que não foi possível fazer na
semana passada, no dia 20 de outubro, em que se comemora o Dia do
Controlador de Tráfego Aéreo, profissão da qual me orgulho e que exerci
durante 15 anos, como membro da Defesa Aérea Nacional e, depois, no
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Aeroporto Internacional de Confins - tive a honra de poder participar de
sua inauguração -, onde, por alguns anos, pude servir. Controlador de vôo é
uma das profissões menos conhecidas no Brasil e no mundo, mas é
responsável, basicamente, pelo funcionamento do nosso Pais.

Bastam 5 horas de interrupção desses trabalhos, para que um verdadeiro
caos se instale no Pais: negócios não são realizados, a política deixa de
funcionar, porque todos os que movem este Pais utilizam aeronaves,
aeroportos, enfim, tráfego aéreo.

São chamados anjos da guarda, estão escondidos atrás de um escopo de
radar, nas torres de controle e na defesa área, em Brasília. No Brasil,
infelizmente, é uma das profissões com quase nenhum reconhecimento. Na
Europa, especialmente na França, e nos Estados Unidos, é uma das
profissões de destaque no serviço público.

No Brasil - porque o serviço é prestado por militares e esses não são
reconhecidos pelo que fazem, mas pelo que são -, essa profissão não tem o
reconhecimento que deveria ter. Mas são homens e mulheres abnegados,
apaixonados pelo que fazem e se orgulham de poder dar a segurança de que
os passageiros precisam. Nós nos sentimos seguros, mesmo quando temos
mau tempo, porque sempre os anjos da guarda zelam por nós. Têm
características peculiares: não podem errar; têm que decidir em questão de
segundos; qualquer erro seu é fatal.

Reconhecemos que são muito maltratados no nosso Pais, exatamente pela
quantidade pequena de controladores em vista da demanda existente. Mas a
formação de um controlador de vóo exige, no mínimo, de cinco a seis anos. E
lamentável que, com tanta exigência, pouco se reconheça esse trabalho. Por
isso, a nossa justa homenagem à categoria de controladores de tráfego
aéreo.

No dia 23 de outubro, comemoramos o Dia do Aviador - aquele que é
responsável pela integração do nosso Pais, por tornar as distâncias menores,
num Pais de dimensão continental.

Quero, ainda, registrar a categoria dos aviadores militares, cuja
competência não é reconhecida; zelam pela segurança do nosso espaço
aéreo e necessitam de um treinamento intenso para estar sempre em
condições de defender a nossa Nação, as nossas fronteiras e o nosso
espaço aéreo. Portanto, a nossa justa homenagem a esta classe de
trabalhadores. O nosso respeito e o nosso abraço a todos eles, civis e
militares.

Um outro assunto que quero abordar é a manifestação que estava sendo
feita, na parte da manhã, na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, Essa
manifestação é de um grupo de sem-casas, que estão vestidos com
máscaras de gorila. E nós nos perguntamos por que eles estão vestidos de



gorila. É porque descobrimos que este Prefeito v
que o cidadão. Este Prefeito tem maior preocupaç
para o gorila do que em construir habitações popu
estão fazendo é que este Prefeito, que se diz
R5200.000,00 para construir um lugar para o gc
casa do gorila tem até ar-condicionado. E por isa
preferindo ser gorilas. Este, que se diz o Prefeiti
quase R$200.000,00 para fazer uma casa para o
para fazer casas populares para o nosso povo pobç

Já sabia que ele era o Prefeito dos ricos, p01
Horizonte está um brinco, mas a periferia está aba
esquecidos. Estou andando por toda a Belo Horizo
mesma reclamação: não temos posto de saúde,l
temos escolas para nossos filhos. Agora, tudo fi
ainda são seres humanos, mas o Prefeito invertd
visão deste Prefeito, que se diz socialista, vale mc
estão em primeiro lugar o gorila, os ricos, e o que a

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) -
estamos a poucas horas do 2 0 turno, quando van
Belo Horizonte. Minha base eleitoral é o Norte de
20 turno em Belo Horizonte, porque tenho participa
mostrar a verdadeira pessoa do cidadão João Lei
sair com ele por alguns bairros da cidade, prin
fiquei, realmente, impressionado com o carinho, p
simples, para com o Deputado João Leite. Ac
recebem o Deputado João Leite em casa e mostra
ter à frente da Prefeitura um homem de realizaçãc
pessoa que vai procurar devolver a cidade de Belc
às pessoas mais simples.

Quando se anda por Belo Horizonte, principalm
conhecem no seu todo, as partes mais periféri
cidades: a do centro, da área do contorno para
periferia, dos pobres e pessoas mais humildes.

Acho que o Deputado João Leite vem preencher
morador de Belo Horizonte. Não adianta nada ter
o asfalto mas não ter acesso ao serviço de
necessidade sem emprego ou casa. Estou entusi
João Leite. Não quero comentar nada do Dr. Cé
médico, mas quero dizer que errou, porque nãc
simples e mais pobres. Não conhece a Belo Horiz
Prefeito que tenha esse perfil, que seja do pi
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conhece a cidade na sua totalidade, principalmente a cidade desassistida
e que não teve a ajuda, as vistas, os olhos, as mãos e as ações do poder
público municipal de Belo Horizonte.

O Deputado Miguel Martini - Deputado Carlos Pimenta. V. Exa. não é o
único a estar decepcionado. Ontem, o Vereador José Brasil percorreu Belo
Horizonte pedindo perdão àqueles que na campanha anterior pediu votos
para o Doutor BH. Disse que era médico e havia sido colega do Prefeito Célio
de Castro no João XXIII e tinha acreditado nele em 1996. Mas que tinha de
vir á público pedir perdão porque achava que o Doutor BH iria resolver o
problema da saúde porque era médico. No entanto, o que se constata hoje
em Belo Horizonte é um verdadeiro caos, apesar do trabalho abnegado dos
funcionários da área de saúde. Faltam medicamentos, equipamentos, falta
reposição. Isso não é culpa dos funcionários da área de saúde. E culpa do
mau gerenciamento da Prefeitura.

Andar em Belo Horizonte nesta última semana parece um sonho. Nunca vi
tantos funcionários da limpeza trabalhar. Na Pampulha, ontem, parecia haver
mais de mil funcionários trabalhando. Tudo o que não fez em oito anos está
querendo fazer agora, mascarando a cidade, pintando e limpando para, no
dia da eleição, dizer ao povo que fez. Isso é o jeito dele: alguém que engana,
não fala verdade, demagogo que promete coisas absurdas e praticamente
impossíveis.

Está prometendo trazer o metrõ da Pampulha, que é uma área rica, para a
Savassi, uma área também rica. Mas com dinheiro federal. Logo o Prefeito
que diz não querer receber recursos federais, São essas demagogias, essas
incoerências que estão fazendo com que, ao andar pelas ruas, vejamos cada
dia mais as pessoas optar e escolher João Leite. Até mesmo muitos dos que
votaram nesse Prefeito, no primeiro turno, estão dizendo que agora
conseguem enxergar e vão votar em João Leite. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas

presentes, ocupamos hoje esta tribuna para dizer de nossa indignação, de
nossa tristeza com o panfleto que está sendo distribuído em Belo Horizonte
na campanha do segundo turmo. E imundo o que está aqui, é sujo o que está
aqui, são calúnias, são injúrias, são difamações. Acreditávamos que, em Belo
Horizonte, Capital do Estado, politizada que é, pudéssemos caminhar numa
campanha eleitoral digna, apresentando projetos, mas estamos vendo uma
infâmia que não temos coragem de ler, porque isso avilta, agride a moral, a
sensibilidade de cada um dos nossos belo-horizontinos. Mas queria fazer
referência a algumas questões ditas aqui. O resto não merece ser lido, por se
tratar de uma imundície, de uma sujeira. Estamos buscando apresentar
projetos democráticos populares, de cuja decisão o povo participe, como é o
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caso do destino do orçamento da Prefeitura. Estmos apresentando um
projeto democrático e popular, de alta importância para a nossa Capital.

Então, gostaria de dizer que o nosso projeto democrático popular hoje
dispara à frente do outro projeto com mais de lS%, projeto que representa a
recessão, o neoliberalismo, a falta de dinheiro para a saúde, o dinheiro que
vai embora para o FMI, a entrega do nosso patrimônio a empresas
internacionais. Nossos • projetos são diferente, nossas estradas são
diferentes. Mas imaginávamos que, apesar disso tudo, poderíamos caminhar
numa campanha limpa, mas não é o que está aèontecendo. Por exemplo,
quando o Deputado Miguel Martini aqui esteve e disse que o Prefeito gastou
R$200.000,00, é porque ele não acompanha a administração da Prefeitura,
não sabe que o nosso Prefeito entregou mais de 3 mil casas populares; que
temos hoje, inclusive, um OP Habitação, o orçamento participativo da
habitação; que temos hoje o OR Cidade, em que 'ão ser definidas todas as
políticas, inclusive a de saúde. Por que o Governo Federal não está enviando
aos municípios, Deputado Miguel Martini, o dinheiro? Quanto ele entrega de
dinheiro a banqueiros internacionais?

Mas quero me ater a uma questão desse boletim. Esse boletim coloca que,
votando em Célio, estaríamos elegendo o candidato Fernando Pimentel para
Prefeito, num autêntico estelionato eleitoral, em qúe a vitima é a cidade de
Belo Horizonte. Estão vendendo gato por lebre. nãq têm coragem de assumir.
Quero lembrar aqui que, se alguém cometeu estelionato eleitoral, vendeu
gato por lebre, foi o Prefeito do PSDB Pimenta da Veiga, que foi eleito
Prefeito, ficou por dois anos, abandonou os belo1horizontinos e saiu numa
disputa para o Governo do Estado. O Prefeito Célio de Castro não irá
cometer nenhum estelionato eleitoral.

Quem lançou esse boletim está com uma grande preocupação com relação
ao futuro de nosso candidato e de nossa liderança do PSB, Célio de Castro.
Estão aqui fazendo conjecturas de Governador e Vice-Governador, mas, em
momento algum, o Prefeito insinuou nada. Estamos disputando a Prefeitura
de Belo Horizonte, para a qual temos projetos. Se?do assim, vejo o absurdo
e a insensatez desse panfleto como o grito dos desesperados. Estão vendo
que, mesmo com o rio de dinheiro gasto em Belo 1-horizonte, ninguém segura
a vitória do Prefeito Célio de Castro, porque assim o povo quer. Já ouvimos
de um Deputado que se opõe à candidatura Cão de Castro o seguinte:
"Água morro abaixo, fogo morro acima e o povo quando quer ninguém
segura". E ninguém segura mesmo. No final, venceremos a eleição com uma
diferença de mais de 20%.

Antes de passar a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, queria dizer que
estelionato eleitoral é a publicação de uma lista de Prefeitos da regiãc
metropolitana, quando, na verdade, V. Exa. mesr1io coordenou um grande
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evento com a presença de mais de 15 Prefeitos apoiando a candidatura
Célio de Castro.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Agradeço a gentileza. Aproveito a
oportunidade para parabenizá-la por seu discurso sábio, que confirma uma
proposta real desse grande Prefeito e homem público, Dr. Célio de Castro.

É lamentável, Deputada Elaine Matozinhos, Sr. Presidente, Deputados
presentes e imprensa, que o Deputado Miguel Martini continue se pautando
por essa linha de total desequilibrio, que afronta o povo de Belo Horizonte,
suas tradições e os valores reais de seus homens públicos notáveis.
Ultimamente a Assembléia Legislativa e a imprensa estão tendo a
possibilidade de ver o Deputado Miguel Martini, por quem tenho uma
admiração especial, desferir apenas golpes e calúnias. Em momento algum,
apesar de ser um homem público dotado de grande saber, nesse embate da
campanha de Belo Horizonte, veio apresentar uma proposta ou idéia salutar,
ou um caminho, a fim de contribuir com a vida do povo belo-horizontino e
mineiro. Em todos os instantes de seu mandato, o Deputado Miguel Martini
tem se destacado por esse desequilibrio ora atacando o honrado
Governador Itamar Franco, que vem fazendo um honrado Governo, ora
atacando esse homem público probo e honesto, o Prefeito Célio de Castro.
Isso é lamentável. Com muita tristeza estou assistindo ao posicionamento do
Deputado Miguel Martini.

Quero, também, contestar as palavras do Deputado Carlos Pimenta, que,
de acordo com o que falou, conhece apenas a cidade de Montes Claros. Não
conhece Belo Horizonte, a região do Barreiro, o Tirol, ao lado de minha
querida lbirité, enfim, não conhece os bairros periféricos. A administração
Célio de Castro é voltada para os mais humildes, as crianças necessitadas,
os mais humildes, os deserdados da sorte. Tenho, entretanto, certeza de que
ele terá a oportunidade de conhecer a cidade e de aplaudir esse grande
trabalho do Prefeito Cého de Castro. Obrigado.

O Deputado Agostinho Silveira (em aparte)* - Faço coro com as palavras
de V. Exa. e sintetizo o meu aparte, dizendo que o Dr. Célio de Castro
conseguiu, em quatro anos de administração, resgatar a auto-estima do povo
de Belo Horizonte. Se isso não fosse verdade, o eleitorado não lhe teria dado
essa vantagem expressiva no 1 0 turno e. como assinala, no 2 0 turno. Ele está
tendo a aprovação de mais de 90% do povo da Capital. Esses colegas não
podem se referir a esse homem de honestidade impar e inatacável nesses
termos. Célio de Castro representa uma das grandes reservas morais deste
País. Parabéns, Deputada. Caminharemos juntos, porque o povo merece o
melhor. E o melhor é Célio de Castro.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Deputada, pelo seu
pronunciamento e pelos apartes que ouvi, tive vontade de dizer algo que não
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é dirigido a um ou a dois. Há algum tempo, ouvi
Deputado João Leite. Levantei-me e o defendi
Deputado uma figura de muito respeito. Não poderr
Prefeito Célio de Castro é um homem muito eqi
opinião, porque não fico apenas na Assembléia, m
bairros de Belo Horizonte. E um dos melhores
Parece-me que haverá um debate amanhã. Seria
candidato não perdesse o tempo falando mal do c
o trabalho que pretendem fazer, porque, quem 1
muito tempo é o que está errado. A crítica deve sei
restringir-se a críticas, quer dizer que o criti
psicológicos ou outros. Quando o orador exagera
algo sobre si mesmo.

A Deputada Elaine Matozinhos - Muito obrigada,
V. Exa. tem dado um grande apoio à candidak
Castro.

Recebemos, ontem, a visita do Governador Por
qual está apoiando a candidatura de Célio de Casi
como esses e posições do Deputado Miguel Marli
desesperados, porque estão vendo a vitória, cada
nosso candidato. Devemos buscar desenvolver ur
projetos e programas, e não com essa política que

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente,
reunião por falta de número regimental.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importãnci
pauta, solicito ao Sr. Secretário que proceda à cha
a recomposição de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Cristiano Canêdo) -
• Sr. Presidente - Responderam á chamada 18

aos 9 que se encontram nas comissões, perfazer
número suficiente para a continuação dos trabalho

2a Parte (Ordem do Dia
1 8 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada

passa à 28 Parte da reunião, com a V F
compreendendo as comunicações da Presidén
apreciação de pareceres e de requerimentos. E
para o Grande Expediente da próxima reunião.
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O Deputado Miguei Martini - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art.

164 do Regimento Interno.
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é lamentável o

que acabamos de ver neste Plenário: pessoas que não têm argumentos para
defesa, tentando fugir do debate, tentando usar de recursos para calar a
nossa voz. A Deputada, que outro dia citou meu nome várias vezes, fala e se
retira também do Plenário, tentando calar minha voz. Estou rouco, mas minha
voz tem de ser ouvida por aqueles que falam de democracia, mas não são
democratas. Eu estava nesta tribuna, o Deputado Adelmo pediu-me aparte, e
eu o concedi. Mas eles não dão apartes. Não sabem exercitar a democracia.

Caluniar, agredir e bater é uma prática comum desse Prefeito, que, não
tendo projeto, porque não tem credibilidade, não tendo credibilidade e não
tendo projeto, apenas, o tempo inteiro da campanha, vem caluniando,
inventando histórias. Tem, aliás, uma central de boatos, porque a cada dia
criam mais um boato, mais uma invenção, porque não têm nada a falar do
Deputado João Leite. A única coisa que conseguem dizer é que é do partido
de FHC. Ora, isso é um atestado de bons antecedentes, porque, não tendo
nada o que falar dele, inventam histórias, querendo levar a discussão para
Brasília, porque não podem explicar um Prefeito que gasta quase
R$200.000,00 para construir uma jaula de gorila e não atende ao povo pobre
que precisa de moradia. Isso não sabem explicar. Preferem tentar calar
aqueles que são oposição a esse Prefeito, preferem usar de artimanhas
regimentais, não querem o debate e são os únicos que falam. Não querem
discutir, debater. Pelo menos, posso afirmar, fui mais democrático que todos
eles nesta campanha, porque concedi aparte, e eles não. Essa vitória já
temos, e o povo vai saber ler perfeitamente isso. Essa é a verdade dos fatos.
Fala-se de um panfleto, possivelmente apócrifo. É bem provável que o
próprio Prefeito o tenha feito para se colocar como vitima, porque é uma
prática que tem. Mas aqueles que disseram isso aqui se esquecem de que
gastaram fábulas com papel cuché. Esse aqui pelo menos é um papel
comum, mas o deles é papel cuchê, para dizer que o Deputado João Leite,
se ganhar, vai acabar com isso, acabar com aquilo. Pura mentira. A prática é
dele.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 40a
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.685 e 1.68612000, do Deputado
Agostinho Silveira; de Direitos Humanos - aprovação, na 59a Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n°s 1,692 e 1.69312000, do Deputado Chico
Rafael, e 1.694 a 1.70212000, 1.708 e 1.709/2000, dessa Comissão; de



Educação - aprovação, na 46 a Reunião Ordinàri
116912000, da Deputada Elaine Matozinhos,
1.71312000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva ( C
Deputado Bilac Pinto - informando que se ausent
27 de outubro a 10 de novembro de 2000 (Ciente.
de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimen'
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado

seja destinada a I a Parte de unia reunião o
homenagear a atleta olímpica mineira Maria Elisa
atuação na modalidade de levantamento de
Olimpicos de Sidney. A Presidência defere o requ
com o inciso XXII do art. 232 do Regimento lntern
a data.

Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves
seja realizada uma reunião especial destinada
Holdercim Brasil S. A., do Município de Pedro Lec
Certificado 150 14000. A Presidência def€
conformidade com o inciso XXI do art. 232
oportunamente, fixará a data.

Requerimento do Deputado Fábio Avelar solici
comissão de representação desta Casa para
política a ser realizada na cidade de Deita, err
quando chegará a essa cidade a Marcha do Sal,
Brasília. A Presidência defere o requerimento nos
232 do Regimento Interno e designa a seguinte C
Deputado Fábio Avelar, do PPS, Deputado 1
Deputado Ivo José, do PT.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinac

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discus:
constante na pauta.
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outros em que solicitam
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o seja designada uma
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nos do inciso IV do art.
são de Representação:
:o Régis, do PPS, e

à ? Fase, a Presidência
) e a votação da matéria

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

reunião os Pareceres da Comissão de Justiça sobre a constitucional idade do
Projeto de Lei Complementar n°27/2000 e dos Projetos de Lei n

os 211199 e
1.19612000, bem como as Propostas de Emenda à Constituição n

os 1, 23 e
30199 e 3212000; os Projetos de Lei Complementar n

o s 11199, 23, 24 e
2912000; os Projetos de Lei n

os 58/99, 487t99, 78912000, 85512000,
85712000, 893/2000, 94312000, 95812000, 984/2000, 11199, 37199, 151199,
303199, 464199, 553199; 610199, 645/99 e 79812060, apreciados na Reunião
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Extraordinária realizada hoje, pela manhã; e, ainda, o Projeto de Lei n°
99712000, que recebeu emendas na referida reunião e foi devolvido à
Comissão de Direitos Humanos.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de dizer

que vamos entrar na 2a Fase da 2a Parte e a matéria em pauta consta de
duas propostas de emenda à Constituição e dois projetos de lei. Conforme
ficou acertado na reunião do Colégio de Lideres, a primeira proposta de
emenda à Constituição é a do Deputado João Leite, e a segunda proposta de
emenda à Constituição é a da CPI das Carteiras de Habilitação, e
deliberamos que somente iríamos votar a primeira e dar prosseguimento à
discussão da segunda, após a data de 1 0 de novembro. Então, solicito a V.
Exa., já que não há "quorum" para discussão e votação das propostas de
emenda à Constituição, o encerramento de plano da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 31, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição do dia 31110/2000.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 113 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 1811012000
Presidência dos Deputados José Braga e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Luiz Tadeu Leite; aprovação - Questão de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; inexistência de "quorum" especial para a votação
de propostas de emenda à Constituição e projetos de lei complementar -
Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 82112000; aprovação na forma do
vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto
de Lei n° 83012000; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião;
utilização pelo relator do prazo regimental para emitir parecer - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 365199; emissão de parecer pelo relator;
encerramento da discussão; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno -
Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 540199; utilização pelo relator do
prazo regimental para emitir parecer - Discussão, em 1° turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n° 25/99; discurso da Deputada Elaine
Matozinhos; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Meio -.
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Siivc
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlo
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalnio Ribeiro
Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende -
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gerald
Pinto - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - lvo José -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu L
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Rêgis
Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinh
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia : Ronal
Rodrigues - Sebastião Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) -

comparecimento registra a existência de número r€
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do 1
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretá
da ata da reunião anterior,

la Parte
Ata

- O Deputado João Paulo, 20-Secretário "ad hoc
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições

2 8 Parte (Ordem do Dia)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de com
passar à 2a Parte da reunião, em sua 2° Fase, um
ser apreciada na 1° Fase.

Discussão e Votação de Propc
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento

Leite, em que solicita a inversão da pauta desta
Projetos de Lei n°s 83012000 e 365 e 540199 seja
lugar entre as matérias em fase de discussão. Er
Os Deputados que o aprovam permaneçam comc
Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, co'

não há "quorum" para a votação de projetos de lei
seja feita a chamada para recomposição de "quoru
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Gil Pereira - Adelmo
ira - Aílton Vilela - Alberto
ntônio - Ambrõsio Pinto -
Andrada - Antônio Júlio -
Morais - Carlos Pimenta -
3ilva - Dimas Rodrigues -
Elaine Matozinhos - Elbe
Rezende - Glycon Terra

João Batista de Oliveira -
le Oliveira - José Milton -
3ite - Marcelo Gonçalves -
- Maria José Haueisen -
- Pastor George - Paulo

lo Canabrava - Sargento

Qhlsmin, a lista de
ental. Declaro aberta a

mineiro, iniciamos os
para proceder á leitura

procede à leitura da ata

)cação, a Presidência vai
vez que não há matéria a

Jo Deputado Luiz Tadeu
'eunião, de modo que os
n apreciados em primeiro
votação, o requerimento.
se encontram. (- Pausa.)

V. Exa. pode perceber,
iplementar. Solicito que
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à chamada dos Deputados, para a recomposição do "quorum'.
O Sr. Secretário (Deputado João Paulo) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Responderam à chamada 37

Deputados, que, somados aos 3 em comissões, perfazem o total de 40
presentes. Não há, portanto, "quorum" especial para a votação de propostas
de emenda à Constituição e projetos de lei complementar, mas há número
regimental para a apreciação das demais matérias em pauta

Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 82112000, do Deputado João
Paulo, que altera os arts. 1 0 e 30 da Lei n° 12.789, de 17/4/98, que torna
obrigatória a afixação do preço em produtos comercializados no varejo e dá
outras providências- A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação da matéria na forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n°1,
que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 82112000 na forma do
vencido em 1 0 turno, com a Emenda n°1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 83012000, do Deputado
Alberto Bejani, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita 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 providências.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
perdeu o prazo para emitir parecer. Nos termos do § 4 0 do art. 188 do
Regimento Interno, foram recebidas antecipadamente as Emendas n°s 4 a
11. Designado como novo relator em Plenário, o Deputado Pastor George
solicitou o prazo regimental para emitir parecer sobre o projeto e as
emendas.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - De acordo com deliberação do Colégio de

Lideres, esse projeto do Deputado Alberto Bejani e, se não me engano, mais
dois ou três só iriam ser apreciados após o dia 1 011112000. Não quero
encerrar esta discussão, pois trata-se da Lei Robin Hood, que está sendo
reformulada e é do interesse de toda a Casa, da Oposição e do grupo de
sustentação. Pediria a V. Exa. que estudasse uma forma, se possível, de
retirá-lo da pauta ou, então, suspender a reunião para que o Colégio de
Líderes possa assinar novo documento, pois só temos interesse em que essa
matéria seja discutida e aprovada após aquela data.

Suspensão da Reunião
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspenderá reunião por 5 minutos,
para entendimentos entre as Lideranças sobre Ia apreciação da matéria
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião(
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalho. A Presidência indaga ao

relator se está em condições de emitir seu parecer ou se continuará a fazer
uso do prazo regimental.

O Deputado Pastor George - Continuarei a fazer uso do prazo regimental,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 365199. do
Deputado Pastor George, que dispõe sobre a associação do Poder Executivo
com entidades civis sem fins lucrativos para conceder créditos a
empreendedores e dá outras providências. A comissão de Fiscalização
Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Des i g nado como novo relator
em Plenário, o Deputado Hely Tarqüinio solicitou o prazo regimental para
emitir parecer. A Presidência indaga ao relator lse está em condições de
emitir seu parecer ou se continuará a fazer uso do prazo regimental.

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, est é o meu parecer
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 365199

Relatório
De autoria do Deputado Pastor George, o projéto em tela dispõe sobre a

associação do Poder Executivo com entidades civis sem fins lucrativos para
conceder créditos a pequenos empreendedores e microempreendedores.

No 1° turno, foi o projeto aprovado na forma do Substitutivo n°1.
Com fundamento no art. 141 do Regimento Interno, foi a matéria incluída

na ordem do dia para votação em Plenário, em viktude de ter-se esgotado o
prazo para exame da proposição pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Nos termos do § 2 0 do art. 145 'do citado regimento, este
relator passa a emitir seu parecer sobre o projeto.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo aut9rizar o Poder Executivo a
participar de uma associação civil, com a finalidade de promover o acesso de
pequenos empreendedores ao microcrêdito.

Visando sanar vício do projeto original, que admite a interferência do poder
público na organização de associação privada, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, em que se propõem alterações na Lei
n° 12.647, de 1997, que instituiu o Programa Estadual de Crédito Popular.
Esse programa tem por objetivo possibilitbr ao pequeno e ao
microempreendedor, individual ou associado o acsso ao crédito, visando á
criação ou á expansão da atividade económica.
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Preservando a idéia básica do projeto, o substitutivo amplia os objetivos

do citado programa incluindo entre em suas metas a promoção de estudos
técnicos que possam atestar a viabilidade técnica e econômica dos
empreendimentos financiados com seus recursos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 365199,

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 365199
Altera o art. 1 0 e o parágrafo único do art. 3 0 da Lei n° 12.647, de 21 de

outubro de 1997, que institui o Programa Estadual de Crédito Popular e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 1° da Lei n° 12.647, de 21 de outubro de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual de Crédito Popular e

Assessoramento Técnico, com o objetivo de possibilitar ao pequeno
empreendedor e ao microempreendedor, individual ou associado, o acesso
ao crédito e ao assessoramento técnico de projetos, por meio da promoção
de estudos sobre a viabilidade dos empreendimentos, visando à criação ou à
expansão de atividade econômica.

Parágrafo único - Considera-se empreendedor, para os fins desta lei,
aquele que desenvolve atividades que conjuguem o trabalho e a gestão do
empreendimento, em especial o microempreendedor urbano ou rural, o
prestador de serviços e a cooperativa de produtores ou associados.".

Art. 2 0 - O parágrafo único do art. 3 0 da Lei n° 12.647, de 21 de outubro de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°- ..............
Parágrafo único - A decisão relativa à concessão de financiamento ao

beneficiário final será tomada por órgão colegiado constituído no âmbito do
município ou do grupo de municípios onde for executado o programa, a partir
da apresentação da análise da viabilidade técnica e econômica do projeto
pela Comissão Estadual de Emprego.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 365199 na forma do
vencido em 1 0 turno, A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 540199, do Deputado Carlos
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Pimenta, que dispõe sobre a busca de pess
Comissão de Direitos Humanos perdeu o pra:
Designado como relator em Plenário, o Deputado
prazo regimental para emitir parecer. A Presidência
em condições de emitir seu parecer ou se contind
regimental.

O Deputado Doutor Viana - Continuarei a fazer us
Presidente.

O Sr. Presidente - Discussão, em l turno, da
Constituição n° 25199, da CPI da Carteira de Habi
art. 300 à Constituição do Estado e revoga o ind
Comissão Especial opina pela rejeição da pro
proposta. Com a palavra, para discuti-Ia, a Deputad

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. President
Deputados, ocupamos esta tribuna para discutir
Constituição n o 25199, que busca retirar o DE
Sécretaria da Segurança Pública, criando uma aut
de dúvida, será um grande desserviço ao Estado dE
Civil do Estado de Minas Gerais. No DETRAN, 1
organizado, com quadrilhas de furto e roubo de c
furto e roubo de veículos, com milhares de acidente
a cada momento no Estado de Minas Gerais.
estrutura da Secretaria da Segurança Pública
investigações policiais. Com nossa mediana inteli
entender as investidas feitas contra a Polícia C
Gerais, não somente com a Proposta de Emende
mas também com a outra proposta de emenda à Ci
pauta e que busca tirar a perícia oficial do Insti
Instituto Médico Legal de dentro da nossa estrul
vinculada diretamente ao gabinete do Sr. Goverr
essa proposta de emenda à Constituição agora, ç
oportuno para fazê-lo.

Posso afirmar com absoluta convicção que isso
nossa Policia Civil, é dificultar muito o seu trabalho.

Neste momento, o grande clamor da sociedade
Todos queremos uma policia ágil, competente,
aumento da violência no País. A violência é fruto
até mesmo da política neoliberal deste Pais.

Retirar o DETRAN-MG de dentro da estrutura d
um passo atrás. Por ocasião dessa proposta de lE

discussões e audiências públicas. A Associação
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tivemos vários debates,
s Delegados de Policia
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Civil fez um seminário sobre trânsito e deixou claro que trânsito é
segurança pública, aliás, esse foi o título do seminário.

Delegados de Policia, de Norte a Sul do Pais, mostraram cristalinamente
as dificuldades encontradas depois que os DETRANs dos Estados se
transformaram em autarquia. Queria ressaltar o caso do DETRAN do Rio
Grande do Sul. Depois de criada a autarquia, surgiram inúmeros casos de
corrupção, de empreguismo, de desserviço ao povo gaúcho.

Em Minas Gerais temos as melhores polícias do Pais, tanto a Policia Civil
quanto a Policia Militar. Portanto, não podemos imaginar que se dê um passo
atrás, que se tire de dentro da nossa estrutura um órgão tão importante como
o DETRAN-MG.

Com a minha experiência de 25 anos corno Delegada de Policia, entre os
quais 21 anos à frente da polícia tradicional, nunca estivemos em serviço
burocrático. Sempre estivemos à frente das mais pesadas delegacias da
Secretaria da Segurança Pública. Quero trazer a minha experiência enquanto
Delegada de Policia, Imaginem V. Exas., quando um crime acaba de
acontecer e não temos nenhuma outra pista a não ser a placa de um veículo.
Como isso irá dificultar a informação extremamente necessária e importante
nesse momento para identificar quem é o proprietário desse veículo, onde ele
mora e de que forma poderemos ir ao seu encalço? Essa é uma coisa
elementar na investigação. Mas, fora isso, teremos oportunidade de obter
muitas outras informações se o DETRAN-MG estiver dentro da estrutura da
Secretaria da Segurança Pública.

Queria dizer mais, o respeito que o DETRAN-MG tem em todo o Pais.
Sabemos que, quando um carro de Minas chega a qualquer outro Estado da
Federação para ser transferido, a transferência se dá com a maior
tranqüilidade porque os nossos companheiros dos outros DETRANs sabem
que o nosso DETRAN se pauta pela seriedade, pela honestidade, pela
competência.

Quero fazer um breve relato sobre a origem dessa proposta de emenda à
Constituição. Ela teve a sua origem na CPI das Carteiras de Habilitação. No
primeiro dia em que aqui chegamos, logo que tomamos posse, vimos ser
colhidas assinaturas para a instauração de uma CPI para a apurar as
questões envolvendo as carteiras falsas, destacando de forma especial a
cidade de Santa Luzia. Chegamos a ponderar com os nobres colegas desta
Casa que nossa Corregedoria de Polícia já estava atenta para a questão e
apurando as possíveis irregularidades que teriam ocorrido nessa cidade e
que, em nosso entendimento, deveríamos aguardar o pronunciamento desse
órgão - um órgão sério, competente e que se mantém irredutível, pela
seriedade e pela transparência do serviço policial. Mas não conseguimos
êxito, e a CPI foi instaurada. Ai. depois de muita discussão, vimos até mesmo
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)léia, mostrando um
ganização dentro desse
udado de procurar nosso
da TV Assembléia, para
de, que nosso DETRAN
vendo, sim, por ocasião

dessa CPI, todo um "esquema", montado para que tivéssemos o nosso
DETRAN desmoralizado,

No relatório da CPI, os nobres pares desta Casa podem averiguar que
encontramos três ou quatro casos de irregularidades, casos esses que já
estavam sendo apurados, com rigor, pela Corregddoria de Polícia Civil. Mas
vimos, com muita tristeza, que o objetivo que se' buscava, que era tirar o
DETRAN de dentro da Segurança Pública, foi alcançado. E logo depois,
vimos a apresentação dessa proposta de emenda à Constituição, que, no
entendimento da grande maioria da sociedade rhineira, dos Delegados de
Polícia e de todos os funcionários de nossa instituição, desde a autoridade
policial até os nossos Carcereiros, nossos funcionários administrativos,
nossos Detetives, nossos Escrivães e nossos Fïeritos, é descabida e um
grande desserviço ao povo de Minas Gerais e à n9ss a Policia Civil.

Mas estamos, Deputados, não somente com a proposta de emenda à
Constituição que retira o DETRAN da Segurança Pública, mas também com
aquela que cria a perícia oficial, como falamos! anteriormente. Essas são
investidas que foram feitas, de forma muito triste, ôontra a nossa Policia Civil,
mas temos a absoluta convicção de que cada ut dos parlamentares desta
Casa, que sabem da importância do trabalho da Policia do Civil e que sabem
o que representa o serviço de trânsito na vida de cada mineiro, estarão
conosco, até mesmo compartilhando a experiência que temos como
Delegada-Geral de Polícia e como pessoa há 25 anos na instituição - 21 dos
quais à frente da nossa policia operacional. Estou certa de que os nobres
Deputados desta Casa, que representam o povo mineiro, saberão entender
que esse não é o caminho para se resolver qualquer questão relativa ao
DETRAN.

Temos à frente do DETRAN o nosso fraterno amigo Dr. Otto Teixeira,
homem que, sem sombra de dúvida, tem a sua
pessoal inabalável. O Dr. Otto sabe o que repre
estrutura da Policia Civil.

Imaginem, nobres parlamentares, como desen'
com tantas quadrilhas de furtos e roubos a carg
a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas,
Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e a
Veículos também funcionam bem. Todas e

programas serem levados ao ar pela TV Assc
DETRAN que não é o verdadeiro e apontando de
órgão tão importante da Policia Civil - e tivemos o
responsável pelo setor de veiculação das matéri
dizer-lhe que aquela matéria não retratava a ver
não era aquele que foi mostrado e que estávam

a profissional, moral e
manter o DETRAN na

veremos o nosso trabalho
em Minas Gerais? Temos
e funciona muito bem. A
elegacia de Acidentes de
as delegacias envolvem
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veículos que precisam ter uma vida no DETRAN.

Como desenvolveremos um trabalho de policia com a rapidez necessária,
se o DETRAN não estiver na estrutura da Secretaria da Segurança Pública?

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Ilustre Deputada Elaine
Matozinhos, acompanhando atentamente a sua exposição, quero expressar a
minha irrestrita solidariedade quanto ao que ocorre na Policia Civil. Podemos
considerá-la a melhor do Pais, apesar das dificuldades que enfrenta. Minas
pode se orgulhar das suas Policias Civil e Militar.

Nesta Casa, V. Exa. é uma digna representante da Policia Civil e diz, com
muita propriedade, que essa divisão não é bem aceita, porquanto precisamos
buscar mecanismos para aprimorar o trabalho da Policia Civil e do DETRAN,
órgão que presta relevantes serviços a Minas.

Não existe nada perfeito. Algumas falhas acontecem. Mas isso não é
motivo para se pensar num desmembramento. Antes do Dr. Oton, esteve à
frente do DETRAN o Dr. Jairo Lélis, meu conterrâneo, pessoa extraordinária
que também deu grande dimensão ao setor. Tenho acompanhado o trabalho
do Secretário da Segurança Mauro Lopes e de seu Secretário Adjunto,
Márcio Domingues, meu conterrãneo, em suas ações à frente da Polícia Civil.

Quero expressar a V. Exa. a minha solidariedade e dizer que a minha
opinião particular é que não deve prevalecer nesta Casa esse
desmembramento. V. Exa, pode contar com o meu apoio. Ainda não tive
oportunidade de falar com a Bancada do PDT, mas essa é a minha posição
pessoal pelo respeito que tenho à Policia Civil e por considerá-la bem-
dirigida.

Conheço o Superintendente da Policia Civil, Dr. Antônio Moraes, pessoa
extraordinária. Não tenho nada que dizer contra a Policia Civil de Minas; pelo
contrário, cada vez mais merece o nosso apoio. Hoje, segurança está no
mesmo patamar da educação e da saúde e deve ser vista com muito carinho.
As dificuldades estão presentes, ás vezes faltam recursos, mas com muito
trabalho poderemos melhorá-la, votando recursos e apoiando as iniciativas,
nunca pensar num desmembramento como esse, porque desmonta tudo e
não é o ideal. Muito obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço ao Deputado e prezado amigo
Bené Guedes as colocações, o apoio e as referências feitas à Policia Civil e
aos dirigentes da instituição. Quero dizer a V. Exa. que muitos dos nossos
companheiros desta Casa não conhecem bem a dinâmica do DETRAN. Os
Deputados imaginam que podemos ter uma autarquia desvinculada da
Secretaria da Segurança Pública, na qual se fariam as vistorias nos veiculos.
Os chassis podem, a qualquer momento, ter a vistoria afrouxada, e
poderíamos emplacar e dar certificado a veículos furtados em outros
Estados.
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Isso tem acontecido em outros Estados,
exatamente pelo rigor do nosso DETRAN, pela res
dos dirigentes daquele órgão. Quero dizer que, de5
Delegada de Policia, aos 23 anos, vi passar por
mais sérias, as mais competentes, as mais respc
um órgão grande, sim, porque o DETRAN é um do
estrutura, mas sempre o fizeram com seri
responsabilidade.

Reafirmo que os veículos emplacados em Mina
outros Estados. Mais do que isso, o nosso DET
atento e rigoroso com relação a carros de outros
transferir a placa. Somos rigorosos e exigentes pa
veiculos furtados e emplacados.

E desnecessário afirmar o que já está sendo di
Temos hoje verdadeiras quadrilhas de veículos -
que transcendem as fronteiras do Pais para venc
sabem disso, é público, notório e está aí para to
garantir que, pouquíssimas vezes, os carros dE
envolvidos em esquemas dessa natureza, primeiro
de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos é
como suporte as informações fornecidas pelo DET!

Nobres Deputados companheiros desta Casa,
Delegada de Policia, Deputada, mas, sobretudo,
deseja que a Policia Civil não seja desmantelada,
no que se refere aos veículos automotores, ten
dando uma resposta rápida a quem nos procura,
unidos para a não-aprovação da Proposta de
25/99.

Quero dizer, sem nenhuma restrição ou proble
essa proposta de emenda à Constituição foi o n(
que é filho de policial - o pai é Detetive -, viveu e
instituição.
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as não em Minas,
onsabilidade de cada um
leque assumi o cargo de
quele órgão pessoas as
isáveis, que administram
maiores órgãos da nossa
dade, transparência e

têm respeitabilidade em
AN está cada vez mais
stados que vêm para cá
que não tenhamos aqui

pela imprensa nacional.
carros, de caminhões -,

-los no Paraguai. Todos
)5 verem. Mas podemos
Minas Gerais estiveram
orque a nossa Delegacia
ante, competente e tem

eremos solicitar, como
mo cidadã mineira que
seja que, principalmente
condições de continuar
ie todos nós estejamos
anda à Constituição no

que quem encabeçou
Deputado João Leite,

criou convivendo com a

o
o-c

Com a minha mediana inteligência, não conegui alcançar o que o
Deputado João Leite deseja com essa proposta de 'emenda à Constituição e
com a criação dessa autarquia. Por que ele defend,e tanto isso? Por que ele
busca desmantelar a Polícia Civil, que foi não s6 o meu berço, como também
o do pai dele? Por que vamos atrapalhar aquilo qpe está sendo bom? Por
que vamos mexer em time que está vencendo? Que motivo existe para que
tiremos a perícia, que responde, com os laudos pela materialidade dos
crimes, coisa de que tanto precisamos? Por que ti 1rar o nosso DETRAN da
estrutura da Secretaria da Segurança Pública? Aonde vamos chegar em um
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momento tão sério? Que milénio é este? Que século novo é este que
estamos querendo para a sociedade, apresentando propostas de emenda à
Constituição tão nefastas, tão tristes e tão danosas ao povo mineiro, tão
danosas ã Polícia Civil? Enfim, o que se busca? Eu não consigo entender e
volto a dizer que falo com a minha experiência. Quero, neste momento,
reafirmar aos nobres parlamentares que representam o povo de Minas Gerais
que estejam conosco pela rejeição da Proposta de Emenda á Constituição n°
25/99.

Essa autarquia pode servir para tudo: pode servir para cabide de emprego,
indicação de pessoas para ocupar cargos, pode servir para muitas coisas que
não nosso interesse. Ela não é de interesse do povo mineiro. A autarquia
criada no Rio Grande do Sul, volto a dizer, é um antro de corrupção. O Rio de
Janeiro, depois de ter criado a sua autarquia, já busca fazer voltar o DETRAN
para a estrutura da Secretaria da Segurança Pública, O Rio de Janeiro
mostrou que isso não deu certo. Estados do Norte estiveram aqui, e
Delegados de Policia desses Estados manifestaram expressamente o
descontentamento do povo. Não me lembro, mas parece que foi alguém do
Piauí que mostrou o desserviço que foi o Estado ter criado essa autarquia.
Aliás, a pessoa que teria sido indicada lá teria sido uma comprometida na sua
folha de antecedentes criminais.

Vimos tudo isso por ocasião do simpósio organizado pela Associação dos
Delegados, por meio do Presidente, Dr. Vítor Hugo. Lã, a troca de
experiências foi muito importante e convenceu cada um de nós, policiais, e
convidados de que esse não é o melhor caminho. Esse, sem sombra de
dúvida, é o pior caminho.

Como V. Exa. bem disse, Deputado Bené Guedes, temos falhas, sim. Em
qual espaço do nosso serviço público não há falhas? Nós as temos pela falta
de recursos humanos, materiais, mas queremos registrar, com justiça, o
trabalho da Policia Civil e o dos companheiros do DETRAN. São pessoas
que abrem mão de estar com a família, de estar até vivendo a própria vida,
para entregá-la à segurança pública, pelo desempenho sério e competente
da nossa instituição e pelo povo mineiro. Por isso, sem sombra de dúvida, a
violência em Minas ainda está sob controle. Por isso é que não temos dúvida
em dizer que somos a melhor polícia deste Pais, temos respeitabilidade, pelo
grande corpo de funcionários, seres humanos abnegados, sérios,
competentes, que não medem esforços nessa grande e árdua missão de
fazer a segurança pública, missão, muitas vezes, incompreendida, difícil para
cada um de nós.

Queremos ressaltar a fala de companheiros que dizem que o homem em
apuros clama por Deus e chama a polícia. Depois que passa o apuro,
esquece-se de Deus e amaldiçoa a polícia. Sabemos que o trabalho policial é



árduo e, muitas vezes, incompreendido pela soci
mostrando que, a cada dia, essa policia, apesar d'
orgulho e satisfação, alguns poucos erros, diani
temos, acerta na grande maioria das vezes. Na
somos competentes. Os poucos erros que temos
às primeiras páginas de jornais, que buscam est
Civil. Não é assim. Sei que não é isso. Sabemo
certeza absoluta de que não é isso.

As falhas acontecem e, quando acontecem,
mesmo porque, á frente de nossa Corregedoria, dc
tivemos os mais competentes Delegados, os
responsáveis, que trazem, também, sobre os ombr,
e, muitas vezes, buscar o pedido de demissão de
feito, ao longo de toda a história de nossa center
continua sendo feito. Posso assegurar, pela tradiçã
assim continuará sendo feito. Somos passageiros
instituição vai permanecer. Não temos dúvida
permaneça firme, em pé, sem envergar, como s
que sejam derrotadas essas duas propostas de
Senão, vamos desmantelar a instituição, correr o
isso o povo de Minas não deseja, não é o
representativo da sociedade deseja. Não é isso qu

E temos a Secretaria da Segurança Pública,
Secretário Mauro Lopes, do Secretário Adjunto,
Domingues, temos o Conselho Superior de Poli
escolhidos a dedo. Temos lá homens e mulhei
dentro e fora do Estado de Minas Gerais.

Essa instituição, que hoje dá uma demonstra
competência, precisa continuar da forma como sc
envergar, mostrando que, apesar das dificulda
resolvemos as demandas de Minas Gerais. Temo
a melhor delegacia de mulheres do Pais, de
internacional; temos, na nossa estrutura, o melh
Não temos seqüestros em Minas porque a políc
Sabemos o que os companheiros, os bravos Delec
Divisão de Tóxicos e Entorpecentes têm feito
organizado. E a Delegacia de Furtos e Roubos de
Furtos de Veículos? Elas trabalham incessanteme

o plantões, equipes de permanência, até mesmo
bravos policiais estão sob o comando do Secretári
Policia, do Superintendente, Dr. Morais, desen
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funciona e muito bem.

dos e policiais lotados na
para combater o crime
;argas? E a Delegacia de
te, 24 horas por dia, com
fetivo carcerário. Esses
do Conselho Superior de

'Ivendo. sem sombra de
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dúvida, esse grande trabalho para o nosso Estado e para o nosso povo.

Acredito que, pela terceira ou quarta vez, quero conciamar os nobres pares
desta Casa para que rejeitem a Proposta de Emenda à Constituição n° 25199,
encabeçada pelo Deputado João Leite, como também a que cria a Perícia
Oficial. Essa proposta de emenda á Constituição trará um grande desserviço
à população mineira.

Digo mais, acho que vai manchar nossa Constituição, porque retira um
órgão da estrutura da Secretaria da Segurança Pública, que tem como pilares
a hierarquia e a disciplina, e cria uma autarquia que Deus sabe de que forma
vai funcionar, acontecer e que controle terá.

Em nome da disciplina e hierarquia que regem a Polícia Civil e fazem com
que esse órgão chamado DETRAN funcione tão bem, em nome do povo
mineiro, da Secretaria da Segurança Pública, quero pedir que os nobres
parlamentares desta Casa rejeitem a Proposta de Emenda à Constituição n°
25199, porque só Deus sabe o que pode acontecer se criarmos essa
autarquia. Pode acontecer o mesmo que no Rio de Janeiro, no Rio Grande
do Sul ou no Piauí. E isso, nós, de coração, não desejamos para Minas
Gerais.

Questão de Ordem
A Deputada Elaine Matozinhos - Gostaria, Sr. Presidente, de solicitar a V.

Exa. o encerramento da reunião, porque estamos vendo que não há
"quorum" para a continuação dos trabalhos. Muito obrigada.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia
já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1148 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 2511012000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Ambrósio Pinto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata - 2 8 Parte (Ordem do
Dia): 28 Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - EIbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra
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ão Batista de Oliveira
Oliveira - José Henrique
- Márcio Cunha - Márcio

ana Olivia - Mauri Torres
- Pastor George - Paulo
ério Correia - Ronaldo
Sebastião Navarro Vieira

Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José -
- João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
- José Milton - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalv€
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
- Migue! Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinb
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rc
Canabrava - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa
- Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)

comparecimento registra a existência de número re
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do i
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretá
da ata da reunião anterior.

la Parte
Ata

- O Deputado Gil Pereira, 20-Secretário, procede
anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de com
passará 2a Parte da reunião, em sua 2a Fase, umE
ser apreciada na P Fase.

Às 9h12min, a lista de
i-iental. Declaro aberta a
io mineiro, iniciamos os

para procederá leitura

leitura da ata da reunião

)cação, a Presidência vai
vez que não há matéria a

o
o

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora, para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da mataria constante
na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 1

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Ambrósio Pinto) - Estão reabertos os nossos

trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de logo mais, ás 14 11ioras, com a ordem do dia
já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunio.

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 24/99
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e três de agosto de dois
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mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,
Paulo Piau e Eduardo Bra'ndão, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Tendo em
vista Acordo de Lideres, a Presidência reabre os trabalhos da Comissão para
apreciar, no 2 0 turno, o parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
n° 24199, do Deputado Paulo Piau e outros, que acrescenta dispositivos ao
art. 161 e ao art. 199 da Constituição do Estado. Em seguida, o Presidente,
na condição de relator, emite parecer mediante á qual conclui pela aprovação
do Substitutivo n° 1 com a Emenda n°2 e pela prejudicialidade da Emenda n°
1. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência
suspende os trabalhos por 3 minutos para a lavratura da ata desta reunião, O
Presidente reabre a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata desta reunião, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Carlos Pimenta, Presidente - Paulo Piau - Eduardo Brandão.

ATA DA 50a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA

Ás dez horas do dia cinco de outubro de dois mil, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ermano Batista, Antõnio Júlio, Adelmo Carneiro
Leão, Agostinho Silveira, Antônio Genaro, Bené Guedes e Paulo Piau,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Cameiro Leão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
proposições a seguir relacionadas, com os respectivos relatores: Projetos de
Lei n o

s 1.189, 1.192, 1.201, 1.210 e 1.21212000 - Deputado Ermano Batista;
1.199, 1.200 e 1.20512000 - Deputado Antônio Júlio; 1,195, 1.207, e
1.21112000 - Deputado Agostinho Silveira, 1.190, 1.202, 1.203, 1.213 e
1.21512000 - Deputado Bené Guedes; 1.194, 1,198 e 1.206/2000 - Deputado
Antônio Genaro; 1.197, 1.208, 1.209 e 1.21412000 - Deputado Paulo Piau;
1,191, 1.196, 1.193 e 1.20412000 - Deputado Adelmo Carneiro Leão. Passa-
se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
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cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridididade dos Projetos de Lei
nos 1.16012000 (relator Deputado Antônio Júlio); 1 e 1.17212000 na forma do
Substitutivo no i (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão) e o parecer que
conclui pela inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela ilegalidade do
Projeto de Lei n° 108812000 (relator: Deputado pene Guedes). Os Projetos
de Lei nos 1.100, 1.150; 1.170 e 1.18012000 não foram apreciados; os três
primeiros em virtude de aprovação de requerimento para sua retirada de
pauta e o último em virtude de solicitação de prazo pelo relator. Os Projetos
de Lei nos 1.13812000, que recebeu parecer concluindo por sua
constitucional idade, legalidade e juridicidade com a Emenda n° 1, e
1.16512000 que recebeu o parecer concluindo por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade com as Emendas 1 e 2, tiveram suas discussões
adiadas em virtude de pedidos de vista deferidos bela Presidência. Passa-se
à fase de discussão e votação de parecereé sobre proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido s a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareperes que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
nos 898 com a Emenda n° 1, 1.811 e 1.822/2000! este com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Paulo Piau); 1.09912000 (relat&: Deputado Bené Guedes);
1.174, 1.177 e 1.17812000, estes dois últimos com mendas que receberam o
n° 1 (relator: Deputado Adelmo Cameiro Leão) e 1.186100 (relator: Deputado
Antônio Genaro). Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, o Presidente
determina o envio do Projeto de Lei n° 1.088/2000 ao Plenário para a
inclusão do parecer em ordem do dia. Cumprida  finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos paria mentres, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Ivo José - Paulo Piau - Benê Guedes - Jorge

Eduardo de Oliveira.
ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às dez horas e quinze minutos do dia dezessete de outubro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Elaine
Matozinhos e Geraldo Rezende, membros da' supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de trequerimento da Deputada
Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da ata da lreunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
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na pauta. A seguir, o Presidente passa a palavra à Deputada Elaine
Matozinhos, que procede á leitura do Ofício n o 276212000 do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE -, contendo relação do banco
de dados desse órgão sobre casos julgados ou em instrução relativos ao
setor cimenteiro. Passa-se à discussão e à votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra.
a Deputada Elaine Matozinhos emite parecer para o 1 0 turno sobre o Projeto
de Lei n° 1.14212000, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
João Paulo, Presidente - Bené Guedes - Aílton Vilela.

ATA DA 58 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de outubro de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, Glycon
Terra Pinto, Adelmo Carneiro Leão, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidente procede à leitura da
seguinte correspondência: ofício Sra. Angelo Maria Prata Face Silva de
Assis, Secretária da Justiça e de Direitos Humanos, em que comunica o
encaminhamento à Secretaria da Segurança Pública do Ofício n° 1.67112000,
desta Casa, por se tratar de assunto afeto àquela Pasta; regulamento do
Concurso Experiências em Advocacia em Saúde e Direitos Sexuais e
Reprodutivos, encaminhado pela Agende - Ações em Gênero, Cidadania e
Desenvolvimento; carta da Sra. Judite Faria Siqueira, em que solicita ajuda
da Comissão em assunto que menciona. Após, a Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é aprovado
parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 553/99 no 2 0 turno, na forma do
vencido no 1° turno. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 1.666 a
1.681/2000. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão,
são aprovados requerimentos do Deputado Miguel Martini, em que solicita a
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úncias de agressões
L.uziense de Transporte
rito, em que solicita seja
res e ao Consulado de
iêsio Ribeiro de Miranda,
agressão no Aeroporto

elmo Carneiro Leão, em
:ializada no combate aos
ra debater os problemas
seja realizada audiência

iinalidade no Conjunto
Jo Cabo Morais, em que
;a denúncia apresentada
fatos ocorridos no Corpo
:patinga, com a finalidade
nunicipio para esclarecer
idonça nesta Comissão.
ão as seguintes pessoas:

Ferreira Santos, Sarg.
)eus Neto e Sra. Violeta

Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os rnewuibs da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Elbe Brandão, Presidente - Glycon Terra Pinto - Marcelo Gonçalves - Luiz

Tadeu Leite.
ATA DA 31 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISÃO DE REDAÇÃO

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de outubro de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto,
Marco Régis e Maria OUvia, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Glydon Terra Pinto, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Marco Régis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
distribui à Deputada Maria Olivia os Projetos de Lein0s 1.004 e 1.04312000 e
ao Deputado Marco Rêgis o Projeto de Lei n° 1.q53/2000. Encerrada a ?
Parte dos trabalhos, passa-se à 1a 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

realização de audiência pública para apurar der
fisicas e morais ao Presidente da Associação
Alternativo - ALTA -; do Deputado Glycon Terra P
encaminhada ao Ministério das Relações Exterk
Portugal denúncia do grupo representado pelo Sr. A
do Desafio Jovem de 8H, que alega ter sofridc
Internacional de Lisboa, Portugal; do Deputado A
que solicita seja realizada visita à Delegacia Espie
entorpecentes; seja realizada audiência pública p
causados pelo uso de substâncias entorpecentes;
pública para discutir denúncia relativa à cri
Esperança, no Bairro Barreiro de Cima; do Deput2
solicita seja encaminhada à Presidência desta C2
pelo Maj. Domingos Sâvio de Mendonça, relativa 2
de Bombeiros de Ipatinga; e seja realizada visita a
de ouvir membros do Corpo de Bombeiros desse
fatos relatados pelo Maj. Domingos Sávio de ME
Durante a reunião, apresentam denúncias à Comis
Maj. Domingos Sávio de Mendonça, Cap. Z0(
Caetano, Cap. Silvane Givisiez, Sr. Orlando de
Oriza Mattar. Cumprida a finalidade da
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Final dos Projetos de Lei n os 1.004 e 1.04312000 (relatora: Deputada
Maria Olivia). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva da Comissão.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei n°1.053/2000 (relator: Deputado Marco Régis). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares.
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Maria OUvia, Presidente - Wanderley Avila - Nilvaldo Andrade.	-

ATA DA 5V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA

Às dez horas do dia dezenove de outubro de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Ermano Batista, Antônio Júlio, Adelmo
Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Sené Guedes e Paulo Piau, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores a seguir citados: Projetos
de Lei n°5 1.224, 1.227 e 1.23212000 - Deputado Ermano Batista; 1.217,
1.225 e 1.23012000 - Deputado Antônio Júlio; Projeto de Lei n° 1.235/2000 e
Projetos de Lei Complementar n os 32 e 3312000 - Deputado Agostinho
Silveira; Projetos de Lei n o

s 1.222, 1.233 e 1.23412000 - Deputado Sené
Guedes; 1,220, 1.221 e 1.23112000 - Deputado António Genaro; 1.218, 1.226
e 1.22812000 - Deputado Paulo Piau; 1,219 e 1.22912000 - Deputado Adelmo
Carneiro Leão, Passa-se á fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n o

s 1,110 e 1.16412000 na forma de substitutivo que
receberam o n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista); e 1.185/2000 na forma
do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Bené Guedes); e os pareceres que
concluem pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade
dos Projetos de Lei no

s 1.05512000 (relator: Deputado Bené Guedes) e
1.18412000 (relator: Deputado Paulo Piau). Os Projetos de Lei n os 1.159,
1,183 e 1.198/2000 são convertidos em diligência a pedido de seus relatores.
O Projeto de Resolução n° 754199 e os Projetos de Lei n os 1.215 e
1.223/2000 são retirados da pauta por determinação do Presidente,
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atendendo a requerimentos aprovados pela Comisão. O Projeto de Lei n°
1.18012000, que recebeu parecer do relator, Deputado Agostinho Silveira,
pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridi4idade, tem sua discussão
adiada em virtude de pedido de vista deferido pela Presidência. Os Projetos
de Lei nos 1.105, 1.162, 1.175 e 1,20212000 deixam de ser apreciados em
virtude de pedidos de prazo formulados pelos reltores. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre propsições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
n os 1.20112000 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista) e
1.20612000 (relator Deputado Paulo Piau). Passa-se à fase de discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Agostinho Silveira, emque solicita seja realizada
reunião com a finalidade de debater, em audiência pública, o Projeto de Lei
n° 1.15912000, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a
exploração e fiscalização de loterias de bingo pla Loteria do Estado de
Minas Gerais. Nos termos regimentais, a Presidência determina o envio dos
Projetos de Lei n

os 1.055 e 1.18412000 ao Plénário, para inclusão dos
pareceres em ordem do dia. Cumprida a finalidade !, da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca bs membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, a reaIizar-e em 2411012000, às 15
horas, com a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre os Projetos de
Lei n

os 1.21512000, do Tribunal de Justiça do Estado; 1.22312000, da
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, e 1,240/2000, da Mesa da
Assembléia; determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira - Bené Guedes - Antõnio

Genaro.
ATA DA 43 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 1/99
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de outubro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Antônio
Júlio e Rêmolo Aloise (substituindo este ao Dbputado Paulo Piau, por
indicação da Liderança do PFL), membros d4 supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata d reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente, Deputado Ermano Batista, informa que a reunião se destina a
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apreciar o parecer do relator e solicita ao Deputado Antônio Júlio que
proceda á leitura do seu parecer. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer do relator que conclui pela aprovação da Proposta de
Emenda á Constituição n° 1199 na forma do vencido no 1° turno. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência suspende os trabalhos por 5 minutos,
para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a Presidência dispensa a
leitura da ata, atendendo a requerimento do Deputado Rémolo Aloise, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
seguir, agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio - Rêmolo Aloise.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.192/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em referência é de autoria do Deputado Fábio Avelar e tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Clube de Serviços Comando
Ecológico Carcará, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", em 121912000, a matéria foi
encaminhada a este órgão colegiado para exame preliminar, nos termos do
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno,

Fundamentação
A Lei n° 12.972, de 2717198, dispõe, em seu art. 1 0, sobre os requisitos cujo

cumprimento se faz necessário para que entidades obtenham o titulo
declaratório de utilidade pública, quais sejam: ter personalidade jurídica,
funcionar há mais de dois anos e ter Diretores idôneos e não remunerados
pelos cargos que exercem.

Examinando-se a documentação que instrui o processo, verifica-se que o
citado Clube atende a todos os requisitos estabelecidos pela mencionada lei,
estando, pois, habilitado ao recebimento do titulo proposto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 119212000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Adeimo Carneiro Leão - António

Genaro - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.194/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe
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tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Instituto Cultural
Nova Acrópole de Varginha, com sede nesse muni4ipio.

Publicado no !!Diário do Legislativo" de 12/9/2O00 vem o projeto a esta
Comissão para ser apreciado preliminarmente, nos termos do disposto nos
arts. 188 e 102 ! III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o disposto no art. 1 0 da Lei n° 12.972 ! de 2717198!

para que uma entidade civil sediada em Minas Gera1 possa ser declarada de
utilidade pública estadual, ela deve possuir persoralidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos e não remuerar os membros de sua
diretoria, os quais devem ser reconhecidamente idôneos.

Examinada a documentação que se fez ajuntar à proposição, verifica-se o
inteiro atendimento aos mencionados requisito& razão pela qual não
encontramos óbice à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.19412000 na forma apresentada.
Sala das Comissões ! 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°1.173/2000

Comissão de Constituição e J u stiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho. o Projeto de Lei n°
1.17312000 visa declarar de utilidade pública a Associação Brasileira das
Vítimas da Talidomida, com sede nesta Capital.

Publicado em 191812000, vem o projeto a e sta Comissão para ser
examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188 ! dc O art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, exigidos pela Lei n° 12.972
de 2717198 ! que regula a matéria.

Uma vez que as condições ali mencionadas foram inteiramente
preenchidas, conforme se pode constatar pelai análise dos autos de
processo, não encontramos óbice de natureza jurídica, constitucional ou lega
à tramitação do projeto.

Diante do exposto, esclarecemos que estamos apresentando emenda para
fazer constar a sigla pela qual a entidade também élconhecida.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade ! constitucional idade E
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.11312000 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira das

Vítimas da Talidomida - ABVT -, com sede no Município de Belo Horizonte'.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinhc

Silveira - Antônio Genaro,
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.19012000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o Projeto de Lei n° 1.19012000
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Campo do Meio, com sede nesse município.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão, a
quem compete proceder ao exame preliminar da matéria, conforme dispõe o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto sujeita-se às

normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 2717198, especialmente em seu
art. 1°.

Examinaram-se todos os documentos anexos ao processo, constatando-se
que a referida entidade, além de observar os ditames legais alusivos à
obtenção do titulo pleiteado, trabalha no intuito de assegurar o ajustamento e
o bem-estar dos excepcionais em seu município.

Dessa forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 1.19012000 em sua redação original.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antonio

Genaro - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°1.212/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em tela tem
por escopo seja declarada de utilidade pública a Fundação Santa Cruz, com
sede no Município de Jequitinhonha.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a proposição
foi publicada no "Diário do Legislativo" e a seguir encaminhada a este órgão
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jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados

da Lei n° 12972, de 2717198. Segundo o seu art. 10, pode ser declarada de
utilidade pública estadual a sociedade civil, a asociação ou a fundação
constituída ou em funcionamento no Estado, com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente á coletividade, desde qi.e comprove: a) possuir
personalidade jurídica; b) estar em funcionamento' há mais de dois anos; c)
serem os membros de sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas
pelo exercício de suas funções.

Verificamos que tais requisitos são plenamen Çe atendidos pela referida
Fundação, conforme documentação que se fez ajuntar ao projeto.

Dessa forma, não encontramos impedimento dé ordem jurídica à outorga
do pretendido titulo declaratório, mas estamos apresentando emenda ao
projeto para tornar o nome da entidade completo.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.21212000 com aEmenda n° 1, apresentada
a seguir.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública á Fundação Santa Cruz de

Jequitinhonha. com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio

Genaro - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.143/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, 0 1 projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a obrigatoriedade, para o ente público, o concessionário e o
permissionário de serviço ou obra pública, de notificar o município onde a
obra ou o serviço forem realizados.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 41812000, foi a proposição
distribuída a esta Comissão para ser apreciada sob os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em observância ao que
determina o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise determina para o ente público, o concessionário

e o permissionário de serviço ou obra pública a obrigatoriedade de notificar o



município no qual forem executar as obras ou serviços Dispõe também 734
que a notificação será feita no prazo de três dias a contar da emissão da
ordem de serviço ou da assinatura do contrato e discrimina as informações
que ela deve conter. Manda ainda que a obrigação que institui seja prevista
nos contratos administrativos, sob pena de nulidade.

No que se refere ao ente público o art. 61 da Constituição mineira atribui á
Assembléia Legislativa a prerrogativa de legislar sobre todas as matérias de
competência do Estado. Por outro lado, a proposição em exame não fere as
normas referentes a competência privativa, comidas na Carta Estadual.

No que tange aos comandos dirigidos ao concessionário e permissionário,
dispõe o inciso XXVII do art. 22 da Constituição da República, na forma que
lhe deu a Emenda à Constituição n° 19, de 416198:

"Art. 22- Compete privativamente á União legislar sobre:

XXV - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades,
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XX, e
para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do
art. 173, § 1 0, III;".

O § 2 0 do art. 24 da Carta Magna estabelece:
"Ai-t. 24- ................................
§ 2 0 - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui

a competência suplementar dos Estados".
É, portanto, oferecida ás unidades da Federação a oportunidade de editar

normas sobre licitação, no uso de sua competência suplementar.
O inciso XVIII do art. 61 da Constituição do Estado prevê:
"Art. 61 - Cabe á Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador,

não exigida esta para o especificado no art. 62, dispor sobre todas as
matérias de competência do Estado, especificamente:

XVIII - matéria de legislação concorrente, de que trata o art. 24 da
Constituição da República".

Diz ainda a alinea "b" do inciso XIV do art. 10 da Cada Estadual:
"Art. 10 - Compete ao Estado:

XIV - suplementar as normas gerais da União sobre:
a) ...................................
b) licitação e contrato administrativo na administração pública direta e

indireta;".
O art.15 do mesmo Diploma Legal estatui:
"Art. 15 - Observadas as normas gerais estabelecidas pela União, lei



rÃ

estadual disciplinará o procedimento de IicitaçÈ
contratação de obra, serviço, compra, alienação e c

Não há, portanto, obstáculo de natureza consi
projeto.

Abrindo caminho a uma futura consolidação das
de licitação, julgamos conveniente alterar a redaç
acrescentar um inciso ao art. 59 da Lei n° 9.444.
sobre as licitações e contratos da administração cc
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obrigatória para a

à tramitação do

eis estaduais que tratam
do art. 3°, com o fim de

de 25111187, que dispõe
itralizada e autárquica do

Estado-
Para aprimorar os comandos contidos nos deçnais artigos, tornando-os

mais precisos e conformes com a técnica legislativa, introduzimos mudanças
em sua redação, conservando-lhes a substância.

Conclusão
Em vista do exposta, concluímos pela juridicidáde, constitucionalidade e

legalidade do Projeta de Lei n° 1.14312000 na forr½a do Substitutivo n° 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a notificação ao município da realização de obra ou prestação

de serviços, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Geais decreta:
Art. 1 0 - O ente público estadual, o concessionáFio ou o permissionário de

serviço público de competência estadual notificárá o município em cujo
território realizar obra ou prestar serviço público.

Art. 20 - O prazo para a notificação a que se ref&re o art. 1° é de três dias
contados:

- da emissão da ordem de serviço, no caso de ente público;
II - da assinatura do respectivo contrato, no caso de concessionário ou

permissionário.
Art. 30 - A notificação a que se refere o art. 1 0 conterá, com relação à obra

ou prestação de serviço, as seguintes informações
- localização detalhada;

II - natureza;
III- valor total;
IV - prazo de conclusão;
V - providências a serem solicitadas da municipaidade.
Art. 40 - O art. 59 da Lei n° 9,444, de 25 de novembro de 1987, fica

acrescido do seguinte inciso:
"Art. 59 - ...............
XV - a notificação, na forma da lei, ao município em cujo território ocorrer a

realização da obra ou a prestação do serviço, nas hipóteses definidas nos
incisos 1 e 11 do art. 40.".
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Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Silveira - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.162/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 1.16212000
dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de
desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/8/2000, foi a proposição
distribuída ás Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária
e Agroindustrial, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Todavia, Decisão da Presidência publicada no "Diário do Legislativo" de
511012000 determinou a aplicação das normas de tramitação de projeto de lei
complementar ao Projeto de Lei n° 1.16212000 salvo quanto ao "quorum", em
razão da natureza da matéria, de conformidade com o estabelecido no art.
193 do Diploma Procedimental, Portanto, o prazo das Comissões para
análise da proposição é de 40 dias.

Cabe-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucional idade e
legalidade do projeto.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.16212000 é o resultado de um amplo debate público,

realizado nesta Casa, no dia 19111199, com a presença do Instituto Estadual
de Florestas, por meio de sua Diretoria de Pesca, de representantes da
Federação dos Pescadores Profissionais e Artesanais do Estado, da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais, da Federação dos Pescadores Amadores
e da comunidade científica vinculada ao ensino e à pesquisa. Segundo o
Deputado Fábio Avelar, dessa discussão e de outras que se realizaram ao
longo de 1999, verificou-se a necessidade de revogação da atual lei de pesca
e aqUicultura em vigor - Lei n° 12.265, de 2717196 -, em face das inúmeras
alterações sugeridas. sendo as principais as seguintes:

1 - incorporação da flora aquática, de forma expressa, como objeto de
política estadual de proteção ambiental;

2 - exclusão da modalidade de pesca denominada desportiva;
3 - inclusão do principio da precaução, visando à biossegurança como

pressuposto de qualquer procedimento para a introdução de organismos
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geneticamente modificados; do respeito á digni
dependentes de atividade pesqueira; do desenv
principio do estabelecimento de piracema diferenc
as condições geoclimáticas de cada região do Est

4 -criação do Conselho Estadual da Pesca e A
membros, sendo 8 do poder público e 7 da socied
do Secretário de Estado de Meio Ambiente e De
não cabendo aos seus integrantes remuneração d

5 - dispensa da licença de pesca para a modalid
6 - elevação dos valores de multa pecuniária;
7 - aplicação subsidiária aos infratores da lei e

Federal n°9.605, de 1212198, que dispõe sobre cri
de natureza administrativa;

8 - aplicação de parcela de receitas de pes
aquicultura e organização de colónias de pes
como no fornecimento de alevinos e matrizes
repovoamento dos cursos de água, a título de mcc

Constitucionalmente, os Estados membros
Constituição Federal, no art. 24, VI, a legisl
observadas as normas gerais estabelecidas
encontram difundidas em vários diplomas no
Decreto-Lei n° 221, de 2812167, que dispõe so
pesca e dá outras providências.

Examinando o projeto, observamos que ele se
federal aplicável, salvo quanto a alguns disposith
de emendas corretivas na conclusão deste parece
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ade dos profissionais
'imento sustentável e do
da, de conformidade com
lo;
jicultura, composto de 15
Je civil, sob a Presidência
nvolvimento Sustentável,

nenhuma natureza;
ie amadora;

ual do disposto na Lei
ambientais e infrações

para as atividades de
res profissionais, bem
espécies nativas para

estão autorizados pela
sobre pesca e fauna,

la União, as quais se
nativos, em especial, o
e proteção e estímulo à

duna com a legislação
que estão sendo objeto

Com relação à iniciativa parlamentar, o vicio situa-se apenas no tocante à
criação do Conselho Estadual da Pesca e AqüiuItura, em decorrência do
disposto no art. 66, III, "e", da Constituição do Estado. No entanto, levando-se
em consideração que a proposição é fruto de debate de que participaram o
Instituto Estadual de Florestas - IEF - e a Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais - PMMG -, estamos lançando mão, neste parecer, da regra do § 2 0 do
art. 70 da mesma Constituição, que diz que a sanção supre o defeito de
iniciativa, para permitir que o projeto possa ser ma is bem analisado, inclusive
quanto a esse aspecto, nas comissões de mérito.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.16212000 com as Emendas n°s 1 a 5, a
seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso 11 do art. 60 a seguinte redação:
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"Art. 6°-
II - disciplinar as formas e os métodos de exploração;'.

EMENDA N°2
Substitua-se, no projeto, a expressão "Conselho Estadual da Pesca e

Agricultura" por "Conselho Estadual da Pesca e Aqüicultura".
EMENDA N°3

Dê-se ao § 70 do art. 14 a seguinte redação:
"Ar-t. 14- ....................................
§ 70 - Pode ser concedida licença especial de aprendiz de pesca ao maior

de quatorze anos e menor de dezoito anos, mediante autorização de
autoridade judicial.".

EMENDA N°4
Dê-se ao § 80 do art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14- .....................................
§ 80 - A concessão da licença prevista no parágrafo anterior obedecerá ao

respectivo regulamento, que disporá, entre outras, sobre as condições gerais
de expedição, incluindo o limite de captura e, observada a legislação federal,
a jornada de trabalho do aprendiz.".

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 35 a seguinte redação:
"Art. 35 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n°

12.265, de 24 de julho de 1996.".
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Silveira - Antônio Júlio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.175/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Elaine Matozinhos. tem como
objetivo estabelecer a obrigatoriedade do detalhamento dos serviços
cobrados e prestados pelas operadoras do sistema de telefonia no Estado de
Minas Gerais.

Publicada em 241812000, foi a proposição distribuída a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucional idade e
legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 103, V. "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Há muito a sociedade reivindica mais transparência por parte das

operadoras do sistema de telefonia no que tange á discriminação dos
serviços cobrados nas contas mensais de consumo. O Poder Judiciário, por
sua vez, não tem sido tolerante com os constantes abusos praticados pelas
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concessionárias, que nem sequer cumprem as d
das Telecomunicações (Lei Federal n° 9.472, d
Proteção e Defesa do Consumidor, que elegera'
usuário, entre outros, o relativo à transparência
consumo.

A ANATEL, responsável pelo gerenciamento e ç
telefônico, tem-se mostrado ineficiente no combat
na repressão das diversas irregularidades cometid

Especialmente no que tange às contas do com
nos diversos PROCON5, a reincidência de re
cobrança dos denominados impulsos excedent'
forneça justificativas razoáveis para tanto. Não o
usuários da periferia são vítimas freqüentes de c
relativas ao famigerado telessexo internacional.
muitas vezes, são cobrados de forma ultrajantE
consumo.

Aliás, conforme se depreende da leitura dos a
Proteção e Defesa do Consumidor, tem o i
devidamente informado acerca dos serviços que
seu custo efetivo, de forma clara e transparente, ri
mais fraca nesta relação.

Diante, então, da ineficiência da agência fisc
membro, no exercício da sua competência legif
rígidas para conter os constantes abusos. Não se
nenhuma exorbitância da sua competência, vi
Constituição Federal autoriza o Estado a legislar
nesta proposição.

)osições da Lei Geral
1998) e do Código de
como direito básico do

nessa típica relação de

[a fiscalização do serviço
aos abusos praticados e

mo medido, constata-se,
afiações envolvendo a

sem que a empresa
tante, verifica-se que os
wança ilegal de ligações
erviços não solicitados,
nas contas mensais de

;. 60 e 31 do Código de
uário o direito de ser
ie foram prestados e de
smo porque é ele a parte

dora, cabe ao Estado
ite, impor regras mais
umbra, nesta iniciativa,
que o art. 24, V, da
?rca da matéria tratada

Quanto à iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo,
entendemos ser aplicável, neste caso, a regra do art. 61 da Constituição
Estadual. Entretanto, do ponto de vista técnico, a proposição em epigrafe
deverá ter o conteúdo aprimorado na comissão de mérito à qual será
submetida.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°1.175/2000.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista. Presidente - Antônio Genaro, reltor - Agostinho Silveira -

Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.180/2000

Comissão de Constituição e Jutiça
Relatório



740
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epigrafe visa a

autorizar o delegatáno de serviço de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal a conceder desconto em tarifa.

Publicado em 261812000, o projeto foi preliminarmente distribuído a esta
Comissão para ser submetido a exame de juridicidade. constitucional idade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a', do Regimento
Interno,

Fundamentação
O projeto em análise tem por objetivo autorizar o delegatário de serviço de

transporte coletivo rodoviário intermunicipal a conceder desconto em tarifa.
O art. 175 da Constituição da República dispõe que incumbe ao poder

público a prestação de serviços públicos, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre mediante licitação, na forma da lei, que
disporá sobre o regime das empresas concessionárias de serviços públicos,
o caráter especial de seus contratos, os direitos dos usuários e a política
tarifária.

Em se tratando de contrato de concessão ou permissão de serviço público,
o dispositivo que rege a matéria não exige lei federal para regulamentá-la. No
entanto, o inciso XXVII do art. 22 da Carta Magna incluiu as normas gerais de
licitação e contratação, em todas as modalidades da administração pública,
entre as matérias de competência privativa da União. Dessa maneira,
compete à União estabelecer normas gerais sobre a matéria, e aos Estados
membros, estabelecer normas suplementares. No âmbito da União, o
assunto é tratado pela Lei n° 8,987, de 1312195, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no ad.
175 da Constituição Federal e dá outras providências.

Reza a Constituição Estadual, em seu art. 40, § 1 0 e 2 0 , que a delegação
da execução de serviço público será precedida de licitação, na forma da lei,
que disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias
de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e as condições de
exclusividade do serviço, caducidade, fiscalização e rescisão da concessão
ou da permissão, a política tarifária e a obrigação de o concessionário e o
permissionário manterem serviço adequado. Ainda sobre o assunto, diz o
Texto Constitucional Estadual, em seu art. 10, IX, que compete ao Estado
explorar diretamente ou mediante concessão, o serviço de transporte
rodoviário estadual de passageiros. As normas que tratam da matéria no
Estado de Minas Gerais são a Lei n° 10.453, de 2211191, e o Decreto n°
32.656, de 1413191, com a nova redação dada pelo Decreto n° 39.904, de
18/12/98.

É necessário observar que, no que concerne á iniciativa, não há nenhum
óbice jurídico- constitucional ao projeto. No entanto, não há que se falar em
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autorizar o delegatário a dar desconto na tarifa cobrada, visto que a
relação entre o Estado, poder concedente, e o concessionário é uma relação
contratual que institui direitos e obrigações para ambas as partes, os quais
devem ser necessariamente observados. Dessa maneira. somente o contrato
pode estabelecer as condições para a execução dó serviço concedido.

A norma federal que rege o assunto estabelece, no § 1 0 do art. 60 , que o
serviço adequado, a que o usuário faz jus, é aquele que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modiciíiade nas tarifas. Sobre as
tarifas, estabelece o texto legal mencionado que elas serão fixadas pelo
preço da proposta vencedora da licitação, preervadas pelas regras de
revisão previstas em lei, para que se assegurel o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato no edital e no próprio instrumento contratual. Sobre os
contratos, reza a lei que são cláusulas essenciais do instrumento aquelas
relativas ao preço do serviço e aos critérios e proêedimentos para o reajuste
e a revisão das tarifas.

Dessa forma, a relação estabelecida entre ? poder concedente e o
concessionário é contratual, caracterizada como um ato jurídico perfeito, não
podendo ser alterada por lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n°1.180/2000.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira relator - António Genaro -

Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO, DE LEI N°1.189/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a propõsição em epígrafe dispõe
sobre as empresas de asseio e conservação e dá outras providências.

Publicado em 121912000, foi o projeto distribuiio preliminarmente a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c os arts. 208 e 102, III,
'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo disciplinar o exercicio das

atividades das empresas de asseio e conservação. Em síntese, o projeto
define o seguinte:

- entende-se por empresa de asseio e conservação a firma individual ou
coletiva, legalmente registrada e especializada na prestação de serviços de
limpeza, higienização, manutenção e conservação em geral, que forneça
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material, equipamento e tecnologia:

- a empresa promoverá a execução dos serviços com o pessoal
necessário, sob sua inteira responsabilidade e direção;

- a contratação de pessoal estará sujeita à Consolidação das Leis do
Trabalho;

- o funcionamento da empresa dependerá de assento prévio junto à
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;

- a empresa terá seus documentos constitutivos e as respectivas alterações
arquivados no órgão do registro do comércio , sujeitando-se às mesmas
exigências impostas aos estabelecimentos comerciais, sendo que o capital
social totalmente integralizado não poderá ser inferior a 100.000 (cem mil)
UFIRs;

- o pedido de registro de funcionamento da empresa, a ser dirigido ao
Secretário de Estado de Indústria e Comércio, deverá ser instruído, sob pena
de indeferimento, com requerimento assinado pelo seu titular; prova de
constituição da firma, mediante o competente registro na Junta Comercial em
que tenha sede; comprovação do capital social mínimo necessário para sua
constituição; comprovação da propriedade do imóvel onde se localiza a sede
da empresa ou recibo referente ao último mês de pagamento do aluguel
relativo ao contrato de locação da referida sede; prova de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; declaração de rendimentos de cada
um dos sócios da empresa; não será deferido o requerimento cuja declaração
de rendimentos for incompatível com o aporte de recursos necessários à
constituição da empresa;

- a empresa é obrigada a fornecer, mensalmente, aos seus tomadores de
serviços comprovante de regularidade de situação junto ao Instituto Nacional
do Seguro Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Fazenda
Pública Federal e Municipal;

- o registro nos conselhos profissionais será obrigatório quando ocorrer o
efetivo exercício de atividades que exijam responsabilidade técnica de
profissionais na respectiva área;

- nas propostas para participação em licitações públicas ou cotação de
preços promovida por particulares, a empresa deverá apresentar cópias das
GRPSs referentes aos três meses imediatamente anteriores;

- às sociedades civis e fundações, é vedada a exploração direta ou indireta
da atividade de conservação e asseio.

Conforme se verifica na justificação do projeto, este visa não somente a
estabelecer a regulamentação mínima para o funcionamento das empresas
que exerçam as atividades de asseio e conservação, mas, principalmente, a
proteger os cidadãos, para que utilizem tais serviços com segurança e
qualidade.
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É fato notório que a maioria das empresas que
de asseio e conservação são constituidas sob a
quotas de responsabilidade limitada, sujeitas,
arquivamento de seus atos na Junta Comercial do E

Existem, por outro lado, empresas sob a form
fundação ou sociedade civil, as duas últimas regia
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Jurídicas)
de comércio.

Em face dessa enorme gama de empresas que
asseio e conservação, é que, freqüentemente, depE
irregularidades na prestação desses serviços.

Como já foi ressaltado, o objetivo da proposiÇ
regras para o exercicio dessa atividade, a fim de
consumidores desses serviços.

A matéria de que trata a proposição é de
concorrente entre a União e os Estados, nos
Constituição da República.

Cabe ressaltar que, em face da inexistência de
tema, o Estado tem a prerrogativa de exercer cor-
para atender a suas peculiaridades, consoante o d
artigo da Carta Magna.

Por outro lado, não há obstáculo quanto à
legislativo, uma vez que não se trata de matéria de
no art. 66 da Carta mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicid

legalidade do Projeto de Lei n°1.189/2000.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente e relator - Antônio

Leão - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO

Comissão de Constituição e J
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto e
reorganização do Conselho de Industrialização -

Publicado no 'Diário do Legislativo" em 14/9120(
às Comissões de Constituição e Justiça, de Turisr
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Preliminarmente, cabe a esta Comissão emitir pa
constitucionalidade e legalidade da matéria, na fc
102. III. "a", do Regimento Interno.
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pioram as atividades
rma de sociedades por
portanto, a registro e

de sociedade anônima,
Iradas, normalmente, nos
que exploram esse ramo

xploram as atividades de
ramo-nos com noticias de

o é exatamente instituir
roteger os interesses dos

competência legislativa
?rmos do art. 24, V, da

islação federal sobre o
téncia legislativa plena,
osto no § 30 do mesmo

Flagração do processo
ciativa privativa prevista

, constitucionalidade e

iaro - Adelmo Carneiro

LEI N°1.197/2000
iça

epígrafe dispõe sobre a
D.
foi o projeto distribuído
Indústria e Comércio e

er sobre a juridicidade,
a do art. 188, c/c o art.
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Fundamentação

O projeto de lei em exame visa a reorganizar o Conselho de
Industrialização, cujas estrutura e competência se encontram previstas no
Decreto n° 18.086, de 2119/76. Saliente-se que, na vigência da Constituição
da República de 1967 com a Emenda n° 1, de 1969, o Poder Executivo não
dependia de lei formal para dispor sobre a organização de seus órgãos.

O Conselho, órgão subordinado à Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio, tem por finalidade participar da formulação de normas básicas de
política de industrialização e propor sua execução, conforme os parâmetros
da política de desenvolvimento econômico e social do Governo do Estado.

Tratando-se de órgão vinculado a Secretaria de Estado, a remessa deste
projeto pelo Governador do Estado atende á regra de iniciativa privativa do
Chefe do Executivo para projetos de lei que visem à estruturação de órgão
autônomo, nos termos da alínea 'e", inciso III, do art. 65 da Constituição
Estadual.

O projeto propõe possibilitar a participação de entidades da sociedade civil
na composição do Conselho, estando, pois, em consonância com a tendência
de democratização na formação dos órgãos desta natureza. Não obstante, o
projeto, ao especificar as entidades que poderão indicar os representantes,
discrimina outras entidades e setores que, porventura, possam ter interesse
em participar na formulação de normas básicas de política de
industrialização.

Por esse motivo, apresentamos a emenda para retirar a menção às
entidades, deixando para a regulamentação da lei a definição do critério para
seleção dos representantes da sociedade civil. Afinal, a lei tem a pretensão
de ser permanente, e a sociedade civil está em constante mutação, tornando
legitimas novas instituições. A norma regulamentadora, que pode ser
alterada com maior facilidade, tem melhores condições de acompanhar a
dinâmica da sociedade civil. Ademais, tal alteração confere maior harmonia
ao projeto, considerando o disposto no § 2 0 do art. 70 , segundo o qual a
ausência do representante da sociedade civil em três reuniões sucessivas
implicará a substituição de sua entidade junto ao COIND.

Aproveita-se o ensejo para se inserirem duas diretrizes para o exercício
das atribuições do Conselho. A primeira reside na exigência de que, ao se
analisar o número de empregos a serem gerados pela apreciação de um
pedido de financiamento, devem-se levar em consideração não apenas os
empregos diretos, mas também aqueles gerados indiretamente, seja pelo
setor agrícola, seja em virtude da contratação de empresas prestadoras de
serviços.

A segunda diretriz visa a evitar a discriminação daquelas empresas que
geram ICMS, mas não o recolhem diretamente, em virtude da substituição
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tributária ou do diferimento.

Ambas as medidas buscam dar maior efetividac
ao desenvolvimento econômico do Estado de Mm
§ 20 do art. 232 da Constituição Estadual.

O projeto merece reparo, ainda, para se
enquadramento do membro indicado pela A
composição do Conselho, porque ele figura, conf
como representante da sociedade civil. Ora,
constitui um dos Poderes do Estado, não podendo
figurar como representante da sociedade civil.
Emenda n°2.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, conE

do Projeto de Lei n° 1.19712000 com as Eniend
seguem.

aos objetivos que visam
Gerais mencionados no

corrigir precisamente o
;embléia Legislativa na
-me o inciso II do art. 5°,

Assembléia Legislativa
i membro por ela indicado
or isso, apresentamos a

cionalidade e legalidade
n

os 1, 2, 3 e 4, que se

EMENDA N°1
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 3°:
"Art. 3°- ............................
Parágrafo único - Na apreciação de projeto que seja financiado por

programa ou fundo estaduais cujo objetivo é promover o desenvolvimento e a
modernização do parque industrial e agroindustrial do Estado, o COIND
deverá:

- levar em consideração a quantidade de empegos gerados diretamente
pela unidade industrial, os decorrentes do segmento agropecuário quando se
tratar de projeto integrado e os gerados por 'empresas prestadoras de
serviço, desde que o trabalhador exerça a atividade permanentemente na
unidade financiada;

II - admitir o pedido de financiamento de emr
ICMS ocorra por substituição tributária ou diferime

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso II do art. 5 0 a seguinte redação:
"Art. 50 - .................
II - um representante da Assembléia Legislativa
AI !tA(	-."- flLI VI _J -,

EMENDA N°3
Dê-se ao inciso III e ao § 1 0 do art. 50 a seguinte redação:
"Art. 5°- ..................................
III - seis membros indicados por entidades representativas da indústria, da

agroindústria e do comércio.
§ 1 0 - Decreto regulamentador estabelecerá as1 entidades representativas

da indústria, da agroindústria e do comércio que indicarão os membros

a cujo recolhimento do

Estado de Minas Gerais
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referidos no inciso III, cuja nomeação será feita pelo Governador.'.

EMENDA N°4
Acrescente-se ao art. 5°c seguinte § 41:
"AI. 50 -	.................
§ 40 - A função de membro do COIND é considerada função de relevante

interesse público.".
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Emano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Antônio Genaro -

Agostinho Silveira - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.21912000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em análise
dispõe sobre o serviço voluntário no Estado.

Publicado em 511012000, o projeto foi preliminarmente distribuído a esta
Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento visa a possibilitar que o Estado admita a

prestação de serviço voluntário em seus órgãos e entidades que tenham
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de
assistência social, nos termos da Lei Federal n° 9.608, de 18/2/98, que
dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. Estabelece,
também, o projeto que o Estado promoverá campanhas educativas, tonando-
se obrigatória a afixação de cartazes contendo a relação dos órgãos e das
entidades públicas em que há vagas, inclusive com divulgação pela Internet.

E importante salientar que, antes da lei federal mencionada, a prestação de
serviço voluntário ensejou a postulação em juízo de várias ações
reivindicando a existência de vínculo e, por conseguinte, indenizações
trabalhistas. Tal fato, naturalmente, contribuiu para que a administração
pública ficasse temerosa e restringisse a admissão de prestadores de
serviços voluntários.

No entanto, o poder público, reconhecendo a importãncia dessa
modalidade de prestação de serviço, editou a lei federal em questão, que
estabeleceu a gratuidade e a desvinculação empregaticia, para que, assim,
fosse possível resgatar o serviço voluntário.

O projeto em análise, ao proporcionar maior publicidade à Lei Federal n°
9.608, de 1998, com o intuito de incentivar a admissão de prestadores
desses serviços gratuitos na administração pública, vai ao encontro dos
preceitos constitucionais que dispõem ser dever do Estado a adoção de
política pública de integração social.
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do de Minas Gerais,
97, de 17112192, que cria
'J. A Lei n° 12.367, de
Orientação ao Trabalho
stado do Trabalho, da

dá outras providências,
nios, entre as quais n°

entre o Estado de Minas
jamento e Coordenação
l, com interveniência da

Por último, vale lembrar que, no âmbito do Es
dispõem sobre o serviço voluntário o Decreto n° 34
o Programa de Iniciação ao Trabalho - PROM
28111196, transforma o PROMAN em Diretoria d
Educativo do Adolescente ! da Secretaria de
Assistência Social, da Criança e do Adolescente,
além de várias resoluções de aprovação de cor
3,871, de 214186, que aprova o convénio celebrad'
Gerais, por meio da Secretaria de Estado do Pia
Geral, e o Serviço Voluntário de Assistência So
Secretaria de Estado da Fazenda.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicid

legalidade do Projeto de Lei n° 1.21912000.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneir

Genaro - Agostinho Silveira.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIT
Comissão Especial

Relatório

constitucional idade e

Leão, relator - António

A EMENDA N° 1 À
CÃO N° 24199

o

c
o
o

A proposta de emenda á Constituição em epigrfe, de autoria de 113 dos
membros da Assembléia Legislativa e tendo como primeiro signatário o
Deputado Paulo Piau, acrescenta dispositivos aos arts. 161 e 199 da
Constituição do Estado.

Aprovada no 1 0 turno, a proposta recebeu desta Comissão Especial
parecer favorável a sua aprovação no 2 0 turno, na forma original.

Durante a fase de discussão da matéria no 2 0 turbo, foram apresentados o
Substitutivo n° 1, do Deputado Márcio Kangussi, e a Emenda n° 1, do
Deputado Paulo Piau, os quais vêm agora a esta Comissão para receber
parecer.

Fundamentação
O Substitutivo n° 1 pretende que, do valor correspondente a 1% da receita

corrente ordinária do Estado a ser repassado à LI EMG e à UNIMONTES -
conforme disposto na proposta original -, seja destinado o percentual de 15%
à criação, implantação e manutenção de cursos superiores nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri.

A Emenda n° 1 tem por escopo elevar para 2% a parcela da receita a ser
reservada às duas Universidades.

A questão da necessidade de se vincularem recursos orçamentários para
viabilizar o dispositivo constitucional de criação das duas universidades
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estaduais já foi amplamente discutida durante a apreciação da matéria
nesta Comissão, bem como na Comissão Especial para proceder a estudos e
apresentar proposições acerca da UEMG. não tendo restado dúvidas quanto
à importância da medida para a concretização desse vital projeto de
desenvolvimento do Estado.

A contribuição trazida pelo Substitutivo n° 1 à proposta original apresenta-
se tempestiva e adequada ao melhoramento da realidade do quadro da
educação superior no Estado e, conseqüentemente, ao desenvolvimento
regional, considerando-se os seguintes aspectos:

1 - A necessidade de se investir na educação superior pública e gratuita
nas regiões mais pobres do Estado é perfeitamente demonstrada quando se
analisam as suas características socioeconõmicas. Os municípios dos vales
do Jequitinhonha e do Mucuri apresentam um índice de Desenvolvimento
Humano - IDH - menor que 0,5, número que reflete, segundo a classificação
da Organização das Nações Unidas, um nível muito baixo de
desenvolvimento.

2 - A distribuição espacial das instituições de ensino superior em Minas
Gerais apresenta-se desigual e fortemente concentrada nas regiões Central,
Sul, Mata e Triângulo, que, em conjunto, abrigam 13 das 16 universidades
existentes no Estado. As regiões Norte e Noroeste e os vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, que ocupam 43.24% da área total do Estado e
abrigam mais de 2.500.000 habitantes, em 155 municípios, contam apenas
coma UNIMONTES.

3 - A Universidade de Montes Claros, mesmo contando com recursos
insuficientes para a manutenção e o desenvolvimento de suas atividades,
tem conseguido expandir a sua área de atuação, com a criação dos "campi"
de Januária, Janaúba e Pirapora, promovendo também cursos emergenciais
em Porteirinha, São Francisco e Salinas. Está sendo analisada pelo
Conselho Estadual de Educação a proposta de criação do "campus"
avançado de Almenara. no vale do Jequitinhonha, com o início dos cursos
previsto para ainda este ano. Com a oferta de 50 cursos, que contam com
5.500 alunos, e a prestação de diversos serviços comunitários. a
UNIMONTES tem se firmado pouco a pouco como um pólo de
desenvolvimento para os municipios atendidos Havendo incrementação de
recursos para a Universidade, pretende-se criar um Centro Universitário e
Tecnológico, que atenderá às regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha e
Mucuri, no qual poderão ser formados profissionais e técnicos de alto nível,
potencializando a produção de novos conhecimentos e tecnologias para
ajudar a transformar a realidade dessas regiões.

4 - Da mesma forma, a Fundação Universidade Vale do Jequitinhonha,
sediada em Diamantina e agregada à UEMG, atinge com suas ações de
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ensino, pesquisa e extensão 27 municípios da1 região, tendo, até o
presente, habilitado aproximadamente 6 mil profissionais para atuar no
mercado regional. Atualmente, desenvolve projetos como o Centro de
Memória Cultural do Vale do Jequitinhonha e o Programa Pró-Rural, que
forma professores no Alto Jequitinhonha, em convênio com as Prefeituras da
região. Canalizando-se recursos para a criação e implantação de cursos nos
vales do Jequitinhonha e do Mucuri, a unidade de Diamantina poderá
expandir o seu já reconhecido trabalho para as cidades vizinhas,
potencializando o desenvolvimento dessas regiõesi

Pelas razões trazidas nos tópicos 3 e 4, mereceria o substitutivo
apresentado uma adaptação em seu texto, atribuindo a responsabilidade pela
criação de cursos nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri às duas
Universidades Estaduais - UEMG e UNIMONTES.

Há, por fim, uma razão fundamental que rios leva a considerar a
necessidade dessa adaptação: criar cursos em !unidades isoladas iria de
encontro à missão mais significativa que orientou a criação das
Universidades do Estado na Constituição de 11989 - a promoção da
integração regional, com a estadualização de unidades isoladas de ensino
superior espalhadas pelo Estado, formando-se; um corpo sistêmico e
organizado de ensino superior no Estado. As duas Universidades Estaduais
são instituições que já possuem uma trajetória consolidada e foram criadas
para promover a integração cientifica, tecnológica 1 e cultural entre as regiões
do Estado, com o fim de se alcançar o equilíbrio socioeconõmico entre elas.
Basta que o Estado volte sua atenção para elas, dando-lhes o devido apoio
financeiro de que necessitam para cumprir plenamente seus objetivos.

A Emenda n° 1, do Deputado Paulo Piau, mostra-se também, por sua vez,
oportuna e realista, pois conserva o mérito da proposta original,, ampliando
sobremaneira o seu alcance no plano prático. E plenamente justificável,
assim, a pretendida elevação do índice de 1% para 2% da receita

'

	

	orçamentária corrente ordinária do Estado, a serem repassados à UEMG e à
UNIMONTES, sobretudo pelo seguinte:

1 - Uma aplicação de 2% das receitas públicas no ensino superior é o
mínimo que um Estado com a importância e a projeção de Minas Gerais deve
à sociedade. E do conhecimento de todos que Esbdos com o mesmo nível
de desenvolvimento aplicam, senão a mesma parcéla, dotações superiores a
2% do orçamento. Não é necessário discutir aqui como é vital para o
desenvolvimento de um Estado o investimento no ensino superior, com os
reconhecidos benefícios que dele decorrem. Isso é verdade inequívoca e
incontestável.

a

	

	2 - A UNIMONTES conta atualmente com uma)dotaçâo orçamentária de
R$27.000.000,00 por ano, o que tem se mostrado insuficiente para a



750
realização de investimentos para expansão de suas atividades,
necessários para atender sua real demanda. Supondo que a Universidade
fosse contemplada com 50% do índice de 1% pretendido, passaria a receber
em torno de R$4.000.000,00 a mais, tomando-se como base o exercício
corrente, alterando-se muito pouco o quadro atual da instituição. A título de
exemplo, apenas no mês de junho deste ano, a execução orçamentária
referente ás despesas correntes da instituição fechou em mais de
R52.000.000,00. Por outro lado, se aprovada a emenda, a dotação
orçamentária reservada à UNIMONTES certamente se compatibilizaria de
forma muito mais satisfatória com os compromissos financeiros de
manutenção e investimento necessários á sua expansão e ã melhoria dos
serviços prestados.

3 - No caso da UEMG, o quadro é ainda mais ostensivo: ela precisa
absorver as nove fundações do interior, o que representa, no mínimo,
assumir o compromisso de oferecer ensino gratuito aos seus mais de 15 mil
alunos e incorporar seu quadro de docentes e funcionários. Considerando-se
a hipótese colocada no item anterior, ou seja, a de que a UEMG dividisse
com a UNIMONTES o valor correspondente a 1% da receita, ela perceberia
R$31 000.000,00 anuais e, certamente, não poderia cumprir o seu
compromisso constitucional e legal, pois apenas para manter as fundações,
sem realizar investimentos, necessitaria de mais ou menos R$50.000.00000
anuais. Caso fosse aprovada a emenda, no entanto, a UEMG, além de poder
efetuar as despesas de custeio de suas unidades, teria ainda a possibilidade
de contar com uma boa margem de recursos para ampliar o alcance de suas
atividades e investir na qualidade e modernização de suas unidades.

Pelas razões expendidas neste parecer, consideramos que tanto o
Substitutivo n° 1 como a Emenda n° 1 aprimoram o conteúdo da proposta
original. Para incluir as modificações propostas por ambos no texto original,
com a adaptação já mencionada, sugerimos o acolhimento do Substitutivo n°
1 com a Emenda n°2, que apresentamos.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo n° 1 com a Emenda

n°2, que apresentamos, e pela prejudicialidade da Emenda n° 1.
EMENDA N°2 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Dê-se ao art. 2 0 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação, suprimindo-se a
alínea "g" do inciso IV do art. 161, na redação dada pelo art. 10:

"Art. 2° - O art. 199 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica
acrescido dos seguintes § 1° e 2 0 , passando o seu parágrafo único a § 30:

"Art. 199- .................................
§ 1° - O Estado destinará dotações e recursos à operacionalização e

manutenção das atividades necessárias à total implantação e



desenvolvimento da Universidade do Estado de W
e da Universidade Estadual de Montes Claros - U
no mínimo, 2% (dois por cento) da receita orçamei
Estado, repassados em parcelas mensais equiva
total, no mesmo exercício.

§ 20 - Dos recursos a que se refere o parágrafo
por cento) serão destinados prioritariamente à
cursos superiores nos vaies do Jequitinhonha e d
do Estado de Minas Gerais - UEMG - e pela
Montes Claros - UNIMONTES -, podendo, justificz
na manutenção de outras atividades das respectiv

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000.
Carlos Pimenta, Presidente e relator - Paulo PiaL

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos d

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Prefeito Municipal e

Municipal de Mariana pelo 304 0 aniversário de
(Requerimento n° 1.56712000, do Deputado José f

de congratulações com os munícipes de Car
emancipação desse município (Requerimento n°
Maria Olivia);

de congratulações com os municipes de
emancipação desse município (Requerimento n°
Maria Olivia);

de congratulações com a Cooperativa dos Pi
Qualidade de Minas Gerais pela comerciahzaçã
Reino Unido (Requerimento n° 1.59012000, do
Silva);
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Gerais - UEMG -
)NTES -, no valor de,
corrente ordinária do
a um doze avos do

iterior, 7,5% (sete e meio
lação e implantação de
Mucuri pela Universidade
iniversidade Estadual de
amente, ser empregados
Universidades.".'.

Eduardo Brandão.

art. 103, III, "b" a "d", do

o Presidente da Câmara
nancipação do município
Iton);
iestre pelos 89 anos de
1.57712000, da Deputada

iz pelos 77 anos de
.578/2000, da Deputada

lutores de Cachaça de
da cachaça mineira no
eoutado Dalmo Ribeiro

o
o
o

de congratulações com o Padre Magno JosRaimundo Murta e a
comunidade de São Brás do Suaçui pela recupera4ão da matriz de São João
Brás (Requerimento n° 1.59412000, da Deputada Maria Olivia);

de congratulações com os municipes de Capélinha pelo aniversário de
emancipação desse município (Requerimento n° 1.595/2000, do Deputado
Márcio Kangussu);

de congratulações com os munícipes de Jequitinhonha pelo aniversário de
emancipação desse município (Requerimento n° 1.59612000, do Deputado
Márcio Kangussu);

de congratulações com os municipes de Antõnio Dias pelo aniversário de
emancipação desse município (Requerimento n° 1.598/2000, do Deputado
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Márcio Kangussu);

de congratulações com os municipes de Pedra Azul pelo aniversário de
emancipação desse município (Requerimento n° 159912000, do Deputado
Márcio Kangussu);

de congratulações com o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara
Municipal de Itabirito pelos 77 anos de emancipação desse município
(Requerimento n° 1.608/2000. do Deputado Agostinho Silveira);

de congratulações com o Sr. Luiz Cláudio Cury pelo Prêmio de Qualidade
América do Sul concedida à cachaça de Minas Isaura. (Requerimento n°
1.61212000, do Deputado Fábio Avelar);

de congratulações com a Secretaria daEducação pelo transcurso dos 70
anos de sua criação (Requerimento n° 1.62212000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Bruno Furtado Junqueira pela conquista do
Campeonato Mundial de Fórmula 3000 (Requerimento n° 1.62712000, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a entidade Amigas da Cultura pelos 47 anos de sua
fundação (Requerimento n° 1.64612000, da Deputada Maria Olivia);

de congratulações com o Município de Jacutinga pelo transcurso de seu
990 aniversário de fundação (Requerimento n° 1.64812000. do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Jockey Club de Minas Gerais pelos 30 anos de
sua fundação (Requerimento n° 1.65212000, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Lauro José Bracarense por sua promoção ao
cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça (Requerimento n°
1.65612000, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de regozijo com o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica pelo
transcurso do Dia do Aviador (Requerimento n° 1.65712000, do Deputado
Miguel Martini);

de regozijo com o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica pelo
seu aniversário de fundação (Requerimento n° 1.65812000, do Deputado
Miguel Martini);

de regozijo com a INFRAERO e o Destacamento de Proteção ao Vôo -
DPV -Confins pelo transcurso do Dia do Controlador de Tráfego Aéreo
(Requerimento n° 1.659/2000, do Deputado Miguel Martini);

de regozijo com o Frei Dano Campos por sua ordenação episcopal
((Requerimento n°1.660/2000, do Deputado Sávio Souza Cruz):

de congratulações com o Sr, José Peres Romeno pelo lançamento de seu
livro: "O café" (Requerimento n° 1.66112000, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);
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de congratulações com a Universidadede P
aniversário de criação (Requerimento n o 1.664
Ribeiro Silva):

de congratulações com o jornal 'Primeira R
(Requerimento n°1.665/2000, do Deputado Dalrr

de congratulações com a Escola de Minas
Ouro Preto pelos 124 anos de sua fundação (F
do Deputado Agostinho Silveira);

de congratulações com a Faculdade de Medi
brilhante desempenho (Requerimento n° 1.68312
Silveira);

de congratulações com o Centro Federal de 1
90 anos de sua fundação (Requerimento n°
Agostinho Silveira).
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so Alegre pelo seu 10

DOO, do Deputado Dalmo

ina" pela sua soa edição
Ribeiro Silva):
Universidade Federal de
uerirnento n° 1.68212000,

de Barbacena por seu
do Deputado Agostinho

cação Tecnológica pelos
.68412000, do Deputado
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2000

ATAS

ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇÕES
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de agosto

de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Miguel Martini, Antõnio Andrade, Amilcar Martins e Rogério
Correia, membros da supracitada Comissão. Verifica-se, também, a presença
do Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se
destina a ouvir os Srs. Rui José Vianna Lage, ex-Presidente da COPASA-
MG; José Rafael Guerra Pinto Coelho, ex-Secretário da Saúde; Márcio Decat
de Moura, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado;
Paulo Roberto Pires do Couto, Presidente da Conspar Engenharia Ltda., e
Celso Furtado Azevedo, ex-Secretário de Transportes e Obras Públicas. A
seguir, leva ao conhecimento dos Deputados que o representante do
Ministério Público será ouvido em outra data,a ser determinada. Após, dá
ciência da correspondência recebida: ofícios do IMA, da Petrobrás
Distribuidora S.A., das Secretarias da Segurança Pública, de Transportes e
Obras Públicas, da Cultura, de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, do IEF, do DER-MG, do IPSEMG, do Ministério Público do
Estado, das Fundações Helena Antipoff e João Pinheiro e da empresa
Oliveira & Diniz Advogados SIC, por meio das quais encaminham
documentação requerida pela CPI. O Presidente informa que os referidos
documentos serão anexados aos autos da CPI, ficando à disposição de seus
membros para consulta. Prosseguindo, passa a palavra a cada um dos
convidados, os quais fazem suas explanações e respondem às perguntas
formuladas pelos Deputados Rogério Correia, Antônio Andrade e Amilcar
Martins. Após, o Presidente agradece aos convidados pela participação e
pelos valiosos subsídios trazidos á Comissão. Passa-se à discussão e à
votação de proposições da Comissão, ocasião em que o Deputado Antônio
Andrade apresenta requerimentos em que solicita à Fundação João Pinheiro
cópia dos contratos e justificativa da dispensa de licitação de obras, na forma
do art. 26 da Lei n°9.444, de 1987; e seja encaminhado ofício ao Presidente
do Tribunal de Contas solicitando que informe à Comissão quais inspeções
foram realizadas pelo Tribunal em órgãos e entidades da administração
pública estadual entre 1995 e 1999, apontando as possíveis irregularidades.
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Logo após, o Deputado Rogério Correia apresenta requerimento em que
solicita aos órgãos e empresas do Governo do Esado a cópia dos contratos
firmados com a empresa Montreal informática a pdrtir de 1995. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. A
Presidência esclarece aos Deputados que o inteiro teor da reunião se
encontra registrado nas notas taquigráficas. dumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2000.
Daimo Ribeiro Silva, Presidente - Miguel Martini - Bené Guedes - Rogério

Correia.
ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZ»ÇÁO
As dez horas do dia dez de outubro de dois mil comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Ambrósia Pinto, WanerIey Ávila, Ailton Vilela e
José Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do li Deputado José Henrique,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qul é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. LA seguir, procede à leitura
da seguinte correspondência: comunicação do i Deputado Luiz Fernando
Faria, Líder do PPB, indicando o Deputado Alberto Pinto Coelho como
membro efetivo da Comissão; Oficio n° 153/2b00, do Diretor Geral da
CODEVALE, encaminhando os perfis de projetostécnicos desenvolvidos por
essa autarquia para implantação do Programa dd Desenvolvimento do Vale
do Jequitinhonha - PRODEVAJE - no exercício' de 2000-2001; Oficio n°
18212000, do Sr, André Luís Alves de Meio, Promotor de Justiça, relativo a
emancipação de município. A Presidência informa que encaminhou o Piano
de Desenvolvimento Estruturante de Corredores àe Regiões Metropolitanas,
elaborado pelo economista Ernani Faria, á Corrsultoria desta Casa, para
análise da matéria. Informa ainda, que, nos termos regimentais, designou o
Deputado Aílton Vilela para relatar o Projeto de dei n° 110812000, em turno
único. Encerrada a ? Parte da reunião, a Presiéncia passa à 1a Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Wanderley
Ávila, relator do Projeto de Lei n° 1.09212000, emite parecer por sua
aprovação no 1 0 turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Passando-se à 3a Fase da Ordem do Dia o Presidente procede à
leitura de nota técnica, elaborada pela Consultoria, sobre o plano de
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desenvolvimento acima citado. A seguir, o Deputado José Henrique
apresenta requerimento em que solicita seja convidado o Sr. Ernani Faria
para expor seu trabalho em reunião da Comissão. Colocado em votação, é
aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2000.
Ambrôsio Pinto, Presidente - Wanderley Ávila - Ailton Vilela.

ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

As quinze horas do dia dez de outubro de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Elbe Brandão, Fábio Avelar e Ambrósio Pinto,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ambr6sio Pinto, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Em seguida, comunica que
foi designado o Deputado Márcio Cunha, como relator do Projeto de Lei n°
1.09012000, de autoria do Deputado Adelino de Carvalho, e passa à leitura da
seguinte correspondência: edição especial da "Revista da ABAMEC-RIO",
contendo matéria sobre a visita da Associação Brasileira dos Analistas de
Mercado de Capitais do Rio de Janeiro a Cuba e sobre investimentos
estrangeiros nesse pais, para conhecimento da Comissão; solicitação de
apoio estratégico. sem aporte de recursos financeiros, ao Projeto Turístico
Comunitário, que visa a transformar o Arraial da Cachoeira, no Município de
Casa Grande, num centro turístico, encaminhada pela direção da Estalagem
Fazenda Lazer; Agenda Legislativa da Indústria - 2000; voto de
congratulações pela realização do Debate Público Estrada Real,
encaminhado pelas seguintes autoridades: Srs. Carlos Eduardo Patricio
Freitas Pereira, Secretário de Estado da Saúde; Rui Mourão, Diretor do
Museu da Inconfidência; Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transporte e
Obras Públicas; Murilo Araújo, Presidente do Centro das Indústrias de Minas
Gerais; Luiz Paulo Conde, Prefeito do Rio de Janeiro; Henrique Hargreaves,
Secretário da Casa Civil do Estado de Minas Gerais; Jorge Alberto Nabut,
Diretor do Museu de Arte Sacra de Uberaba; José Francisco de SaIles Lopes,
Presidente da BELOTUR; Zezé Perrella, Deputado Federal. Em seguida,
passa-se à fase de discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são aprovados, cada um por
sua vez os Requerimentos n os 1.581, 1.591, 1.647, 1.651, 1.630, 1.65012000.
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A Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de matéria de deliberação concIusiva da Comissão. E
aprovado requerimento da Deputada Elbe Branão em que solicita seja
registrado nos anais da Casa votos de congratulações com o Presidente da
BELOTUR, Sr. José Francisco Sales, pelo prémio e Excelência Empresarial
dado pelo jornal Mercado Comum". Em seguidaj é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n°927/2000, de aiitoria do Deputado Amilcar
Martins. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os memb1ros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - João Pinto Ribeiro - Aíton Vilela.

ATA DA 29a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Às dez horas do dia onze de outubro de dois mil,l comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ermano Batista, Bené Guedes, Ivo José, Paulo
Piau e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao Deputado Antônio
Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano
Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 1.22312000, cuja
relataria avocou a si. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do rlenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela constitucional idadel pela juridicidade e pela
legalidade dos Projetos de Lei n

o s 1.16512000 com as Emendas n
os 1 e 2

(relator: Deputado António Genaro); 1.11412000 con a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Iva José). As 10h30min, a Presidência suspende os trabalhos da
Comissão por 40 minutos para que os Deputados possam participar de
votação em Plenário. Às liblOmin, a Presidênbia declara reabertos os
trabalhos, registrando-se a presença dos Deputadbs Ermano Batista, Jorge
Eduardo de Oliveira. Adelmo Carneiro Leão, Ben Guedes e Paulo Piau. A
seguir, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°5 1.16312000 na
forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado 'Adelmo Carneiro Leão);
1.17112000 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira); e 1.20712000 na forma do Substitutivr n° 	1 (relator: Deputado

Z
o
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Paulo Piau); e os pareceres que concluem pela inconstitucionalidade, pela
ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de Lei nos 1.100/2000 (relator:
Deputado Paulo Piau); 1.14812000 (relator: Deputado Bené Guedes); e
1.19612000 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão), O Deputado Bené
Guedes, relator do Projeto de Lei n° 1.13812000, emite parecer por sua
juridicidade, legalidade e constitucional idade com a Emenda n° 1. O parecer
é rejeitado, e, nos termos regimentais, a Presidência designa o Deputado
Paulo Piau como novo relator da matéria. Os Projetos de Lei no

s 1.155,
1,170, 1,180 e 1.22312000 deixam de ser apreciados, os três primeiros em
virtude da aprovação de requerimentos para sua retirada da pauta e o último
em virtude de pedido de prazo formulado pelo relator. Nos termos do art. 185
do Regimento Interno, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei
nos 1.148, 1.100 e 1.19612000 ao Plenário para inclusão dos pareceres em
ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio - Bené Guedes - Adelmo

Carneiro Leão - Paulo Piau - Agostinho Silveira.
ATA DA 30a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia dezesste de outubro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves,
Marco Régrs, Paulo Piau, Rogério Correia e Sargento Rodrigues, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Dnutado Sargento Rodrigues, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior. E qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a ouvir depoimentos de intimados e tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Por solicitação do Presidente, o Deputado Paulo Piau
lê o oficio do Sr. Nilson Inácio Pereira, Delegado Regional de Uberaba,
comunicando a recaptura do Sr Valdomiro da Silva e a conclusão das
apurações sobre sua fuga. A seguir, o Deputado Sargento Rodrigues
apresenta requerimento solicitando que a reunião passe a ser reservada.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento, motivo pelo qual o
Presidente suspende os trabalhos, sendfo a tomada dos depoimentos feita
em sigilo, conforme ata própria.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -

Eduardo Hermeto - José Henrique - Marco Régis.
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ATA DA 5 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO EX-

PRESIDENTE JUSCELINO KUBItrSCHEK
Às quinze horas e dez minutos do dia dezessete de outubro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputaos Bené Guedes, Ailton
Vilela e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado BenéGuedes, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio
Kangussu, dispensa a leitura da ata da reunião abterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a finalidade da reunião é discutir e votar proposições da
Comissão. O Deputado Márcio Kangussu apresenta requerimento no qual
solicita sejam convidados a participar de reunião dp Comissão os Deputados
Federais Doutor Paulo Otávio e Osmánio Pereira, respectivamente,
Presidente e relator da comissão externa da Câmara dos Deputados
destinada a esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a morte do ex-
Presidente Juscelino Kubitschek, no acidente ocorrido na Rodovia Presidente
Dutra. Colocado em votação, é o requerimentop aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos:

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000.
Bené Guedes, Presidente - Ailton Vilela - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas do dia dezoito de outubro de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor Viana,
Agostinho Patrús, Arlen Santiago, Chico Rafae

1
l e Sargento Rodrigues,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dieclara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Députado Agostinho Patrús,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual i é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência4 informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta; comunica que os avulsos do
Projeto de Lei n° 1.21612000, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o
exercício de 2001, encontram-se à disposição dos' membros da Comissão; e
informa o recebimento das seguintes proposições., para as quais indicou os
relatores a seguir citados: Emendas n°s 101 a 158 e Subemenda n° 1 à
Emenda n° 83 ao Projeto de Lei Complementar ,° 17199 (Deputado Chico
Rafael); Projeto de Lei Complementar n° 3112900 (Deputado Sebastião
Navarro Vieira); Projeto de Lei n° 1.11412000 (Deputado Sargento
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Rodrigues); Projeto de Lei n° 1.163/2000 (Deputado Agostinho Patrús) e
Projeto de Lei n° 1.165/2000 (Deputado Doutor Viana). Passa-se á la Fase
da Ordem do Dia, com discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com  a palavra, o Deputado
Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n°951/2000 no 1 0 turno, emite parecer
por sua aprovação na forma proposta Na fase de discussão, o Deputado
Sargento Rodrigues solicita vista da matéria. O Presidente defere o pedido.
Na ausência do Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei
n° 1.095/2000 no 1° turno, a Presidência redistribui a proposição ao
Deputado Arlen Santiago, que emite parecer por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Doutor Viana, relator
do Projeto de Lei n° 1.10612000 no ? turno, solicita o prazo regimental para
emitir parecer. Passa-se ã 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. E colocado em votação e aprovado o Requerimento n°
1.65612000, do Deputado Sávio Souza Cruz. Passa-se á 3a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposição da Comissão.
O Deputado Chico Rafael apresenta requerimento em que solicita a
realização de audiência pública, com a presença de convidados, para debater
o Projeto de Lei n° 356199, que dispõe sobre a criação da autarquia
Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais - DETRAN-MG. A
seguir, colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
convidado o Gerente-Geral da Empresa Elétrica Bragantina S.A. para
participar de audiência pública, nesta Comissão, com a finalidade de debater
o custo das tarifas de energia no Estado; e do Deputado Alencar da Silveira
Júnior, em que solicita seja chamado a comparecer nesta Comissão o
Secretário da Casa Civil, para prestar contas a respeito das ações do Sr.
Antônio Francisco Patente, ex-Presidente da Loteria do Estado de Minas
Gerais, no periodo em que exerceu esse cargo. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Sebastião Navarro

Vieira - Agostinho Patrús - Arlen Santiago - Sargento Rodrigues.
ATA DA 47 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às dez horas do dia dezoito de outubro de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Dmas Rodrigues, Paulo Piau, Ailton Vilela,
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João Batista de Oliveira e Márcio Kangussu, m
Comissão. Havendo número regimental, o Pre
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em
requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita PE
presentes. Está presente, também, o Deputado D
informa que a reunião se destina a apreciar a mati
discutir, em audiência pública, o processo de prod'
A seguir, procede á leitura da seguinte cori
216/2000, do Presidente da FEAM, publicado nc
2/9/2000; 47412000, do Diretor-Geral do IEF,
Legislativo" de 141912000; Oficio n° 1.21512000
Legislativo" de 281912000; 10812000, do Diretor d
no "Diário do Legislativo" de 819/2000; 966,
RURALMINAS, publicado no "Diário do Legislativ
do Superintendente-Geraldo Fundiário do lnstitut
Minas Gerais - ]TER -, publicado no "Diário do
15612000, do Superintendente-Geral Fundiário do
do Legislativo" de 151912000; 93612000, do Pre
publicado no "Diário do Legislativo" de 22/9/200C
do Fórum Nacional de Secretários de Agricultun
para participar da Convenção Anual do Agroneg
dias 21 a 24 de novembro de 2000, e ofício do
datado de 1011012000. Encerrada a P Parte da re

23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
que dispensam a apreciação do Plenário. A segu
Márcio Kangussu, relator do Projeto de Lei
aprovação do projeto em turno único. Colocada
aprovada a proposição. A Presidência submete a
vez, os Requerimentos n°s 1.59012000, do Depi
1.61212000, do Deputado Fábio Avelar; 1.613,
desta Comissão, os quais são aprovados. Â
Kangussu apresenta requerimento, solicitando
debater o Plano Estadual de Segurança Aliment
combate á fome e à miséria no Estado, com re
MG. Colocado em votação, é aprovado o requer
Piau apresenta requerimento, solicitando seja
para se discutirem a Lei n° 7.772, de 8/9/80,
1013181, alterado pelo Decreto n° 39.424, de 5/2/!
aprovado o requerimento. O Presidente recebe
Ivo José, em que solicita seja realizada audiênci
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mbros da supracitada

sidente, Deputado Dimas
drtude da aprovação de
a leitura da ata da reunião
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bção da cachaça de Minas.
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, convidando a Comissão
5cio, em Brasília, DF, nos
.. Edgard de Vasconcelos,
união, a Presidência passa
Ia votação de proposições
ir, informa que o Deputado
i° 94112000, opina pela
m discussão e votação, é
votação, cada um por sua

itado Dalmo Ribeiro Silva;
F614. 1.615 e 1.61712000,
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imento. O Deputado Paulo
&alizada audiência pública

o Decreto n° 21.228, de
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Projeto de Lei n° 1.05012000, que cria o Programa de incentivo à
Apicultura no Estado de Minas Gerais - PROMEL. Colocado em votação, é
aprovado o requerimento. O Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência
ao Vice-Presidente, Deputado Paulo Piau, e apresenta os seguintes
requerimentos: solicitando a participação de membros da Comissão no
Seminário Temático sobre Prospecção de Demanda de Pesquisa para a
Agricultura de Sequeiro na Região Semi-árida do Estado de Minas Gerais, a
ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2000, em Janaúba;
pleiteando a participação de membros da Comissão na Convenção Anual do
Agronegócio, a ser realizada em Brasilia, DF, nos dias 21 a 24 de novembro
de 2000; solicitando seja realizada reunião para se debater a criação do
Agromercado, de iniciativa da EMATER, com as autoridades que menciona.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado Dimas Rodrigues
transforma a reunião em reunião especial com a finalidade de se discutir o
processo de produção da cachaça de Minas. A seguir, registra a presença
dos Srs. Walter Caetano Pinto, José Carlos Ribeiro e Régis Augusto de
Barros, respectivamente, Presidente e Diretores da Associação Mineira de
Produtores de Aguardente de Qualidade - AMPAQ -; Dirlene Maria Pinto e
Luiz Resende Alves, respectivamente, Presidente e Diretor da Cooperativa
da Cachaça - COOCACHAÇA; Eduardo Lopes de Vasconcelos, Analista
Técnico do BDMG; Marcelo Furtado Vieira Vital, Promotor de
Desenvolvimento Industrial do INDI; Silvia Maria Borim Cõdo Dias, Chefe do
Serviço de inspeção Vegetal do Ministério da Agricultura; Eduardo Campelo,
da FIEMG; Paulo Eustáquio Ferreira, Coordenador do Setor de Alimentação
do CETEC, e Marco Antônio Magalhães, representante da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Deputado Paulo Piau
tece considerações iniciais sobre o tema em questão. Após, os expositores
discorrem sobre a matéria, envolvendo-se em amplo debate com os demais
participantes da reunião, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados e
dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - João Batista de Oliveira - Márcio Kangussu -

Ailton Vilela.
ATA DA i a REUNIÃO ESPECIAL DA CPI DO FUNDEF

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de outubro de
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano
Canédo, José Milton, Paulo Piau e Amilcar Martins (substituindo este ao
Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança do PSDB),
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úmero regimental, o
eclara aberta a reunião e
e o Vice-Presidente e a

tribuição das cédulas de
atuar como escrutinador.
ii-se quatro cédulas de
ristiano Canêdo e Vice-
5 com quatro votos. O
:onfiança nele depositada
Andrada. Após, sugere o
realização das reuniões
Comissão. Cumprida a

sença dos parlamentares,
óxima reunião ordinária,

membros da supracitada Comissão. Havendo i
Presidente "ad hoc", Deputado Cristiano Canêdo,
informa que ela se destina a eleger o Presidente
designar o relator. Em seguida, determina a die
votação e convida o Deputado Paulo Piau para
Procedendo-se à contagem dos votos, registra
votação, sendo eleitos Presidente o Deputado
Presidente o Deputado Sebastião Costa, amb
Presidente "ad hoc", eleito Presidente, agradece a
e designa como relator o Deputado Antônio Cario -
horário das 10 horas das quintas-feiras para a
ordinárias, o qual é aceito pelos membros de
finalidade da reunião, a Presidência agradece a pn
convoca os membros da Comissão para a pi
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Cristiano Canêdo, Presidente - Sebastião Costa

José Milton - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 30 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

CONSTITUIÇÃO E JUSTI(
Às quinze horas do dia vinte e quatro de outubn

na Sala das Comissões os Deputados Ermar
Agostinho Silveira, Antônio Genaro e Bené Guede
Comissão. Havendo número regimental, o Pres
Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da
qual é dada por aprovada e é subscrita pelo
presentes. A Presidência informa que a reunião se
constante na pauta. Passa-se à fase de discuss
sobre proposições sujeitas à apreciação do
Submetidos a discussão e votação, cada um por
pareceres que concluem pela constitucionalidade
legalidade dos Projetos de Lei n°5 1.21512000
Guedes); 1.22312000 com as Emendas 1 e 2
Batista) e 1.24012000 (relator: Deputado Antõr
finalidade da reunião, a Presidência agradece a pr
convoca os membros da Comissão para a p
determina a lavratura da ata e encerra os trabaIho

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro -

Silveira - Adelmo Carneiro Leão.

João Batista de Oliveira -

COMISSÃO DE

de dois mil, comparecem
Batista, Antônio Júlio,

membros da supracitada
lente, Deputado Ermano
provação de requerimento
ata da reunião anterior, a

membros da Comissão
destina a apreciar matéria

e votação de pareceres
lenãrio da Assembléia.

ua vez, são aprovados os
pela juridicidade, e pela
(relator: Deputado Bené

elator: Deputado Ermano
o Genaro). Cumprida a
sença dos parlamentares,
áxima reunião ordinária,

Guedes - Agostinho
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ATA DA 32 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves,
Paulo Piau, Rogério Correia, José Henrique e Sargento Rodrigues, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a dar
prosseguimento aos depoimentos sobre Monte Carmelo e tratar de assuntos
de interesse da Comissão. O Presidente determina a entrada do primeiro
depoente, o Sr, Marcos Ricardo Teixeira: dá ciência dos procedimentos
legais pertinentes às CPIs e concede a palavra ao depoente, para suas
considerações iniciais, e aos membros da Comissão, para suas questões.
Segue-se o interrogatório, conforme notas taquigráficas. Encerrado o primeiro
depoimento ! o Presidente suspende os trabalhos para a saída da testemunha
e a entrada do segundo convocado, o Sr, Manoel Messias da Silva, O
Presidente retoma os procedimentos legais e se segue o interrogatório. Após
a salda do segundo depoente, o Presidente declara que ficaram reafirmadas
as ações criminosas do Sr. Carlos Roberto Campos, Delegado de Monte
Carmelo, e de seus ajudantes. Em face do exposto, o Deputado Rogério
Correia apresenta requerimento em que solicita o afastamento dos referidos
policiais, enquanto durarem as investigações da Comissão e da Corregedoria
da Policia Civil. E aprovado o requerimento. O Presidente informa que
agendou para a presente data, às 17 horas, um encontro com o Sr. Mauro
Lopes, Secretário da Segurança Pública. A seguir, o Deputado Rogério
Corrreia apresenta requerimento em que pede seja solicitada cópia do
processo movido pelo Ministério Público contra a ex-Promotora Sandra
Furlan. E aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Rogério Correia - Marco Régis - Sargento

Rodrigues - Carlos Pimenta - José Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.199/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em epigrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública o Centro N acional de Tecnologia
Ambiental. com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada em 141912000, foi a matéria distribuída a esta Comissão, a quem
compete, nos termos do art. 102, III, 'a", do Regimento Interno, apreciar seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
Conforme se constata pelo exame da documentção que compõe os autos

do processo, a referida entidade possui personalidade jurídica, encontra-se
em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de sua direção não são
remunerados, e seus Diretores são pessoas reconljecidamente idôneas.

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 1" da Lei n°
12.972, de 2717/98, que disciplina o processoldeclaratório de utilidade
pública.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. lO da proposição,
para acrescentarmos a sigla pela qual a instituição

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicid

legalidade do Projeto de Lei n° 1.199/2000 com a
a seguir.

é conhecida.

constitucionalidade e
da n° 1, apresentada

o

o
-c

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Nacional de

Tecnologia Ambiental - CNTA -' com sede no Munidipio de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Genaro, relator - Agostinho Silveira -

Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA o 1 0 TURNO DO PROJETODE LEI N° 1.10512000

Comissão de Constituição e jibstiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão o Projeto de Lei n°
1.10512000 dispõe sobre a habilitação de estabelecimentos que produzem ou
manipulam alimentos destinados à venda no comércio, elaborados no Estado
de Minas Gerais por produtores artesanais ou de abricuitura familiar filiados a
uma associação ou uma cooperativa.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 221612000, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiç, de Política Agropecuária
e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
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Em artigo publicado na Revista de Direito Administrativo" intitulado "O

Estado e a Ordem Económica", o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello
sintetiza as formas pelas quais o Estado pode interferir na atividade
económica. Segundo ele, em tese, o poder público pode: discipliná-la, isto é,
impor-lhe limitações a fim de compatibilizá-la com os interesses coletivos
(poder de policia); fomentá-la, isto é, propiciar-lhe estímulos e condições de
desenvolvimento mediante implantação de infra-estrutura, de concessão de
financiamentos, de apoio tecnológico, isenção de tributos, etc., e assumi-Ia,
desempenhando o papel de sujeito ativo ou titular dela, ou seja, o agente que
a explora.

Em um mesmo Estado pode ocorrer o uso concomitante dessas distintas
formas de interferência. A disciplina e o fomento são, por excelência, as
modalidades características dos regimes políticos assentados sobre os
postulados da propriedade privada e da livre iniciativa, enquanto a sujeição
ativa é expressiva nos regimes calcados no principio do coletivismo
econômico encarnado no Estado.

Na esteira da Constituição anterior, a Constituição Federal de 1988
contempla duas regras básicas sobre a intervenção do Estado na economia:

"Art. 173 - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade económica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei.

Art. 174 - Como agente normativo e regulador da atividade económica, o
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para
o setor produtivo".

Como se observa nesses dois artigos da Constituição Federal, a
exploração, pelo Estado, de atividade económica é, em principio, vedada,
salvo nas hipóteses expressamente admitidas. Entretanto, a mesma
Constituição não proíbe o poder público de regulamentar a atividade
econômica. Apenas restringi-lhe a atuação no tocante á função de
planejamento da atividade, que será determinante para o setor público e
indicativa para o setor produtivo.

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
se enquadra na norma constante no art. 174, c/c os arts. 196 e 200, da Lei
Maior. Com efeito, procura disciplinar a produção ou a manipulação de
alimentos destinados à venda no comércio, provenientes de produtor
artesanal ou de agricultura familiar, com vistas a garantir ao consumidor um
produto de qualidade e seguro do ponto de vista da saúde pública, que é
direito de todos e dever do Estado.

Para tanto, o projeto incentiva o produtor artesanal ou de agricultura
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seja, a sair da economia informal para a economia formal. Essa regularização
se fará por meio de uma associação ou cooperativa, legalmente constituída,
credenciada e cadastrada nos órgãos de controle' sanitário. Por meio da
associação ou da cooperativa, o produtor terá condições de promover a
habilitação de seu estabelecimento e assim ter direito a produzir ou manipular
alimentos para fins de comercialização, sem a necessidade de ter de
constituir uma entidade juridica. A bem da verdade, a habilitação, que será
concedida por ato privativo dos órgãos de controle sanitário, é um tipo de
alvará sanitário com característica especial, pois Permite ao produtor exercer
sua atividade econômica, de forma regular e com amparo na lei, perante as
administrações tributária e de vigilãncia sanitária. luma vez que tenha seu
estabelecimento habilitado, a nota de serviço ou i de venda de mercadoria
poderá ser emitida pela associação ou pela cooprativa, para acobertar as
transações efetuadas pelo cooperado ou pelo associado.

O art. 24, V e XII, da Constituição Federal lconfere aos Estados a
competência para legislar concorrentemente com a União sobre produção e
consumo, bem como sobre proteção e defesa da saúde. A União, nessa
legislação compartilhada, cabe estabelecer as normas gerais; aos Estados,
suplementá-las para atender a suas peculiaridades. As normas gerais da
União constam em vários diplomas normativos. Vale destacar a Lei Federal
n° 7.889, de 23111189, que altera a redação dos artsi 4 0 e 70 da Lei Federal n°
1.283, de 1950. Segundo essa lei, a competência pra realizar a fiscalização
de alimentos cabe ao poder público federal quando o estabelecimento faz
comércio interestadual ou internacional, ao poder público estadual, quando o
estabelecimento faz comércio intermunicipal e nas icasas atacadistas e nos
estabelecimentos varejistas, ao poder público 1municipal, quando o
estabelecimento faz comércio municipal, na hipõtesç prevista na alínea "a" do
art. 30 da Lei Federal n° 1.283, de 1950.

Portanto, o projeto encontra respaldo na legislação vigente e o Estado está
exercendo a sua competência suplementar para atender a suas
peculiaridades. Além disso, cumpre-nos observar, Itambêm, a competência
dos entes federados para regular seus tributos, espbcialmente o ICMS, uma
vez que o projeto tem reflexos nessa área.

A proposição, no entanto, apresenta uma série de falhas. Para corrigirmo-
las, estamos propondo o Substitutivo n° 1 na conclusão deste parecer. Nesse
substitutivo procuramos não apenas corrigir os vicios do projeto, mas
também assegurar, de forma expressa, um conjunto de direitos para os
produtores e para as associações e as cooperativas, tais como: obter
empréstimos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDESE
- e do Fundo de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -; receber tratamento
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simplificado quanto às obrigações de natureza tributária, administrativa e
crediticia, nos termos do art. 179 da Constituição Federal; receber orientação
técnica dos órgãos e das entidades de fomento do poder público e participar
de cursos por eles promovidos; garantir o princípio do contraditório e da
ampla defesa em processo administrativo de apuração de infração.

Relativamente às obrigações e às vedações, explicitamos claramente quais
são elas, de forma a impedir que a regulamentação da lei se torne palco de
arbitrariedades. Com isso, asseguramos, mais uma vez, o direito fundamental
de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei, como expressa o inciso II do art. 50 da Constituição.

Por fim, tivemos o cuidado de sistematizar a metodologia de aplicação de
sanções administrativas, definindo: as punições a serem aplicadas, as
circunstâncias agravantes e atenuantes, a reincidência, quem deve ser
considerado responsável pela infração, os recursos cabíveis.

Essa sistematização é de suma importância para o exercício do poder de
policia do Estado e para os destinatários da lei. A Constituição Federal, no
art. 50, XXXIX, segunda parte, dispõe que não há pena sem prévia
cominação legal.

Por fim, observamos a inexistência de óbice constitucional à iniciativa
parlamentar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.10512000 na forma do seguinte
Substitutivo n°1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a habilitação de estabelecimento de produtor artesanal ou de

agricultura familiar para produzir ou manipular alimentos para fins de
comercialização.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado assegurará ao produtor artesanal ou ao de agricultura

familiar cujo estabelecimento 'esteja habilitado pelos órgãos de controle
sanitário competentes o direito de produzir ou manipular alimentos para fins
de comercialização, nos termos desta lei e de sua regulamentação.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se produtor artesanal
ou de agricultura familiar a pessoa física que produza ou manipule alimentos
destinados á venda no comércio e seja filiada a cooperativa ou associação
credenciada pelo órgão de controle sanitário competente e incluída no
Cadastro Estadual de Associações ou Cooperativas de Produtores
Artesanais ou de Agricultura Familiar - CEPAF.

Art. 2 0 - O certificado de habilitação para produzir ou manipular alimentos
destinados à venda no comércio será concedido por ato privativo dos órgãos
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de controle sanitário ao estabelecimento de pro<
agricultura familiar.

§ 1 0 - O certificado de habilitação poderá ser
declarado caduco, nos casos previstos nesta lei.

§ 20 - A caducidade do certificado de habilitação
produtor artesanal ou de agricultura familiar deixar
sessenta dias, nova filiação a associação ou coopc
cancelamento do credenciamento e exclusão da as
que estava filiado do CEPAF.

§ 30 - Os prazos de validade do certifica
estabelecidos na regulamentação desta lei.

§ 40 - o registro de produto ou a sua dispensa o
legislação vigente.

Art. 30 - A associação ou cooperativa será mcli
credenciamento concedido por ato privativo dos ôrg

§ 1 0 - O órgão de controle sanitário que efe
responsável pela inclusão da associação ou cooper

§ 20 - O prazo de validade do credenciamer
regulamentação desta lei.

§ 30 - O cancelamento do credenciamento se
nesta lei

§ 4°- O cancelamento do credenciamento acarrel
- a exclusão da cooperativa ou associação do C

II - a suspensão da habilitação;
III - a interdição parcial ou total do produto
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ncelado, suspenso ou

rã declarada quando o
promover, no prazo de
iva, em decorrência do
iação ou cooperativa a

de habilitação serão

ao disposto na

i no CEPAF mediante
de controle sanitário.
o credenciamento é

a no CEPAF.
será estabelecido na

nos casos previstos

seus associados ou
cooperados.

§ 50 - A interdição prevista no inciso III do § 4 0 deste artigo será
determinada por ato fundamentado do órgão de controle sanitário
competente, assegurados ao associado ou cooperado os recursos previstos
nos incisos 1 a III do art. 21 desta lei.

Art. 40 - São órgãos de controle sanitário:
- a Secretaria de Estado da Saúde;

II - o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -;
III - as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes;
IV - os Serviços Municipais de Inspeção Sanitária.
Parágrafo único - Os órgãos de controle sanitário exercerão suas

atividades e ações de forma coordenada e integrada, nos termos da
regulamentação desta lei.

Art. 50 - São direitos do produtor artesanal oiii de agricultura familiar
habilitado:

- produzir ou manipular alimentos para fins de comercialização;
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II - receber orientação técnica e participar de cursos de capacitação

oferecidos pelos órgãos e entidades estaduais e municipais de fomento por
meio de projetos ou programas criados para a implementação do disposto
nesta lei;

III - contrair empréstimos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social e
Econômico - FUNDESE - e do Fundo de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR -, este no caso de produtor de agricultura familiar;

IV - receber tratamento simplificado quanto às obrigações administrativas,
tributárias e crediticias, nos termos do art. 179 da Constituição da República;

V - inscrever-se no Programa Micro Geraes, respeitados os limites de
enquadramento nele estabelecidos.

Nt 60 - São obrigações do produtor artesanal ou de agricultura familiar:
- habilitar seu estabelecimento nos órgãos de controle sanitário

competentes;
II - produzir alimentos seguros em conformidade com os regulamentos

técnicos e com tecnologia avaliada e aprovada pelo órgão de controle
sanitário competente;

III - promover ações corretivas imediatas sempre que forem detectadas
falhas no processo produtivo ou no produto;

IV - capacitar-se para produzir ou manipular alimentos;
V - solicitar prévia autorização dos órgãos de controle sanitário

competentes para alterar o processo de produção ou manipulação do
alimento, modificar seu nome, seus componentes ou os elementos
constantes no registro ou na dispensa do registro;

VI - fornecer aos órgãos de controle sanitário os dados sobre os serviços,
as matérias-primas e as substâncias utilizadas, os processos produtivos, as
boas práticas de fabricação, os registros de controle de qualidade e sobre os
produtos e subprodutos elaborados;

VII - colaborar com os órgãos de controle sanitário no exercício de suas
atribuições de fiscalização;

VIII - observar as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento, dos
equipamentos, dos utensílios e dos empregados na produção ou
manipulação de alimentos;

IX - cumprir as determinações legais e regulamentares destinadas a
promover e proteger a saúde, bem como os atos emanados dos órgãos de
controle sanitário que visem à aplicação da legislação sanitária.

Art. 70 - Além dos previstos nos incisos II a V do art. 50, são direitos da
associação ou cooperativa de produtor artesanal ou de agricultura familiar
credenciada e inscrita no CEPAF:

- filiar produtor artesanal ou de agricultura familiar para a produção ou
manipulação de alimentos destinados à venda no comércio;
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II - auditar estabelecimento de produtor artes RI ou de agricultura

familiar com o objetivo de verificar se as práticas
	fabricação ou produção

de alimentos atendem aos requisitos da legislação nitária.
Art. 80 - As associações e cooperativas de que 1 a esta lei são obrigadas

competentes, no prazo

ou endereço ou da

técnica de seus filiados,
do produto;

o no exercício de suas

de agricultura familiar
ção ou produção de

rciaiizem alimentos;
de agricultura familiar
itário competentes;

VII - capacitar e treinar seus filiados para a produção ou manipulação de
alimentos;

VIII - cumprir as determinações legais e regi
promover e proteger a saúde, bem como os atos
controle sanitário que visem à aplicação da legislaç

Parágrafo único - Na auditoria de que trata o inch
procedimentos estabelecidos na regulamentação d

Art. 9°- É vedado:
- fraudar, falsificar ou adulterar alimento;

II - fazer funcionar estabelecimento sujeito ao
habilitação prevista nesta lei;

III - rotular alimento em desacordo com as norma
IV - extrair, produzir, transformar, manipu

transportar, vender, comprar, ceder ou utilizar aiim
da legislação sanitária;

V - reaproveitar vasilhame de saneante ou cong
á saúde para embalagem e venda de alimentos ou

VI - fazer propaganda de alimentos em desac
registro ou com o estabelecido na legislação sanitá

Art. 10 - Os estabelecimentos de produtor ar

- comunicar aos órgãos de controle sanitári
máximo de dez dias, contados da ocorrência:

a) mudança de responsável técnico, de nor
capacidade administrativa e operacional;

b) a exclusão de associado ou cooperado;
c) a identificação durante o processo de avaliaçã

de irregularidade que possa comprometer a qualida
li - colaborar com os órgãos de controle sanit

atribuições de fiscalização;
III - auditar estabelecimento de produtor artesanE

com o objetivo de verificar se as práticas de fa
alimentos atendem aos requisitos da legislação sar

IV - zelar para que filiados não habilitados não co
V - manter cadastro de produtor artesanal

atualizado e disponível para os órgãos de controle
VI - emitir nota fiscal de orodutos destinados à v€- -	 .	 a no comércio;

nentares destinadas a
ianados dos órgãos de
sanitária.
III, serão observados os
a lei.

sanitário sem a

ais aplicáveis;
embalar, reembalar,
em descumprimento

e de produto nocivo

com o aprovado no

ou de agricultura
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familiar serão classificados de acordo com sua destinação e
característica, nos termos da regulamentação desta lei.

Art. 11 - É de responsabilidade do produtor artesanal ou de agricultura
familiar a qualidade dos alimentos que produz.

Art. 12 - A associação ou cooperativa de produtor artesanal ou de
agricultura familiar de que trata esta lei será cadastrada e credenciada pelo
órgão de controle sanitário competente.

Art. 13- Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, os
infratores do disposto nesta lei e em sua regulamentação ficam sujeitos às
seguintes penalidades, alternativa ou cumulativamente:

- quando se tratar de produtor artesanal ou de agricultura familiar:
a) advertência;
b) pena educativa:
c) apreensão do produto;
d) inutilização do produto:
e) suspensão da venda ou fabricação do produto;
f) cancelamento do registro do produto;
g) cancelamento da habilitação;
h) interdição parcial ou total do estabelecimento, da atividade e do produto;
1) proibição de propaganda;
j) multa;
II - quando se tratar de associação ou cooperativa:
a) advertência;
b) pena educativa;
c) cancelamento do credenciamento e exclusão do cadastro estadual;
d) proibição de propaganda;
e) multa.
§ 1 0 - As penalidades a que se refere este artigo poderão ser impostas

como medida cautelar antecedente ou incidente de processo administrativo.
§ 20 - As infrações de que trata esta lei serão apuradas por meio de

processo administrativo, iniciado com a lavratura do auto de infração,
observando-se, para a imposição da penalidade e sua graduação, as
circunstâncias atenuantes e as agravantes e as conseqüências lesivas do ato
infracional para a saúde pública.

§ 30 - A pena educativa consiste em:
- divulgação, a expensas do infrator, das medidas adotadas para sanar os

prejuízos provocados pela infração, visando a esclarecer o consumidor do
produto;

II - freqüência do produtor artesanal ou de agricultura familiar em curso de
reciclagem, a expensas próprias;

111 - fornecimento pela associação ou cooperativa, a expensas próprias, de
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capacitação a seus filiados.
§ 4°- A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias:

- nas infrações leves, de 100 (cem) a 300 (trezentas) Unidades Fiscais de
Referência - UFIRs -;

II - nas infrações graves, de 301 (trezentas e kima) a 600 (seiscentas)
Unidades Fiscais de Referência - UFIRs -;

III - nas infrações gravissimas. de 601 (seiscentas e uma) a 1.000 (mil)
Unidades Fiscais de Referência - UFIRs.

§ 50 - As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso
de reincidência.

§ 60 - A multa não quitada no prazo legal será inscrita em divida ativa.
Art. 14 - A medida de interdição cautelar será aplicada em estabelecimento

ou produto, quando for constatado indicio de infração sanitária em que haja
risco para a saúde da população.

§ 1 0 - A medida de interdição cautelar, total ou parcial, do estabelecimento
ou do produto poderá, mediante processo administrativo, tornar-se definitiva.

§ 20 - A interdição cautelar do estabelecimento perdurará até que sejam
sanadas as irregularidades objeto da ação fiscalizadora.

Art. 15- As infrações a esta lei classificam-se em:
- leves, quando o infrator for beneficiado por circunstância atenuante;

II -graves, quando for verificada uma circunstância agravante;
III - gravíssimas, quando for verificada a ocorência de duas ou mais

circunstâncias agravantes.
Art. 16- São circunstâncias atenuantes:

- não ter sido a ação do infrator fundamental para a ocorrência do evento;
II - procurar o infrator, por iniciativa própria, reparar ou minorar as

conseqüências do ato lesivo à saúde pública que lh tiver sido imputado;
III - ser o infrator primário e não haver o concurso de agravantes.
Art. 17- São circunstâncias agravantes:

- ser o infrator reincidente;
II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária

decorrente do consumo, pelo público, de alimento laborado em desacordo
com o disposto na legislação;

III - ter havido a coação de outrem para a execução material da infração;
IV - ter a infração conseqüências calamitosas para Ia saúde pública;
V - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, de

tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo;
VI - ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé,
§ 1 0 - A reincidência especifica torna o infrator passível de enquadramento

na penalidade máxima, e a infração será caracterizada como gravissima.
§ 20 - Considera-se reincidência a prática de maiside um ato infracional no
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período de doze meses.

Art. 18 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a
aplicação da pena será considerada em razão das que sejam
preponderantes.

Art. 19 - Para os objetivos desta lei, considera-se infração sanitária a
desobediência ou a inobservância das normas nela previstas e em sua
regulamentação.

Art. 20 - A infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou para ela
concorreu.

§ 1 0 - Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não
teria ocorrido.

§ 20 - Não será imputada infração nos casos em que a causa determinante
da avaria, deterioração ou alteração de produtos ou bens do interesse da
saúde pública for decorrente de força maior ou proveniente de eventos
naturais ou circunstâncias imprevisíveis.

Art. 21 - No processo administrativo para apuração de infração, serão
cumpridos os seguintes prazos:

- quinze dias, contados da data da ciência da autuação, para o infrator
oferecer defesa ou impugnação, em 1a instância, contra o auto de infração;

II - quinze dias, contados da data da ciência da decisão condenatôria, para
• infrator recorrer, em 2a instância, da decisão condenatõria de 1a instância;

III - quinze dias, contados da data da ciência da decisão condenatôria, para
• infrator recorrer, em 3a instância, da decisão condenatôria de ? instância;

IV - cinco dias, contados da data do recebimento da notificação, para o
pagamento da multa.

Art. 22 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, ficam os
órgãos de controle sanitário autorizados a celebrar entre si e com os demais
órgãos e entidades do Estado, da União, dos municípios e com as
Organizações não governamentais convênios, ajustes e outros instrumentos
congêneres.

Art. 23 - Fica criado o Cadastro Estadual de Associações ou Cooperativas
de Produtores Artesanais ou de Agricultura Familiar - CEPAF -, sob a
coordenação e o gerenciamento da Secretaria de Estado da Saúde e do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA,

Art. 24 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da
data de sua publicação.

Art. 25 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2000.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antônio Genaro -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO P4,°
Mesa da Assembléia

Relatório
Apresentada pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

tem por objetivo pleitear junto à Presidência da C
Secretário de Estado da Fazenda esclarecimento
aplicada ao cálculo do tributo relativo ao ICMS incic
fornecimento de energia elétrica no Estado de Minas
consumidores residentes em municípios sul-mi rji
Empresa Elétrica Bragantina S.A. - sediada em te'
estar sendo tributados em base de cálculo superior 4

Nos termos do art. 79, VIII, 'o', do Regimento 1
órgão colegiado emitir parecer sobre o requerimentol

Fundamentação
A proposição encontra respaldo na Constituição rt

20, que assim dispõe:
"§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar1

pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-;
trinta dias, ou a prestação de informação fah
responsabilidade".

O pedido se nos afigura pertinente, justificando
consumidores de energia elétrica dos municípios d
servidos pela empresa distribuidora de energia
sediada no Estado de São Paulo, vêm, na prática, p
energia quantia superior à que é cobrada pela CEMI

A Constituição da República de 1988 instituiu a
operações interestaduais com energia elétrica visan
de energia elétrica segundo o consumo em cada 1
operação interestadual. Entretanto, os arts. 2 0 , §
Complementar n° 87, de 1996, limitaram a im
interestaduais com energia elétrica, mantendo-a
destinadas à comercialização ou á industrializaç
competência dos Estados membros, nas op
interestadual, a mesma mercadoria é passível de tr
de origem como no de destino. E bem possível que
com o consumo de energia elétrica na região Sul do

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaç

1620/2000 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relat

itsfl,JflhIsI

a proposição em análise
sa sejam solicitados ao
s sobre a metodologia
mte sobre operações de
Gerais, uma vez que os
eiros e servidos pela
ritório paulista - alegam
praticada pela CEMIG.
nterno, compete a este

em seu art. 54, §

ao Secretário de Estado
atendimento no prazo de
;a importam crime de

pelo fato de que os
região Sul do Estado,
Lrica Bragantina S.A.,
ando pelo consumo de

munidade tributária nas
o onerar o fornecimento
stado, sem onerá-lo na

III, e 12, XII, da Lei
nidade das operações
apenas para aquelas
. Como o ICMS é de
rações de circulação
)utação tanto no Estado
isso esteja acontecendo

do Requerimento n°

ubro de 2000.
- José Braga - Durval
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Angelo - Diizon Meio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.625/2000
Mesa da Assembléia

Relatório
De iniciativa do Deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em análise

postula a inserção, nos anais da Assembléia, do artigo intitulado "Proposta
Indecente", publicado pelo jornal "O Estado de São Paulo", em 29/8/2000.

O requerimento foi publicado em 12/9/2000 e vem agora à Mesa para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial, especialmente

relevante para o Estado, nos anais da Assembléia Legislativa é prevista no
Inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e sujeita-se a parecer, nos
termos do art. 234.

De acordo com a interpretação do texto regimental, entendemos que a
matéria a ser transcrita deve exprimir uma manifestação política ou cultural
relevante para a análise de fatos pertinentes à história de Minas Gerais.

O referido editorial chama a atenção para uma proposta, segundo ele
"esdrúxula" feita pelo Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Sr.
Amaury Bier, para que se transfira para o caixa do FGTS a multa devida
pelas empresas ao trabalhador demitido, equivalente a 40% do saldo que ele
tenha no Fundo.

Mesmo estando cientes de que a muita é uma forma de auxiliar esse
trabalhador a superar a difícil fase da vida que se inicia no momento de sua
demissão, constituindo um fundamental reforço à sua poupança, necessária
à sua sobrevivência e à de sua familia até o momento em que consegue
novo emprego, cumpre-nos observar que o artigo em si mesmo não enfoca
assunto de interesse intrínseco do Estado, pois reflete tão-somente opinião
do jornal sobre a conduta política do Secretário.

Esse não é, com certeza, o objetivo estatuído pelo aludido artigo do
Regimento Interno, que não pretende impregnar os anais desta Casa com
matérias eivadas de subjetividade ou parcialidade.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n° 1.62512000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de outubro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.629/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, o requerimento em análise solicita
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seja encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido de informação sobre 1

a comercialização de veículos provenientes de outros Estados da Federação
no comércio mineiro e sobre as ações que & Governo Estadual tem
implementado no combate a tal prática-

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "o"! do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 54, § 2°, da Constituição do Estado, insere-se no

âmbito da competência da Assembléia Legislativa o encaminhamento de
pedido de informação a Secretário de Estado, a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa
constituem crime de responsabilidade.

A proposição em tela pretende obter informações o Secretário da Fazenda
sobre a comercialização de veículos provenientes de outros Estados da
Federação no comércio mineiro e as ações estatais realizadas a fim de
reprimi-Ia.

Conforme denúncia do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de
Veículos de Minas Gerais - SINCODIV-MG - e da Federação Nacional da
Distribuição dos Veículos Automotores - FENABRAVE-Regional de Minas
Gerais, está havendo uma invasão de veiculos 1 provenientes de outros
Estados no comércio local. Tal procedimento vem ensejando uma perda de
arrecadação fiscal no recolhimento do ICMS, qu, de acordo com dados
fornecidos pela PRODEMGE, foi, em 1999, da ordém de R$11.000.00,00. e,
ainda, um déficit no faturamento da ordem de R$1.130,000.000,00, em 1999,
e de cerca de R$475.000.000,00 até junho de 2000.

Essa prática traz ao Estado de Minas Gerais, além dos prejuízos
financeiros, conseqüências sociais, como o aumento dos niveis de
desemprego, uma vez que, para se manterem competitivas no mercado, as
concessionárias se vêem forçadas a reduzir o oramento, o que inclui a
diminuição no quadro de pessoal.

Diante dessa alarmante realidade, consideramos pertinente o pedido de
que sejam solicitadas ao Secretário da Fazenda'informações sobre tal
comercialização e as medidas já eventualmente adotadas por Minas Gerais,
por meio dessa Secretaria, para combater o mercado paralelo de veículos
automotores, que tanto prejudica a economia de nosso Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.62912000 na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de outubro de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon Meio.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.64912000

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Bilac Pinto, por meio do requerimento em epígrafe, solicita
seja transcrita nos anais da Casa matéria publicada no jornal "Estado de
Minas", em 201912000, no caderno "Opinião", de autoria de José Artur de
Carvalho Pereira Filho e intitulada "Inventário de uma Vida".

Publicada em 511012000, vem a proposição à Mesa para receber parecer,
nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Regimento Interno da Assembléia Legislativa condiciona a transcrição de

documentos ou pronunciamentos não oficiais nos anais da Casa à sua
relevância especial para o Estado, conforme dispõe seu art. 233, XII,

O texto cuja transcrição se propõe refere-se ao Desembargador José Artur
de Carvalho Pereira, pai do autor, falecido no ano passado.

Para delinear o perfil do pai, nada melhor que nos valermos das palavras
de seu filho: "soube ele ser humilde no ápice de sua estatura, sóbrio no
decantar de suas virtudes, elevado e caloroso nos laços de sua ternura, sábio
em suas visões e antevisões, palpável em seu afeto, rígido na retidão dos
seus caminhos". Deixou ele o mais intangível e grandioso patrimônio aos
seus: uma imensurável união de família.

Embora a matéria seja relevante - e não nos resta dúvida quanto à ilibada
vida pública do Desembargador -, entendemos que ela não constitui
manifestação especialmente significante, que deva ser registrada nos anais
da Casa, nos termos dos requisitos estabelecidos pelo Regimento Interno.

Conclusão
Diante de tais circunstâncias, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.64912000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de outubro de 2000.
Anderson Adauto. Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon Meio.
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